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konzorciumi partnerek együttesen, mint Vállalkozó — a továbbiakban „Vállalkozó”—,

együttesen a „Felek” között a mai napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK

A NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
mint ajánlatkérő 2016. október 12. napján a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(a továbbiakban: „Kbt.”) 86. 5 (2) bekezdése szerinti uniós értékhatárt elérő, előzetes tájé
koztató útján meghirdetett, közvetlen részvételi felhívással induló tárgyalásos közbeszerzési
eljárást indított „A KÖFOP-1.O.O-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú, „Közigazgatási
szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű
szolgáltatások biztosítása” című projekthez kapcsolódóan a Személyre szabott Ügyintézési
Felület (SZOF) kialakításával összefüggő alkalmazásfejlesztési és kapcsolódó igazgatásszer
vezési szolgáltatások nyújtása vállalkozási szerződés keretében” tárgyában, amelynek
eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a 2017. augusztus 8.
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napján megküldött írásbeli összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel a Felek - a szer
ződés megvalósításával kapcsolatos jogaik, kötelezettségeik rögzítése céljából - a jelen szer
ződést (a továbbiakban: „Szerződés”) kötik meg.

A felek megállapodnak, bogy a Kbt. 131. *-a alapján a Szerződés tárgya szerinti szolgáltatás
teljesítésére jelen vállalkozási szerződést kötik.

1. DEFINÍCIÓK

1.1 Ajelen Szerződés alkalmazásában:

“Bevezetés Támogatás”: A Vállalkozó által a Megrendelő részére a FEJLESZTETT Rendszer
éles üzem üzemeltetésének kezdeti időszakában nyújtott, a 3.2. pont szerint részletezett
integrációs, szakértői tanácsadási, támogatási és egyéb szolgáltatások (Az 1. számú mellék
letben mint Éles üzemű működés támogatása szerepel).

“Bevezetés Támogatási Időszak”: A 2. és 3. Mérföldkőben, a FEJLESZTETT Rendszer átadási
időpontjától számított 60 munkanap, amely alatt a Vállalkozó az Éles üzem üzemeltetésének
támogatásához kapcsolódó — szolgáltatásokat nyújtja.

“FEJLESZTETT Rendszer Átadás”: A jelen Szerződésben részletezett átadás-átvételi eljárás,
amellyel a Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer Mérföldköveihez kötött szolgáltatásokat a
Megrendelő részére átadja, és ezzel lezárul a Létesítés.

“FEJLESZTETr Rendszer Tesztüzem”: Az az eljárás, melyben a FEJLESZTETT Rendszer, azon
belül az egyes Mérföldkövek, valamint Termékek vagy Termékek csoportjának tesztelése
történik a Tesztelési Tervnek megfelelően.

“FEJLESZTETT Rendszer”: A Szerződés 1. számú mellékletében meghatározott informatikai
rendszer.

“Ellenszolgáltatás”: A Megrendelő által a Vállalkozónak a Termékek tulajdonjogának és/vagy
felhasználási jogának átruházása, felhasználási joga engedélyezésének és a Szolgáltatások
nyújtása fejében a jelen Szerződés alapján teljesítendő ellenszolgáltatás.

“Felmérés”: A Vállalkozó által a jelen Szerződés 3.1.1. pontjában meghatározottak szerint
végzett tevékenység, amelynek során a Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer Létesítéséhez
szükséges vizsgálatokat elvégzi.

“Kbt.”: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény.

„Kifogás”: A FEJLESZTETT Rendszer, illetőleg külön-külön egyes Mérföldköveinek átadás-
átvételi eljárása, beleértve a FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzeme során a Megrendelő által
teendő bármely megállapítást jelenti, amely szerint a tesztelt vagy átadásra felajánlott FEJ
LESZTETT Rendszer vagy Mérföldkő bármely elemében vagy funkcionalitásában nem felel
meg a jelen Szerződésben, mellékleteiben, továbbá a Projektdokumentumokban meghatáro
zott bármely követelménynek.

“Létesítés”: A FEJLESZTETT Rendszer teljes körű megvalósítása. A FEJLESZTETT Rendszer a
Vállalkozó, a Megrendelő és a Megrendelő által bevont harmadik személyek együttműködé
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sével valósul meg, azzal, hogy a Vállalkozó Létesítés során fennálló kötelezettségeit a jelen
Szerződés tartalmazza

“Létesítési Időszak’: A Jelen Szerződés hatálybalépésének időpontjától a FEJLESZTETT Rend
szer létesítésének valamennyi Mérföldkő megvalósulása mellett az utoljára átadott Mérföld
kő átadásáig tartó időszak. A Létesítési időszakba nem tartozik bele a Bevezetés Támogatási
Időszak.

“Mérföldkő’ vagy “Mérföldkövek” A FEJLESZTETT Rendszer Létesítési Időszakában a Vál
lalkozó által elvégzendő feladatok teljesítési határidők szerinti meghatározása és csoportosí
tása, amelyet a Jelen dokumentum 4.1 pontJa tartalmaz. Az egyes Mérföldkövek a Létesítés
során résztelJesítésnek minősülnek.

“Mérföldkő Átadás”: egy adott Mérföldkő átadás-átvételi eljárásának sikeres befeJezését
Jelenti a Jelen Szerződésben és Projektdokumentumokban foglaltak telJesülése esetén,
amelynek eredményeképpen a Megrendelő kiállítja a teljesítési igazolást.

“Műszaki Leírás”: Ajelen Szerződés 1. számú melléklete, amely tartalmazza különösen a FEJ
LESZTETT Rendszer igényelt funkcionális vázlatát, a műszaki követelményjegyzéket.

“PAD”: A Vállalkozó által az eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés teljesíté
séhez kapcsolódó proJektalapító dokumentum, fejlesztési és szállítási ütemterv (idő- és erő
forrás-terv), amely a szerződés teljes időtartamára vonatkozik, és amelyet az iparágban elfo
gadott módszertan alapján készítettek. A PAD tartalmazza az egyes Mérföldkövekhez kap
csolódó (rész)szállítások átadás-átvételével kapcsolatos részletes szabályokat, valamint a
hibaJavítási folyamat leírását és a hibajavítási határidőket, figyelemmel a jelen szerződésben
foglalt rendelkezésekre.

“Projektdokumentumok”: Jelenti együttesen a Vállalkozó által elkészített, a Megrendelő
által elfogadott, jóváhagyott dokumentumokat, melyek köre a Jelen szerződés 1. számú mel
lékletét képező műszaki leírásban került meghatározása

“Ptk.”: A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.

“Rendszerelem”: A FEJLESZTETT Rendszerhez szükséges minden alkotóelem, amelynek fo
galma megegyezik a Termék fogalmával, azzal az eltéréssel, hogy Rendszerelemnek minősül
nek azok az alkotóelemek is, amelyek a Megrendelő vagy Megrendelővel külön szerződéses
viszonyban álló harmadik személy tulajdonában vannak, Illetve amelyeken harmadik személy
vagyoni Joga áll fenn, de a Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszerbe azokat a Jogosultság érintése
nélkül beépíti, vagy amelyek a FEJLESZTETT Rendszer Létesítéséhez vagy üzemeltetéséhez
elengedhetetlenül szükségesek.

“Rendszerterv”: Gyűjtőfogalom, mely alatt a Vállalkozó által a Létesítési Időszakban elkészí
tendő dokumentumokat értjük, amelyek részleteit a FEJLESZTETT Rendszer részletes műszaki
leírása tartalmazza.

“Standard Szoftver”: A jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges, kereskedelmi használatra
kész (commercial off the shelf) szoftvernek minősülő Termékek (beleértve a szoftver könyv
tárakat, modulokat, komponenseket is), amelyek felhasználási jogát a Vállalkozó biztosítja a
Megrendelő számára, de a szerzői Jogi jogosult nem a Vállalkozó (ideértve különösen a Vál
lalkozó mint forgalmazó vagy terjesztésre Jogosult által biztosított alfelhasználási Jogot, illet
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ye a Vállalkozó által a Megrendelő javára megszerzett felhasználási jogot is). Nem tekinthető
Standard Szoftvernek az a szoftver, amelyet a Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer létesítésé
vel összefüggésben fejlesztett. Továbbá nem minősíthető Standard Szoftvernek semmilyen
olyan szoftver, amelyet a Vállalkozó fejlesztett és a jelen Szerződés megkötését megelőzően
nem teljesültek vele szemben a Standard Szoftverre irányadó követelmények.

“Szerződés”: Jelen Szerződés a mellékletekkel együtt.

“Szoftver”: A FEJLESZTETT Rendszer informatikai rendszerelemét képező, a Vállalkozó által
kifejleszteni és leszállftani vállalt szoftverek vagy tartozékok.

“Szolgáltatás” vagy “Szolgáltatások”: A Vállalkozó által a Megrendelő részére a jelen Szerző
dés alapján a FEJLESZTETT Rendszerrel összefüggésben, a Létesítéssel és a Bevezetés Támo
gatással kapcsolatban nyújtott szolgáltatások összessége.

“Termék” vagy “Termékek”: Minden olyan, a FEJLESZTETT Rendszer részét képező Eszköz,
Projektdokumentum, Szoftver, valamint a Standard Szoftver, más dokumentum, szellemi
alkotásokhoz fűződő jog, vagyoni értékű jog vagy más végtermék, amelynek — az adott Ter
mék típusától és a Felek megállapodásától függően — tulajdonjogát, szerzői vagyoni jogát a
Vállalkozó a jelen Szerződés alapján átruházza a Megrendelőre vagy amelyre vonatkozóan a
Vállalkozó a jelen Szerződés alapján felhasználási jogot biztosít.

“Tesztelési Terv”: Az egyes tesztelési eljárások lefolytatásának részletes leírását tartalmazó
dokumentum.

“Tesztüzem”: lásd “FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzem”.

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA ÉS TEUESÍTÉSE

2.1.1 Jelen Szerződés tárgya a KÖFOP-1.OO-VEKOP-15-2016-00025 azonosítószámú,
„Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című projekthez kapcsa
lódóan a Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF) kialakításával összefüggő
alkalmazásfejlesztési és kapcsolódó igazgatásszervezési szolgáltatások nyújtása,
amelyhez kapcsolódó kötelezettségeit a Vállalkozó a 2.1.2. pontban meghatáro
zott két, egymásra épülő teljesítési szakaszban teljesíti. A Megrendelő a Vállalko
zó szerződésszerű teljesítése esetén köteles megfizetni az Ellenszolgáltatást, a je
len Szerződés rendelkezései szerint.

2.1.2 A jelen Szerződés kettő, egymásra épülő szakaszból áll. A szakaszoknak megfele
lően a Vállalkozó

(a) a Létesítési Időszak (első szakasz) alatt köteles FEJLESZTETT Rendszert vala
mennyi, az 1. számú mellékletben meghatározott funkcióval megtervezni, a
Termékeket leszállítani, telepíteni, a Létesítéshez szükséges Kivitelezési
Munkákat elvégezni, a FEJLESZTETT Rendszert tesztelni, a FEJLESZTETT Rend
szer üzembe helyezést támogatni. A Létesítést a Vállalkozó úgy köteles elvé
gezni, hogy minden olyan Termék leszállításra kerüljön, amely ahhoz szüksé
ges, hogy a FEJLESZTETT Rendszer a jelen Szerződés további szakaszaiban
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megvalósításra kerülő, Műszaki Leírásban és Rendszertervben meghatáro
zott valamennyi, a Jelen Szerződésben meghatározott funkciót kezelni tudja.
Ugyanígy köteles a fejlesztett és kiváltandó rendszer vonatkozásában beve
zetési és átállási, ill. migrációs tervet készíteni, ahhoz szükséges kivitelezési
munkákat elvégezni, azt tesztelni, üzembe helyezést támogatni.

A Létesítési Időszak során a Vállalkozó által teljesítendő, a Termékek átadá
sával kapcsolatos feladatok határidejét Mérföldkövenként meghatározva a
jelen Szerződés 4.1.1. pontja és 1. sz. melléklete tartalmazza. A Létesítési
Időszakba a Szerződés 4.1.1. pontjában meghatározott 1. és 2. Mérföldkő,
valamint a 3. Mérföldkő első négy részfeladata tartozik.

(b) a Bevezetés Támogatási Időszak (második szakasz) alatt köteles a FEJLESZ
TETT Rendszer üzemeltetéséhez a Megrendelő vagy általa megjelölt, a FEJ
LESZTETT Rendszer üzemeltetésében érintett szervezetek számára a Beveze
tés Támogatási Szolgáltatásokat nyújtani. A Bevezetés Támogatási Időszakba
a 3. mérföldkő utolsó részfeladata tartozik.

3. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

3.1 A Vállalkozó kötelezettségei a Létesítési Időszak során

3.1.1 Felmérés

(a) A Vállalkozó a 2. pontban meghatározottak teljesítése érdekében különösen a
Projektdokumentumok elkészítése előtt a Létesítéssel és általában a jelen
Szerződés teljesítésével kapcsolatban elvégzi a Felmérést.

(b) A Vállalkozó vállalja, hogy a Projektdokumentumok elkészítése érdekében és
később az egyéb szerződéses kötelezettségei teljesítése érdekében konzultá
ciót folytat és egyéb egyeztetéseket végez elektronikus levél útján, illetve a
Megrendelővel előzetesen egyeztetett helyszínen személyesen:

(1) a Megrendelő kijelölt alkalmazottaival, illetve

(2) a Megrendelő által kijelölt harmadik személyekkel.

(c) Megrendelő az egyeztetések során köteles a Vállalkozó részére szerződés tel
jesítése érdekében a kért információkat, tájékoztatást megadni és Vállalkozó
val együttműködni. A Vállalkozó vállalja, hogy megvizsgál minden szükséges
feltételt (így különösen dokumentumot, helyszínt, előfeltételt, kapcsolódó te
rületet, részegységet, körülményt), ami a Vállalkozó valamennyi szerződéses
kötelezettségének teljesítéséhez, így különösen a FEJLESZTETT Rendszer Léte
sítéséhez szükséges.

(d) A Felmérés célja, hogy a Vállalkozó összegyűjtse azokat az információkat,
amelyek a Projektdokumentumok, különösen a Rendszertervek elkészítéséhez
szükségesek.
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(e) A Felmérésnek ki kell terjednie a FEJLESZTETT Rendszer azon elemeire is, ame
lyeket nem a Vállalkozó szállít, de a FEJLESZTETT Rendszer részei lehetnek, kü
lönösen a Megrendelő tulajdonában, birtokában lévő dolgokra, Illetve az
olyan szerzői jogilag védett alkotásokra, amelyekkel kapcsolatosan a Megren
delőnek szerzői vagyoni joga áll fenn, vagy amelyekre felhasználási joga van.
Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy e körbe tartoznak a használt ope
rációs rendszerek, adatbázisok, egyéb futtató környezetet biztosító szoftver
elemek. A Felmérés elvégzéséhez szükséges jogosultságokat a Megrendelő
köteles megadni, Illetve biztosítani a Vállalkozó részére.

3.1.2 Tervezés

(a) A Vállalkozó a jelen Szerződésben rögzített követelmények és a 3.1.1. pont
szerint elvégzett Felmérés alapján megtervezi a FEJLESZTETT Rendszert. A Vál
lalkozó köteles elkészíteni a Jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges vala
mennyi tervdokumentációt, tervet és a Megrendelő minőségellenőrzésre jo
gosult megbízottjának jóváhagyásra átadni.

(b) A Vállalkozó legkésőbb a jelen szerződés 4.1.1 pontjában meghatározott idő
pontig elkészíti és a Megrendelőnek átadja a jelen Szerződés teljesítéséhez
szükséges Projektalapító dokumentumot, továbbá az Igazgatási rendszerterv
és a Részletes logikai rendszerterv első verzióját.

(c) A Felmérést követően a Vállalkozó a Rendszertervben köteles a nem általa
szállított Rendszerelemek vonatkozásában indokolt feltételeket meghatározni
a Rendszerelemek rendszerbe történő integrálása tekintetében. A feltételek
indokoltságát a Felek egyeztetik és ezt követően közösen kialakítják a nem a
Vállalkozó által szállított egyes Rendszerelemekre vonatkozó végleges feltéte
leket, amely feltételek Vállalkozóra nézve a jelen Szerződésben foglaltakon túl
többlet feladatokat nem jelenthetnek. A végleges feltételek műszaki megvaló
sítása a Vállalkozó kötelezettsége és feladata, amelyre tekintettel a Vállalkozó
felelőssége a nem általa szállított Rendszerelemek körében is fennáll, ha azok
egyébként teljesítik az egyeztetett feltételeket.

Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó bizonyítja, hogy a Rendszerelem a
Megrendelővel egyeztetett környezetben a Rendszertervben rögzített és a
Megrendelő által elfogadott módon működik, arra nem terjed ki a Vállalkozó
felelősége.

(d) A Vállalkozó a tervezés eredményét a Megrendelő kérésére folyamatosan kö
teles a Megrendelővel ismertetni és egyeztetni, és az elkészült Projektdoku
mentumokat a Megrendelőnek átadni.

(e) A Felek kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó felel azért, hogy a Projektdoku
mentumok megfeleljenek a jelen Szerződés céljának, illetve alkalmasak legye
nek a FEJLESZTETT Rendszer szerződésszerű megvalósítására, továbbá a Meg
rendelő kérésére a Vállalkozó köteles a Projektdokumentumokat frissíteni, ki
egészíteni annak érdekében, hogy azok megfeleljenek az éppen megvalósult
állapotnak, igényeknek.
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(f) A Felek megállapodnak, a Projektdokumentumok Megrendelő által történő el
fogadását követően is jogosultak a Projektdokumentumokban foglaltakat kö
zös megegyezéssel módosítani. A Műszaki Leírásban rögzített agilis szoftver-
fejlesztési módszertan azonban nem érinti, és nem módosítja a Vállalkozó
azon vállalását, miszerint a teljes FEJLESZTETT Rendszer szállítására vállalt je
len Szerződés alapján kötelezettséget.

(g) A Vállalkozó a Projektdokumentumok elfogadását megelőzően is köteles a
Megrendelőt a részletes műszaki feltételek megjelölésével tájékoztatni a FEJ
LESZTETT Rendszer üzemeltetéséhez szükséges már Ismert feltételekről és a
Megrendelőt terhelő egyéb kötelezettségekről.

3.1.3 A Vállalkozó engedélyezéssel összefüggő kötelezettségei

A FEJLESZTETT Rendszer működéséhez esetlegesen szükséges engedélyek be
szerzése a Megrendelő feladata. A Vállalkozó köteles az engedély megszerzé
séhez szükséges minden tőle telhető segítséget megadni. A Vállalkozó a Meg
rendelő erre irányuló utasítása alapján köteles az engedélyekhez szükséges
egyeztetéseken részt venni.

3.1.4 A Termékek és Rendszerelemek beszerzése, fejlesztése, kivitelezése, telepítése és
a FEJLESZTETT Rendszer üzembe helyezése

(a) A Vállalkozó a Létesítést, ideértve a Rendszerelemek beszerzését, fejlesztését,
és — ha az adott Termék kapcsán értelmezhető — kivitelezését, telepítését, ás a
FEJLESZTETT Rendszer üzembe helyezését a tőle elvárható legmagasabb
szakmai színvonalon, a jó iparági gyakorlatnak, valamint a jelen Szerződésben
és a Projektdokumentumokban rögzített követelményeknek, valamint az en
gedélyeknek és jóváhagyásoknak megfelelően köteles a Projektdokumentu
mokban meghatározott sorrendben és határidőre elvégezni. A Felek rögzítik,
hogy a FEJLESZTETT rendszer fejlesztése ún. agilis módszertannal történik. Eh
hez illeszkedően a Felek megállapodnak, hogy a fejlesztések előre haladásával
a Megrendelővel folytatott szakmai egyeztetéseken a Követelmények a Pro
jekt eredeti céljának érintetlenül hagyásával pontosításra kerülhetnek. A Meg
rendelő e szakmai munkában aktívan, közvetlenül részt vesz, a Követelmé
nyek pontosításával és módosításával kapcsolatban a Vállalkozói Termékek
tárgykörében a Vállalkozóval munkacsoportokban (és szükség szerint azon kí
vu is) szakmai kérdésekben — a Szerződésben megfogalmazott követelmé
nyek pótmunkát és többletköltséget nem okozó mértékéig — közvetlenül
egyeztet és e körben nyilatkozattételre is jogosult. Amennyiben a tevékeny
ség folytatása megköveteli a Szerződésben meghatározott kereteken történő
túllépést, az Vállalkozó előzetesen Megrendelővel egyeztetni ás ennek ered
ményét írásban rögzíteni köteles.

A Felek rögzítik, hogy a Műszaki Leírás szerint a Felek által kialakítandó és
pontosítandó Követelményeknek való megfelelés elérése, az ebből fakadó
esetleges többletmunkák a Ptk. szerint többletmunkának minősülnek és nem
pótmunkának. Ebből kifolyólag a többletmunka ellenértékét a Vállalkozó nem
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követelheti, az az Ellenszolgáltatással lefedett, továbbá a többletmunka vo
natkozásában semmilyen további költségtérítésre nem jogosult.

(b) A Rendszerelemek vonatkozásában és általában a Létesítés kapcsán a Vállal
kozó köteles minden, a szakmai szokásoknak megfelelő vizsgálati és ellenőrzé
si, tesztelési folyamatot a tevékenységet rögzítő jegyzőkönyv felvétele mellett
elvégezni, mielőtt az egyes Rendszerelemeket a FEJLESZTETT Rendszerbe te
lepíti. Ezt követően a Vállalkozó a telepítés, illetve az üzembe helyezés időtar
tama alatt a Megrendelőt hivatalosan e-mailben és Megrendelő képviselőjét
telefonon köteles tájékoztatni a következő munkafázisokról, annak érdeké
ben, bogy a Megrendelő a telepítést, illetve az üzembe helyezést folyamato
san nyomon követhesse és a megrendelői feladatokat össze tudja hangolni a
teljesítéssel. A Vállalkozó minden önállóan tesztelhető, Rendszerelemek ösz
szességéből álló részegység telepítését követően köteles a részegységre vo
natkozó tesztelési eljárásokat lefolytatni, és ezek eredményéről a Megrende
lőt tájékoztatni.

(c) A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzem megkezdését követően csak
olyan telepítési és egyéb műveleteket, tevékenységet jogosult végezni, amely
a FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzem lefolytatásához nem szükséges, és azt
nem akadályozza, vagy hátrányosan nem befolyásolja.

(d) A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszert a mindenkor hatályos jogszabályokkal
összhangban köteles fejleszteni, kivéve, ha a Megrendelő eltérő utasítást ad.
A Megrendelő utasításának alapja lehet a ki nem hirdetett jogszabálytervezet,
amelynek tartalmáról a Megrendelő tudomást szerzett. Amennyiben a FEJ
LESZTETT Rendszer fejlesztéséhez valamely jogszabály vagy utasítás szüksé
ges, akkor a Vállalkozó a jogszabály vagy utasítás hiányáról köteles a Megren
delőt értesíteni. Amennyiben ezen értesítést követően a Megrendelő nem ad
ja meg a kért utasítást, és ez a FEJLESZTETT Rendszer Mérföldköveinek határ-
időben történő átadását lehetetlenné teszi, akkor a Vállalkozó az utasítás ké
sedelmének időtartamára az adott Mérföldkő vonatkozásában mentesül a ké
sedelem jelen Szerződésben rögzített jogkövetkezményei alól. A Felek megál
lapodnak, hogy a jogszabály tartalma megismerésének kezdő időpontjaként
nem a jogszabály kihirdetésének időpontját tekintik, hanem azt a dátumot,
amikor azt akár tervezet formájában a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésé
re bocsátotta. A Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó nem tartozik
felelősséggel azért, ha a Megrendelő által közölt jogszabály, egyéb jogi norma
mégsem lép hatályba vagy nem a felek által ismert tartalommal lép hatályba
és így Vállalkozó teljesítése nem szerződésszerű. Ebben az esetben Megrende
lő köteles Vállalkozó téves tájékoztatásból eredően felmerült többletköltségét
megtéríteni. Nem minősül továbbá késedelmesnek a Vállalkozó teljesítése,
amennyiben a szerződésszerű teljesítés a Megrendelő fentiek szerinti nem
megfelelő tájékoztatására vezethető vissza.

3.1.5 A Termékekkel és a FEJLESZTETT Rendszerrel kapcsolatos általános követelmé
nyek és az átadás-átvétel menete, a FEJLESZTETT Rendszer integrációiának támo
gatása
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(a) A Vállalkozó a Termékeket úgy köteles beszerezni vagy elkészíteni és a Meg
rendelőnek átadni, hogy a Termék a Mérföldkövek tekintetében az elfogadás
ra alkalmas állapotban (ideértve különösen a Jelen Szerződésben és annak
mellékleteiben meghatározott műszaki követelményeket) rendelkezésre áll
Jon.

(b) A Termékek átadás-átvétele során a Felek a Megrendelő kérésére helyszíni
bejárást is kötelesek tartani, erre tekintettel a Vállalkozó úgy köteles megadni
az átadás-átvétel időbeli menetét a vonatkozó Projektdokumentumban, hogy
adott esetben a Megrendelő valamennyi Terméket és annak nem minősülő
Rendszerelemet a Megrendelő által megjelölt helyen és a helyszínen is szem
revételezhessen. A bejárásról a Felek külön jegyzőkönyvet vesznek fel.

(c) Az átadott Termékeknek és a FEJLESZTETT Rendszernek meg kell felelniük:

(1) a Szerződésben megfogalmazott követelményeknek, így különösen
a Szerződés 1. számú mellékletében foglalt követelményeknek;

(2) a vonatkozó Jogi szabályozásnak;

(3) az elfogadott Projektdokumentumokban foglaltaknak;

(4) minden szükséges, külső informatikai rendszerhez való kapcsoló
dáshoz (interfész) szükséges feltételnek;

(5) azon követelménynek, hogy a Termékeknek újonnan kell üzembe
helyezésre kerülniük;

(6) a Termék Szerződésben megfogalmazott célra való alkalmasságá
ból fakadó (az (1)-(5) pontban nem szereplő) követelményeknek.

(d) A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó teljesítése nem tekinthető kése
delmesnek mindaddig, amíg valamely Vállalkozón kívül álló, nem a Vállalkozó
kötelezettségét képező teljesítési előfeltétel nem valósul meg és az a Vállalko
zó teljesítését akadályozza. Az akadályoztatás időtartamával a teljesítési ha
táridők meghosszabbodnak. A Vállalkozó a Mérföldkövek alapján történő
szerződésszerű (rész)szállításának megállapítása érdekében a Felek átadás-
átvételi eljárást tartanak a FEJLESZTETT Rendszer szerződésszerű működésé
hez szükséges, a Rendszertervben meghatározott Termékek vonatkozásában,
amelyekről az átadás-átvételi eljárások lezárását követően jegyzőkönyv ké
szül.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyveknek különösen azt kell tartalmaznia, hogy a
(rész)szállítást a Vállalkozó mikor jelentette készre, azzal kapcsolatban milyen
esetleges hibákat állapított meg Megrendelő, a hibáknak mik voltak a hibael
hárítási határidői, illetve ezeket a Vállalkozó mikorra hárította el.

A Megrendelő az átadás-átvételi eljárás lezárását követően írásban nyilatkozik
a Vállalkozó adott Mérföldkőre vonatkozó (rész)szállításának elfogadásáról,
amennyiben egy adott Mérföldkő teljes egészében teljesítésre került vagy an
nak megtagadásáról, utóbbi esetben a megtagadás okának megjelölésével. A

ji
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Megrendelő akkor jogosult az átvételt megtagadni, ha a (rész)szállítás nem fe
lel meg a jelen Szerződésben foglalt követelményeknek, amely esetben a
Szerződésben meghatározott jogkövetkezmények alkalmazandóak. Az adott
részteljesítésnek elfogadható Mérföldkő vonatkozásában elvárás, hogy az át
adásra kerülő Termékek önállóan, a később teljesítendő Termékektől vagy
Szolgáltatásoktól függetlenül, különösebb illesztés nélkül alkalmasak legyenek
a rendeltetésszerű használatra. A FEJLESZTETT Rendszer, annak Mérföldkövei
és a FEJLESZTETT Rendszer Rendszerelemei átadás-átvételi eljárásainak részle
tes szabályait a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza, a teljesítés igazo
lásra vonatkozó határidőket a Jelen Szerződés 4.3.1. pontja tartalmazza.

(e) A Vállalkozó köteles az esetleges Kifogásokat megvizsgálni. Ha a Kifogás össze
függ a Vállalkozónak a Jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeivel,
a Vállalkozó köteles a Terméket PAD-ban és a jelen szerződés 4.1.1 pontjában
meghatározott határidőn belül a Kifogásban foglaltak szerint kijavítani, és an
nak újabb változatát a Megrendelőnek újbóli megvizsgálás végett átadni.

(f) Ha a Megrendelő valamely észlelt hiba ellenére a Terméket átveszi, a Vállal
kozó az átvételtől függetlenül köteles a hiba kijavítására, amely hibajavításra
vonatkozó határidő a Felek eltérő megállapodása hiányában a 3.3.7 (k) pont
ban meghatározott határidő. A Megrendelő jogosult az őt más rendelkezések
alapján megillető, a Vállalkozó szerződésszegésével kapcsolatos igényeinek
érvényesítésére.

(g) A Megrendelő a Rendszerelemek integrációjához szükséges támogatást köte
les biztosítani Vállalkozó részére annak érdekében, hogy a Vállalkozó az integ
rációval kapcsolatos feladatát szakszerűen és eredményesen láthassa el.

3.1.6 A FEJLESZTETT Rendszer tesztelése

(a) A FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérföldköveinek átadás-átvétele előtt a Felek
közösen az 2. számú mellékletben foglaltak szerint megkezdik és lefolytatják a
szükséges tesztelési feladatokat, ideértve különösen a Szerződésben, valamint
a Tesztelési Tervben és más Projektdokumentumokban meghatározott teszte
lési feladatokat, továbbá elvégzik a szükséges és rögzített tesztelési eljáráso
kat.

(b) A Vállalkozó megfelelő számú és szakképzettségű szakértőt köteles biztosítani
annak érdekében, hogy a Tesztüzem sikeresen lefolytatható legyen.

(c) A FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzeme vagy annak meghatározott része akkor
minősül sikeresen teljesítettnek, ha a FEJLESZTETT Rendszer, illetőleg az adott
Mérföldkő vagy Termék a jelen Szerződésben, Így különösen az 1. és 2. számú
mellékletben meghatározott feltételeknek megfelel és rendeltetésszerű hasz
nálatra alkalmas módon működik.

(d) A FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzeme vagy annak meghatározott része során
Kifogás alapjául szolgálhat, ha a FEJLESZTETT Rendszer vagy az adott Mérföld
kő vagy Termék működése nem felel meg a 3.1.5 (c) pontban foglalt követel
ményeknek.

10



(e) Vállalkozó a szerződés kötést követő 30 napon belül köteles 2db android, és 2
db iOS operációs rendszerrel működő, új, csúcskategóriás mobil telefont
(android: legalább Samsung Galaxy 57 vagy azzal egyenértékű, iOS: iphone 7
vagy azzal egyenértékű) biztosítani a projekt végéig Megrendelő számára a
fejlesztések design koncepciójának, képernyő terveinek mobil képernyőre op
timalizált nézetének ellenőrzéséhez, teszteléséhez. Vállalkozónak mobil tele
fon előfizetést nem kell biztosítania.

3.1.7 FEJLESZTETT Rendszer és Mérföldkövek Átadása, éles üzem elrendelése

(a) A Vállalkozó a Létesítés adott Mérföldköveinek lezárásaként a sikeres FEJ
LESZTETT Rendszer Tesztüzemet követően a FEJLESZTETT Rendszer Mérföld-
köveit vagy egyéb, Projektdokumentumokban meghatározott feladatokat a je
len Szerződésben és annak mellékleteiben, továbbá a Projektdokumentu
mokban meghatározott feltételek teljesülése, illetve fennállása esetén legké
sőbb az 1. számú mellékletben vagy bármely ott meg nem határozott esetben
a Projektdokumentumban meghatározott határidőre köteles a Megrendelő-
nek átadni, a Megrendelő köteles a FEJLESZTETT Rendszer Mérföldköveit a
feltételek fennállása esetén átvenni. Valamennyi Mérföldkő sikeres átadás-
átvétele esetén a Létesítés lezárul, és a FEJLESZTETT Rendszer átadottnak mi
nősül az utoljára átadott mérföldkő átadása időpontjában.

(b) Egy adott Mérföldkő teljesítésének időpontja az az időpont, amikor a Szerző
dés 2. számú melléklet szerint a Megrendelő által valamennyi elfogadó nyilat
kozat a Vállalkozó számára átadásra került’

(c) A FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérfőldköveinek illetve a Mérföldköveken be
lüli egyes szakaszok (ott ahol ez értelmezhető) éles üzemkezdetét a Megren
delő jogosult Mérföldkövenként illetve szakaszonként önállóan elrendelni. A
FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérföldköveinek illetve szakaszainak éles üzem-
kezdet elrendelése nem jelenti önmagában azt, hogy a FEJLESZTETT Rendszer
egyes Mérföldköveinek átadás-átvételi eljárása sikeresen lezárult.

(d) A FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérföldköveinek illetve szakaszainak éles
üzem elrendelésének feltétele, hogy minden Mérföldkőre illetve szakaszra
előírt Termék leszállításra kerüljön. Amennyiben valamelyik Mérföldkő nem
teljes körűen kerül leszállításra, úgy a sikeres éles üzemre történő átadásától
függetlenül, a Vállalkozó, a részben teljesített Mérföldkő vonatkozásában köt-
bér fizetésére köteles.

3.1.8 A dokumentumok elfogadásának különös szabályai

(a) A Vállalkozó által a teljesítése során papír alapon, elektronikus adathordozón
(CD, DVD stb.) vagy egyéb módon átadott dokumentumokat (így különösen
Projektdokumentumokat) a Megrendelő — eltérő megállapodás hiányában —

azok kézhezvételétől számított 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja, szükség
esetén észrevételezi.

(b) A Vállalkozó köteles az észrevételek kézhezvételétől számított 4 (négy) mun
kanapon belül a Megrendelő által szükségesnek ítélt változtatásokat külön dí

11 4



jazás és költségtérítés nélkül elvégezni, és az átdolgozott anyagokat az Meg
rendelő részére ismételten átadni. A Vállalkozó köteles jelezni, amennyiben a
Megrendelő észrevételeit a műszaki szakszerűség szempontjából aggályosnak
tartja.

3.1.9 A Létesítési Időszak során a Vállalkozót terhelő egyéb kötelezettségek

(a) A Vállalkozó a megfelelő szakemberei útján a Megrendelő kérésére részt vesz
a Megrendelő projektmegbeszélésein, ha a Megrendelő a megbeszélések idő
pontjáról és témájáról a Vállalkozót legalább 48 (negyvennyolc) órával koráb
ban tájékoztatta, illetve folyamatos telefonos, e-mailes és személyes konzul
tációval támogatja a Megrendelőt a FEJLESZTETT Rendszer Létesítésével ösz
szefüggő kérdésekben.

(b) A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer hálózati kommunikációs funkcióinak fej
lesztése során együttműködik a fejlesztéssel kapcsolatban érintett harmadik
személyekkel.

(c) Vállalkozó köteles a 3.1. pontban meghatározott Szolgáltatások megfelelő tel
jesítése érdekében — megfelelő szakemberei útján — folyamatosan a Megren
delő és az egyéb szervezetek rendelkezésére állni és teljes körűen együttmű
ködni. A jelen pontban foglalt rendelkezésre állás kiterjed a Megrendelő ré
széről felmerülő kérdések megválaszolására.

(d) A Vállalkozó szakértői tevékenység keretében köteles a Megrendelőt felkészí
teni a FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérföldköveinek éles üzemkezdetére és a
FEJLESZTETT Rendszer egyes Mérföldköveinek Tesztüzemre és e vonatkozás
ban köteles pontos tájékoztatást adni a Megrendelőnek. A Vállalkozó ezen
szakértői tevékenység végzése során köteles a Megrendelő gazdasági érdekeit
messzemenően szem előtt tartani és kizárólag az Indokolt és ésszerű erőfor
rás-szükségletet feltérképezni, meghatározni és javasolni, annak érdekében,
hogy a beszállításra kerülő FEJLESZTETT Rendszer rendeltetésszerű használat
ra alkalmas legyen.

(e) A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során előteljesítésre jogosult.

3.2 A Vállalkozó kötelezettségei a Bevezetés Támogatási Időszak során

3.2.1 A Vállalkozó a Megrendelő számára a FEJLESZTETT Rendszer üzemeltetéséhez
kapcsolódóan Bevezetés Támogatást nyújt a jelen pont, a jelen szerződés 1. szá
mú mellékletét képező műszaki leírás és a Projektdokumentumok rendelkezései
nek megfelelően.

3.2.2 A Vállalkozót a Bevezetés Támogatási Időszak során is terhelik a Létesítési Idő
szakkal kapcsolatosan a 3.1.3, 3.1.5, 3.1.8 és 3.1.9. pontokban meghatározott kö
telezettségek.

3.2.3 A Bevezetés Támogatás két fő szolgáltatási körből tevődik össze:

(a) folyamatos szakértői támogatás;
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(b) a 3.3. pontban meghatározott Bevezetés Támogatási időszakhoz kapcsolódó
szo lgá Itatá sok;

3.2.4 A kialakított FEJLESZTETT Rendszer képességeire is tekintettel a Vállalkozónak a
3.2. és 3.3. pont szerinti Szolgáltatásokat (így különösen a folyamatos szakértői
támogatást és az éles üzem üzemeltetésének támogatását) olyan módon és mér
tékben kell nyújtania, hogy a FEJLESZTETT Rendszer a rendeltetésszerű használat
ra alkalmas legyen.

3.2.5 Folyamatos szakértői támogatás

(a) A Vállalkozó biztosítja a Megrendelő számára a FEJLESZTETT Rendszer (vagy
annak egyes Mérföldkövei) üzemeltetéséhez szükséges szakmai ismereteket,
illetve szakértői erőforrások rendelkezésre állását (adott esetben írásban, te
lefonon és személyesen is), továbbá a Projektdokumentumoknak megfelelően
a FEJLESZTETT Rendszer üzemeltetéséhez szükséges szakértői kapacitás ren
delkezésre állását.

(b) A Vállalkozó köteles a 3.1.9. pontban foglaltaknak, továbbá a Projektdoku
mentumoknak megfelelően ellátni a FEJ LESZTETT Rendszer működési és funk
cionális paramétereinek felügyeletét és biztosítását, valamint a FEJLESZTETT
Rendszer és annak egyes Mérföldköveinek Megrendelő által végzett integrá
ciójának és az üzembe helyezésnek a támogatását.

(c) A Vállalkozó biztosítja a teljes körű felhasználói támogatást, egyebekben a
3.3.6 (b)- 3.3.6 (d) pontjában foglaltak szerint.

3.3 A Bevezetés Támogatási Időszakhoz kapcsolódó szolgáltatások

3.3.1 A Megrendelő bejelentéseinek fogadása (“service desk”)

(a) A Vállalkozó köteles a Megrendelő által arra feljogosított, a Szerződés 5. szá
mú mellékletében és a Projektdokumentumokban meghatározott kapcsolat
tartói által az azokban meghatározott Szolgáltatásokra, illetve a FEJLESZTETT
Rendszerre vonatkozó igénnyel kapcsolatos bejelentéseit folyamatosan (napi
24 (huszonnégy) órában) fogadni, nyilvántartásba venni és a bejelentést —

akár automatikusan — visszaigazolni (a “service desk”).

3.3.2 Jogszabálykövetés

(a) Ha a FEJLESZTETT Rendszer működésével kapcsolatos szabályozás változása
miatt a FEJLESZTETT Rendszer, vagy annak valamely Szoftver elemének módo
sítása válik szükségessé, a Vállalkozó a szabályozás változásáról, annak tudo
mására jutásától számított S munkanapon belül tájékoztatja a Megrendelőt,
Vállalkozó köteles a FEJLESZTETT Rendszert a megváltozott szabályozásnak
megfelelően módosítani, paraméterezni vagy továbbfejleszteni (kivéve, ha
ezek a módosítások, paraméterezések vagy továbbfejlesztések a FEJLESZTETT
Rendszer alapvető funkcióinak és/vagy struktúrájának módosítását igényel
nék, mert ilyen esetben Vállalkozó erre a jelen Szerződés körében nem köte
les), és az így előállított új verziót a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A
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módosított elemek rendelkezésre bocsátására a Létesítéssel kapcsolatos ren
delkezések irányadók értelemszerűen.

(b) A Vállalkozó az Új verziót legkésőbb a vonatkozó jogszabály hatályba lépése
napjáig köteles a Megrendelőnek átadni, kivéve, ha a szabályozás változásá
nak hatályba lépése és a kihirdetése közötti idő kevesebb, mint 30 (harminc)
nap, mert ebben az esetben a Vállalkozó köteles minden ésszerűen elvárhatót
megtenni azért, bogy a szabályozás változása miatt szükséges módosításokat
megfelelő időben, de legkésőbb a jogszabály kihirdetésétől számított 30 na
pon belül a Megrendelő rendelkezésére bocsássa.

(c) A 3.3.2 (b) pontban megadott határidő kizárólag abban az esetben érvényes,
ha az a 4.1.1-ben meghatározott teljesítési határidők Vállalkozó részéről
történtő betartását nem veszélyezteti. Amennyiben a jogszabály változás mi
atti Megrendelő elrendelés az aktuálisan végrehajtás alatt álló részfeladathoz
tartozó teljesítési határidőt megelőző 30 napon belül történik, akkor a teljesí
tési határidő Megrendelő általi elrendelés napjától számított 30. napon válik
esedékessé, és ezzel minden további részfeladat teljesítési határideje automa
tikusan meghosszabbodik.

3.3.3 Szoftver verziókövetés (Licenckövetés és Frissítés’)

(a) A verziókövetési szolgáltatást a Vállalkozó biztosítja a Megrendelőnek,
amennyiben azt valamely Fél a Szerződés szerződésszerű teljesítése érdeké
ben szükségesnek tartja, de minden esetben a Megrendelő előzetes hozzájá
rulásával az alábbiak szerint:

(1) A Szerződés hatálya alatt a Szoftverek és Standard Szoftverek 1.
számú mellékletben meghatározott komponensei és egyéb szoft
verek kapcsán megjelent Új verziókat — beleértve a nem vagy nem
csak a Megrendelő számára készített hibajavító csomagokat és
patch-eket is (a továbbiakban együtt: “Új verzió”); és

(2) a FEJLESZTETT Rendszeren a 3.3.3(a)(1) pontban meghatározott új
verziói miatt szükségessé váló módosítások elvégzését, és ezen
módosításokra vonatkozóan a FEJLESZTETT Rendszer, illetve a vo
natkozó Termékek új verziójának elkészítését.

(b) A Vállalkozó a megjelent Új verzióról a Megrendelőt 5 (öt) napon belül értesíti,
az értesítésben megadja a változások jegyzékét is. Amennyiben a jelen pont
ban megjelölt határidő alatt a Vállalkozó a változások jegyzékét nem tudja a
Megrendelő rendelkezésére bocsátani, úgy a fenti határidőben megadott ér
tesítésében a Vállalkozó megjelöli a késedelem okát és a teljesítésre vállalt
határidőt, amely nem lehet hosszabb az eredeti határidő lejártát követő 15
napnál.

(c) A Vállalkozó a Megrendelő kérésére az Új verziót a FEJLESZTETT Rendszer fu
tási környezeteibe telepíti.

(d) Az Új verzió felhasználásának feltételei eltérő rendelkezés hiányában meg
egyeznek a korábbi verzió felhasználásának feltételeivel.
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(e) A Vállalkozó az új verzió átadásával egyidejűleg annak forráskódját is a 3.5.3.
pont szerint átadja Megrendelő részére (vagy az ott meghatározottak szerint
letétbe helyezi).

3.3.4 Hardver komponens cseréje vagy javítása miatt szoftverkövetés

(a) Vállalkozó köteles a FEJIESZTEU Rendszer működését biztosító hardver kom
ponenseinek - meghibásodás vagy avulás miatti - javítás vagy csere miatt
szükséges, szoftverrel kapcsolatos valamennyi tevékenységet elvégezni (így
különösen paraméterezés, konfigurálás, bevezetés, fejlesztés).

(b) Felek rögzítik, hogy a hardver komponensek jótállása körébe tartozó javítás és
csere miatt szükségessé váló szoftverkövetési tevékenység végzésének ideje a
jelen pontban meghatározott óraszámkeretbe nem számít bele.

3.3.5 Tanácsadó (üzemeltetői, feilesztői) kapacitás rendelkezésre bocsátása

(a) Vállalkozó a Bevezetés Támogatási Időszak alatt a Megrendelő rendelkezésére
áll a felmerülő kisebb fejlesztések és egyéb, a jelen 3.3. pontban külön nem
nevesített támogatási feladatok elvégzésére.

(b) A Megrendelő közli a Vállalkozóval az érintett feladatot, és a lehetőségekhez
képest jelzi a Vállalkozónak, hogy a feladat teljesítése milyen erőforrásigény
nyel jár.

(c) Ha a Felek eltérően nem állapodnak meg vagy a Megrendelő eltérő igényét
nem jelzi, a Vállalkozó a feladat megvalósítását, a lehető legrövidebb időn be
lül, de legkésőbb a az érintett feladat közlésétől számított 2 (kettő) munkana
pon belül köteles megkezdeni.

3.3.6 Feilesztői és üzemeltetői konzultáció

(a) A Megrendelő bejelentés útján, felkérheti a Vállalkozót, hogy a Megrendelő
részére a FEJLESZTETT Rendszer üzemeltetésével kapcsolatos, más Szolgálta
tások hatálya alá nem tartozó (így különösen fejlesztésnek nem minősülő)
tárgyban személyes (budapesti helyszínen), emailes vagy telefonos konzultá
ciós szolgáltatást nyújtson.

(b) A Vállalkozó a hozzá e-mailben beérkezett, szükséges információkat tartalma
zó kérdésre, kérésre és javaslatra 2 (kettő) órán belül érdemben köteles rea
gálni, ami azonban nem jelenti azt, hogy a Vállalkozó az érdemi reakcióban a
jelen pontban rögzített határidőn belül végleges megoldási javaslatot is köte
les lenne megfogalmazni.

(c) A Vállalkozó a Szerződés keretében feltett kérdéseket, a rájuk adott válaszo
kat és a szolgáltatott információkat elektronikus formában rögzíti, és biztosítja
a konzultációs tevékenység dokumentálását és az információk visszakereshe
tőségét.

(d) Ha a Vállalkozó a Szerződésben előírt időtartamon belül a szakértői konzultá
ciós szolgáltatást nem biztosítja, vagy egy szakértője az egyeztetett időpont
ban nem jelenik meg, illetve onnan az egyeztetett időtartamot megelőzően a ‘1
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Megrendelő hozzájárulása nélkül eltávozik, vagy a Vállalkozó a konzultációval
kapcsolatos egyéb kötelezettségeit elmulasztja, és a szerződésszegésért a Vál
lalkozó felelős, a Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles.

3.3.7 A FEJLESZTETT Rendszerrel kapcsolatos hibaelhárítási szolgáltatás

(a) A hibaelhárítási szolgáltatás minden Rendszerelemre (mind szoftverre, mind
hardverre) egyaránt vonatkozik. A Megrendelő kizárólag a Vállalkozó által biz
tosított formanyomtatványon, vagy a Vállalkozó WEB alapú hibabejelentő ol
dalán jelentheti be a FEJLESZTETT Rendszerrel kapcsolatosan észlelt hibát,
hogy azokat a Vállalkozó vizsgálja meg és javítsa ki.

(b) A Megrendelő a hibával kapcsolatos bejelentésében köteles megjelölni, hogy
álláspontja szerint mi a hiba prioritása.

(c) A hiba bejelentésének fogadását és nyilvántartásba vételét Vállalkozó e
mailben köteles megerősíteni, amelyben köteles megadni, hogy

(1) miahiba;

(2) ki foglalkozik a hibával;

(3) mi a hiba nyilvántartási azonosítója;

(4) álláspontja szerint szükséges-e a hibaelhárításhoz kiszállás;

(5) egyetért-e a hibának a Megrendelő által megjelölt prioritásával.

(d) A hiba prioritását az alábbi rendelkezések határozzák meg:

(1) kritikus prioritás: A hiba a FEJLESZTETT Rendszer egészének vagy
egyes önálló Mérföldkő keretében átadott moduljainak működés
képtelenségét okozza, vagy azon belül önálló funkcionalitások
bármelyikének teljes körű működésképtelenségét okozza.

(2) közepes prioritás: A hiba kihat ugyan a FEJLESZTETT Rendszer napi
üzleti folyamatainak funkcionalitására, űzemszerű működésére,
karbantarthatóságára, de anélkül, hogy ez által a FEJLESZTETT
Rendszer napi üzleti folyamatainak működése összességében je
lentősen sérülne. A hiba a napi működést akadályozza, de az elvárt
módosítás elvégzése, vagy kerülő megoldás alkalmazása várhatóan
10 (tíz) munkanap időtartamig nem befolyásolja olyan mértékben
a munkavégzést, hogy az elérje a kritikus szintet;

(3) alacsony prioritás: A hiba okozta eltérések jelentősebb kihatás nél
küliek a funkcionalitásra, az üzemszerű működésre, a karbantart
hatóságra vonatkozólag.

(e) A Vállalkozó napi 24 (huszonnégy) órában köteles a hibabejelentést fogadni és
nyilvántartásba venni, valamint a hiba behatárolását a 3.3.7(k) pontban meg
határozott határidőn belül megkezdeni, és e határidőn belül a Vállalkozó arról
is tájékoztatja a Megrendelőt, hogy álláspontja szerint szükséges-e a hibaelhá
rításhoz a kiszállás, és egyetért-e a hibának a Megrendelő által megjelölt prio
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ritásával. Ha a Felek a prioritás változásáról nem tudnak megállapodni, a be
sorolásról a NISZ jogosult dönteni.

(f) A hibaelhárítást a Vállalkozó nyújthatja:

(1) távoli hozzáféréssel,

(2) e-mail és / vagy a Felek által megállapodott más, archiválásra al
kalmas elektronikus levelezés útján történő segítségnyújtással vagy

(3) helyszíni hibaelhárítás útján.

(g) A Megrendelő alapos, indokolt kérése esetén a Vállalkozó a hibabehatárolás
megkezdésének idején belül, de legkésőbb 4 (négy) órán belül abban az eset
ben is köteles biztosítani a helyszíni megjelenését, ha megítélése szerint a hi
ba elhárítása más módon is biztosítható lenne.

(h) A Vállalkozó a hibabehatárolás elvégzését követően tájékoztatja a Megrende
lőt arról is, ha a hiba a hibabehatároló eljárás alatt nem volt észlelhető, vagy
ha a hiba beazonosításra került, de a hibát kijavítani nem képes, mert annak
oka a Szerződés hatályán kívül eső másik eszköz vagy körülmény. Ha a hiba
oka ilyen másik eszköz vagy körülmény, a Vállalkozó lehetőség szerint javasla
tot is ad a Megrendelőnek a hiba kiküszöbölésére.

(i) A Vállalkozó köteles a bejelentett hibákkal kapcsolatosan egy olyan, a Meg
rendelő számára is folyamatosan elérhető nyilvántartást vezetni, amely a be-
jelentő személyére, a bejelentés időpontjára, a hiba leírására és prioritására,
valamint a hibaelhárítással kapcsolatos egyes Vállalkozói tevékenységek idő
pontjára és azok általános leírására vonatkozóan rögzíti az aktuális adatokat.
Felek megállapodnak, hogy a hiba elhárításának lényeges lépéseiről a Meg
rendelő e-mailben minden esetben értesítést kap legkésőbb az érintett lépés
megtételétől számított 15 (tizenöt) percen belül.

(j) A Vállalkozó köteles a hibák kezelését részletesen dokumentálni abból a
szempontból is, hogy egy hiba elhárítását a Vállalkozó mikor, milyen megol
dással és milyen időráfordítással valósította meg. A dokumentációnak tartal
maznia kell a hiba elhárításának technikai és funkcionális leírását, továbbá a
fejlesztői tesztelés lépésenkénti eredményeit. A Vállalkozó e nyilvántartáshoz
a Megrendelő számára az előzőekben hivatkozott kötelezettségek teljesítésé
hez szükséges körre korlátozott hozzáférést biztosít.

(k) A hibaelhárítási szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos határidők az alábbiak,
ahol a ‘hibabehatárolás megkezdésének idejét’ és a ‘javítás vagy megkerülő
megoldás idejét” jótállás és szavatosság körében javítandó hiba esetén a hiba
bejelentésétől, egyéb hiba esetén a hibajavítás megrendelésétől kell számíta
ni
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Kritikus hiba 1 óra teszt síkon futó rendszer esetén
48 óra

élesben futó rendszer esetén 12
ó ra

Közepes hiba 4 óra teszt síkon futó rendszer esetén
72 óra

élesben futó rendszer esetén 24
óra

Alacsony hiba 72 óra 240 óra

(I) A hibabehatárolás megkezdésének határidejét a 3.3.7 (b) pont szerint a beje
lentés iránti intézkedés határidejének is kell tekinteni.

(m) Ha a Vállalkozó a késedelem indokát Megrendelő felé írásban jelzi, és a Meg
rendelő a késedelem indokát elfogadja, és póthatáridőt határoz meg, úgy e
póthatáridő lesz az irányadó a hibaelhárítási szolgáltatás szerinti határidők tel
jesítésére. Megrendelő a késedelem indokának jelzését követően olyan határ
idővel dönt a késedelem indokoltságának elfogadásáról és póthatáridő kitűzé
séről, hogy Vállalkozó számára egyértelmű legyen a hibaelhárítási szolgáltatás
határideje.

(n) Felek megállapodnak továbbá, hogy a Vállalkozó jogosult a tesztrendszer fris
sítésére irányuló igény előterjesztésére, amennyiben igazolja, hogy a hiba el
hárítása ezt igényli. A Megrendelő a Vállalkozó jogos igénye esetén köteles a
tesztrendszer frissítését a Vállalkozó erre irányuló igénye kézhezvételétől
számított 2 (kettő) munkanapon belül elvégezni.

(o) A 4.2.1. pontban meghatározott díj magában foglalja a jótállási és szavatossá
gi körben felmerülő hibaelhárítási díjakat és költségeket, valamint jótállás és
szavatosság körében a Rendszerelemek szükséges javításának és cseréjének,
pótlásának költségét és ellenértékét.

3.4 Informatikai támogatáshoz kapcsolódó elvárások

(a) A Bevezetés Támogatási Időszak során Szoftverek és Standard Szoftverek 1.
számú mellékletben meghatározott komponensei és egyéb szoftverek kap
csán megjelent Új verziókat — beleértve a nem vagy nem csak a Megrendelő
számára készített hibajavító csomagokhoz és patch-ekhez kapcsolódóan is (a
továbbiakban együtt: ‘új verzió”) a Vállalkozó biztosítja a Megrendelőnek a
szoftver verziókövetési szolgáltatás keretében, amennyiben azt valamely Fél a
Szerződés szerződésszerű teljesítése érdekében szükségesnek tartja, de min
den esetben a Megrendelő előzetes hozzájárulásával.

(b) A Vállalkozó a megjelent Új verzióról a Megrendelőt 5 (öt) napon belül értesíti,
az értesítésben megadja a változások jegyzékét is. Amennyiben a jelen pont
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ban megjelölt határidő alatt a Vállalkozó a változások jegyzékét nem tudja a
Megrendelő rendelkezésére bocsátani, úgy a fenti határidőben megadott ér
tesítésében a Vállalkozó megjelöli a késedelem okát és a teljesítésre vállalt
határidőt, amely nem lehet hosszabb az eredeti határidő lejártát követő 15
nap.

(c) A Vállalkozó a Megrendelő kérésére az Új verziót a FEJLESZTETT Rendszer fu
tási környezeteibe telepíti.

(d) Az informatikai támogatást a Megrendelő a Fejlesztett rendszer átadástól
számított 24 hónapig várja el.

3.5 A teljesítéssel kapcsolatos további rendelkezések

3.5.1 A FEJLESZTETT Rendszerrel kapcsolatos minőségi elvárások

A Vállalkozónak a FEJLESZTETT Rendszert Úgy kell megterveznie ás kialakítania, és
a FEJLESZTETT Rendszer bevezetését követően a Szolgáltatásokat olyan módon
kell nyÚjtania, hogy a FEJLESZTETT Rendszer teljes mértékben működőképes le
gyen, továbbá a jelen Szerződésben (ideértve különösen a Műszaki Leírást és a
Projektdokumentumokat) meghatározott minőségi és mennyiségi elvárásoknak
megfeleljen, és alkalmas legyen a Szolgáltatási Szintek teljesítésére, a szerződés
ben és a műszaki leírásban meghatározott feladatok és célok teljesítésére.

3.5.2 Tel jeskörűség

(a) A Vállalkozó köteles minden olyan munkát elvégezni és minden olyan Termé
ket leszállítani, amelyek jelen Szerződésben nem kerültek nevesítésre, de
szükségesek a FEJLESZTETT Rendszer Műszaki Leírásban és a jelen Szerződés
ben meghatározott követelményeinek teljesítéséhez, kivéve, amelyet a jelen
Szerződés teljesítése során a Megrendelő vagy teljesítési segédje biztosít, va
lamint kivéve a Rendszerelemek integrációját, amelynek körében a Vállalkozót
csak az integráció támogatásának kötelezettsége terheli.

(b) A Megrendelő vagy az általa igénybe vett harmadik személyek teljesítéséért a
Vállalkozót felelősség nem terheli.

3.5.3 A forráskód átadására vonatkozó rendelkezések

(a) A Vállalkozó köteles az általa szolgáltatandó programok, szoftverek, műszaki-
technológiai megoldások, adatok korlátlan felhasználását, módosítását lehe
tővé tevő forráskódokat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat a Megrendelő
részére teljes körűen átadni. Erre tekintettel a Vállalkozó a jelen Szerződés tel
jesítésével kapcsolatban a FEJLESZTETT Rendszert alkotó valamennyi, nem
Standard Szoftver forráskádját, az adott nem Standard Szoftverre vonatkozó
átadás-átvételi eljárás részeként átadja.

(b) Ha a Megrendelő a forráskód soron kívüli ellenőrzését kéri, és az ellenőrzés
eredménye szerint a forráskód a szerződéses követelményeknek megfelelt, a
soron kívüli ellenőrzés költségét a Megrendelő viseli.

19 4t 4~’



(c) Az átadott forráskód adathordozójának tartalmaznia kell a fordításhoz szüksé
ges dokumentációt is (így különösen a fordítái és fejlesztői környezet megha
tározását is).

(d) A Vállalkozó a átadáskor bemutatja, hogy a futtatási és fordítási tesztkörnye
zeten csak a megegyezett alkalmazások találhatóak, és a forráskód fordításá
nak és az így létrejövő tárgykód futásának eredményét a Megrendelő által
nem ismert alkalmazások nem befolyásolják.

(e) Forráskód ellenőrzése során a Vállalkozó az átadott fordítási dokumentáció
szerinti környezetben lefordítja a forráskódot. Ha a forráskód ellenőrzésekor a
Megrendelő is jelen van, ezt a fordítást a Vállalkozó a Megrendelő jelenlét
ében hajtja Végre.

3.5.4 A Termékek felhasználásának szerzői iogi feltételei

(a) Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek telje
sítéséhez szükséges valamennyi vagyoni értékű joggal rendelkezik, amelyek a
jelen szerződés keretében szállított dokumentumok és szolgáltatások vagy
annak részei használatára Vonatkozóan felmerülhetnek. A Vállalkozó köteles
az általa szolgáltatandó programok, szoftverek, műszaki-technológiai megol
dások, adatok korlátlan felhasználását, módosítását lehetővé tevő forráskó
dokat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat, Valamint a FEJLESZTETT Rendszer
Létesítésével összefüggésben fejlesztett szoftverek tulajdonjogát a Megrende
lő részére teljes körűen átadni. A Felek külön kiemelik, hogy a Vállalkozó által
a jelen Szerződés alapján a FEJLESZTETT Rendszer Létesítésével összefüggés
ben fejlesztett szoftver nem minősül Standard Szoftvernek.

Jelen szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésének eredménye
ként Vállalkozó által létrehozott szellemi termékek és dokumentumok a szer
zői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá eső alkotásnak minősül
nek. Vállalkozó a szellemi termékek és dokumentáció szerzői vagyoni jogait —

minden felhasználási mód és azok engedélyezése vonatkozásában — teljes ter
jedelemben véglegesen és visszavonhatatlanul átruházza Megrendelőre,
amely szerzői vagyoni jog átruházásának ellenértékét vállalkozói díj tartalmaz
za. Valamennyi szerzői vagyoni jog átruházására a szerzői jogi védelem teljes
tartamára szólóan, térben és időben korlátlan, kizárólagos módon kerül sor.
Megrendelő kizárólagosan jogosult e szellemi termékek és dokumentumok
bármilyen formában és módon történő felhasználására és a további felhasz
nálások engedélyezésére. A szellemi termékek és dokumentumok további fel
használására a Vállalkozó nem jogosult. A szerzői vagyoni jogok átruházásához
kapcsolódóan — de nem annak feltételeként — Vállalkozó köteles az általa lét
rehozott szoftverek forráskódját és a kapcsolódó dokumentációt is átadni
Megrendelő részére. Az átadásra kerülő forráskód — és a kapcsolódó doku
mentáció — példányának tulajdonjoga Megrendelőt illeti. A szerzői vagyoni
jogok a teljesítésigazolás birtokában kiállított számla kiegyenlítésekor szállnak
át a Megrendelőre.
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Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés tárgyát képező fejlesztett szoftverekre
és egyéb dokumentációkra vonatkozó vagyon! jog, valamint a standard szoft
verek felhasználási jogainak átadására jogosult.

(b) A 3.5.4 (a) felhasználási jog biztosítja különösen, hogy

(1) a Megrendelő ellássa az engedélyezett felhasználási céllal kapcso
latos feladatokat;

(2) a Megrendelő feladatai teljesítésébe bármilyen közreműködőt be
vonhat, a közreműködők feladatainak ellátását a felhasználási jog
nem korlátozza;

(3) Megrendelő az átadandó szoftverek jellegétől függően rendelkez
zen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI törvény 17. ~-a szerinti
vagyoni vagy felhasználási jogokkal.

(c) Ha a Standard Szoftverre vonatkozóan további felhasználási feltételeket külön
szerződések rögzítik, a Vállalkozó szavatolja, hogy ezen Standard Szoftverek is
megfelelnek a jelen Szerződésben rögzített felhasználási céloknak és feltéte
leknek. A Standard Szoftverre vonatkozóan a Vállalkozó átdolgozási (fordítási,
hibajavítás miatt szükséges vagy egyéb módosítási) jogot és a külön szerződé
sek szerinti terjedelmet meghaladó többszörözési jogot nem köteles biztosí
tani.

(d) Standard szoftverek felhasználási jogát Vállalkozó oly módon köteles biztosí
tani, hogy az az engedélyezett felhasználási célon belül biztosítsa Megrendelő
és FEJLESZTETT Rendszer elemének Tulajdonosi joggyakorlásra kijelölt, továb
bá a FEJLESZTETT Rendszert üzemeltető közvetlen vagy közvetett többségi ál
lami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet vagy központi költségvetési szerv
részére a rendszer használatát.

(e) A 3.5.4 (a)-3.5.4 (b) pont szerinti felhasználási engedély jogosultja e felhaszná
lási jogát a 7.3.3. pont szerinti feltételekkel a Vállalkozó előzetes hozzájárulása
nélkül is jogosult harmadik személyre átruházni, valamint jogosult a 3.5.4
(b)(1) és (2) pont szerint kijelölt személyek (közreműködők) körét megváltoz
tatni.

(f) A Vállalkozó a Projektdokumentumok és engedélykérelmek szerkeszthető vál
tozatát is átadja a Megrendelőnek.

(g) A Felek rögzítik, hogy a Szerződés alapján fizetett Ellenszolgáltatás a Vállalko
zó által biztosított, a jelen Szerződésben meghatározott valamennyi felhasz
nálás ellentételezését (jogdíjat) is magában foglalja.

(h) Amennyiben a Vállalkozó a Szerződés alapján valamely Szoftvert a FEJLESZ
TETT Rendszer működése érdekében többszöröz, vagy módosít, javít, tovább
fejleszt, átdolgoz, feldolgoz, fordít, úgy az ekként létrejövő Szoftverre is a
Szerződésben, illetve az esetleges külön szerződésben foglalt feltételek irány
adóak a szerzői joggal kapcsolatos kérdésekben.
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(i) Felek rögzítik, hogy ha a Megrendelő a 3.5.4 pont szerint szerződésszerűen
jogosulttá válik a forráskódhoz való hozzáférésre, egyúttal a forráskód több
szörözésére, módosítására, javítására, továbbfejlesztésére, átdolgozására,
feldolgozására, fordítására is jogosulttá válik.

3.5.5 A Megrendelő jogai és kötelezettségei

(a) A Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben köteles
együttműködni a Vállalkozó helyszíni m unkavégzése feltételeinek biztosításá
ban.

(b) A Megrendelő a Vállalkozó helyszíni jelenlétét (munkavégzését) bármikor el
lenőrizheti. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az
ellenőrzés során észrevételt nem tesz.

(c) A Megrendelő biztosítja a teljesítéshez a Műszaki Leírásban meghatározott, a
Szerződés teljesítéséhez szükséges Rendszerelemeket, eszközöket, a rendel
kezésére álló tervdokumentációkat és képességeket.

(d) A Megrendelő a Vállalkozó által kért információkat (beleértve az információk
biztosításához szükséges döntéseket is) a Szerződés teljesítéséhez szükséges
mértékben köteles Vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

(e) Ha a Megrendelő nem adta meg a Vállalkozó részére mindazon információt,
ami a Szerződés teljesítéséhez szükséges, a Vállalkozó erről a tényről köteles a
írásban értesíteni a Megrendelő 5. számú mellékletben meghatározott kap
csolattartóját is, egyúttal megjelölve a hiányos információn alapuló teljesítés
várható következményeit. Ha Megrendelő az esetleges következmények isme
retében is ragaszkodik a teljesítés változatlan végzéséhez, az ebből eredő ká
rok őt terhelik.

(f) Ha a Megrendelő téves információt adott, és a Vállalkozó az ilyen feladatkört
betöltő személyektől elvárható gondosság és szakértelem ellenére sem is
merhette fel az információ téves voltát, vagy az információ helyességét a
Megrendelő a Vállalkozó észrevételeit tartalmazó, a 8.1.3. pont szerinti értesí
tést követően is fenntartja, az ebből eredő kárért a Vállalkozó nem felel.

(g) A Megrendelő a Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben biztosítja a
Vállalkozó számára a Szerződés teljesítéséhez szükséges saját informatikai
rendszerekhez történő zavartalan adathálózati hozzáférés technikai feltétele
it, a jelen Szerződésben meghatározott teljesítési határidőkre figyelemmel.

(h) Amennyiben a FEJLESZTETT Rendszer bevezetéséhez, illetve üzemeltetéséhez
harmadik felekkel (p1. egyéb személyek, szervezetek vagy hatóságok) való
kapcsolattartás szükséges, a Megrendelő a Vállalkozó kifejezett kérése esetén
közbenjár és mindent megtesz annak érdekében, hogy a szóban forgó harma
dik felek biztosítsák a szükséges információt a Vállalkozó számára, továbbá,
hogy ezen harmadik felek rendelkezésre állását biztosítsa.
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(i) Ha a 3.5.6. pontban meghatározott feltételek közül bármely feltétel nem,
vagy nem megfelelően került biztosításra, a Vállalkozó írásban köteles jelezni
a Megrendelőnek.

(j) A Megrendelő köteles tőle minden elvárhatót megtenni — így különösen meg
hatalmazás, illetve a Megrendelő hatáskörébe tartozó jóváhagyások, engedé
lyek kiadása — annak érdekében, hogy az engedélyezési eljárás megfelelő ha
táridőben megtörténhessen azzal, hogy az engedélyek beszerzéséhez kapcso
lódó valamennyi feladat elvégzése a Vállalkozó kötelezettsége.

3.5.6 A Megrendelő nyilatkozatai és a teliesítéssel kapcsolatos igényeinek érvényesíté
se

(a) Ha a Megrendelő, mint jogosult bármely részszállítást, részteljesítést (például
Rendszerelemeket, Projektdokumentumokat, egyéb dokumentumokat és ál
talában a Szerződés alapján szállítandó bármilyen eredményterméket, Szol
gáltatást) átvesz, megvizsgál, elfogad, észrevételez, vagy egyéb nyilatkozatot
tesz, a Megrendelő a szerződésszegésből eredő igényérvényesítésre irányuló
jogait külön jogfenntartó nyilatkozat nélkül is fenntartja.

(b) Valamely Termék kijavításának megtagadása esetén a Megrendelő a Termé
ket a 3.5.6(a) pontban rögzített feltételek mellett jogosult elfogadni. A Meg
rendelő vagy a Megrendelő egy adott eljárásban (ideértve különösen az átvé
teli, elfogadási, tesztelési eljárásokat) történő részvétele és a körben adott
bármilyen megrendelői vagy a Megrendelő által tett nyilatkozat semmilyen
vállalkozói felelősség alóli mentességre nem ad alapot és ezen nyilatkozatok a
vállalkozói felelősséget nem korlátozzák, vagy zárják ki, és azok a mentesülés
körében sem vehetők figyelembe.

4. RÉSZTEUESÍTÉSEI( ÉS AZ ELLENSZOLGÁLTATÁS

4.1 Részteljesítések

4.1.1 A Felek a Szerződés értelmezésében az 1. számú mellékletben meghatározott
tervezési és fejlesztési fázisok, részfeladatok tekintetében meghatározott teljesí
tési határidőket tekintik részhatáridőknek

Az egyes részfeladatokkal kapcsolatos teljesítési határidő:
Mérföldkövek Részfeladat Teljesítési határidő

(A szerződés hatálybe
lépésének időpontjától

számítva)
1. Mérföldkő - Az eljárás eredményeképpen Projektalapító dokumen

megkötésre kerülő szerződés tel- tum tekintetében: 10
jesítéséhez kapcsolódó projekt munkanap
alapító dokumentum átadása
Megrendelő részére Igazgatási rendszerterv

- Igazgatási rendszerterv 1.0 verzió 1.0 verziója és
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- 2. Mérföldkő

átadása Megrendelő részére a 1.
számú melléklet 4. pontja szerinti
I. mérföldkőben meghatározott
tartalommal

- Részletes logikai rendszerterv 1.0
verzió átadása Megrendelő részé
re az 1. számú melléklet 4. pontja
szerinti I. mérföldkőben meghatá
rozott tartalommal (15% rész-
számla benyújtásának lehetősé
ge)t

- Fejlesztett rendszer, Ajánlattevő
által meghatározott licencek (al
kalmazás szerver licence, napló
zás) leszállítása tesztelés céljára. A
forráskód leszállítása az 1. számú
melléklet 9. pontja szerinti első
fejlesztési szakaszban meghatáro
zott (SZOF alapfunkciók) funkcio
nalitásra vonatkozóan.

- Tesztelés az 1. számú melléklet 9.
pontja szerinti első fejlesztési sza
kaszhoz tartozó szoftverelemekre
vonatkozóan.t

- Tesztüzem lefolytatása éles kör
nyezetben az 1. számú melléklet 9.
pontjában meghatározott első fej
lesztési szakaszban meghatározott
funkciókra vonatkozóan.

- Tesztelési terv, tesztelési forgató-
könyvek és jegyzőkönyvek átadása

- Fizikai architektúra és infrastruk
túra terv átadása

- Integrációs terv átadása
- Részletes funkcionális és nem

funkcionális
követelményspeficikáció

- Képzéshez kapcsolódó oktatási
anyagok átadása

- Fejlesztéshez kapcsolódó BUG
reporting és tracking (követési) fo
lyamatok meghatározása

- Felhasználói (Adminisztrátori) és
üzemeltetői kézikönyv átadása

- Rendszerbiztonsági terv 1.0 verzió
átadása

- Biztonságértékelési terv

Logikai rendszerterv 1.0
verziója: 40 munkanap

Az 1. Mérföldkő végén az
1. Mérföldkő feladatai
nak teljesítéséről kiállí
tott teljesítésigazolás

Vállalkozó általi kézhez
vételét követő munka

naptól számított 80
munkanap
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Mentési rend, mentési szabályzat
átadása
Bevezetési ás átállási, migrációs
terv

- Szolgáltatáshoz kapcsolódó szabá
lyozási dokumentumok átadása
Csatlakozási szabályzat, módszer-
tan és csatlakozási űrlap kidolgo
zása
Adatvédelmi tájékoztató kidolgo
zása
Élesbe állás, és éles pilot támoga
tása
Fejlesztett rendszer leszállítása Az 1. Mérföldkő végén az
tesztelés céljára. A forráskód le- 1. Mérföldkő feladatai-
szállítása az 1. számú melléklet 9. nak teljesítéséről kiállí
pontja szerinti második fejlesztési tott teljesítésigazolás
szakaszban meghatározott (SZOF Vállalkozó általi kézhez-
funkció bővítése) funkcionalitásra vételét követő munka-
vonatkozóan. * naptól számított 115
Képzéshez kapcsolódó oktatási munkanap
anyagok kiegészítés a második fej
lesztési szakaszban meghatározott
funkciók vonatkozásában
Felhasználói (Adminisztrátori) és
üzemeltetői kézikönyv kiegészítés
a második fejlesztési szakaszban
meghatározott funkciók vonatko
zásában

- Tesztelés az 1. számú melléklet 9. Az 1. Mérföldkő végén az
pontja szerinti második fejlesztési 1. Mérföldkő feladatai
szakaszhoz tartozó szoftverele- nak teljesítéséről kiállí
mekre vonatkozóan vonatkozó- tott teljesítésigazolás
an.t Vállalkozó általi kézhez
Tesztelési terv, tesztelési forgató- vételét követő munka
könyvek és jegyzőkönyvek átadása naptól számított 160

_______________________ munkanap
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- Tesztüzem lefolytatása éles kör
nyezetben az 1. számú melléklet 9.
pontja szerinti második fejlesztési
szakaszban meghatározott funkci
onalitásra vonatkozóan.
Igazgatási rendszerterv kiegészítés
átadása Megrendelő részére az 1.
számú melléklet 4. pontjában
meghatározott II. mérföldkőben
meghatározott tartalommal.
Logikai rendszerterv kiegészítés
átadása Megrendelő részére az 1.
számú melléklet 9. pontja szerinti
harmadik fejlesztési szakaszban
meghatározott (SZOF fennmaradó
funkcióinak kialakítása) funkciók
szerinti tartalommal
Ozletmenet folytonossági terv 1.0
verzió elkészítése
Katasztrófa utáni helyreállítási
terv 1.0 verzió elkészítése
Műszaki átadás-átvétel 2. mér
földkőben meghatározott felada
tokra vonatkozóan (65% rész-
számla benyújtásának lehetősé
ge) *

Az 1. Mérföldkő végén az
1. Mérföldkő feladatai
nak teljesítéséről kiállí
tott teljesítésigazolás

Vállalkozó általi kézhez-
vételét követő munka-
naptól számított 180

munkanap

- Éles üzem üzemeltetésének támo
gatási feladatok a 2. Mérföldkő-
ben meghatározott feladatok kö
rére vonatkozóan

- Ozletmenet folytonossági terv in
tegrálása az üzemeltetési doku
mentációba

- Katasztrófa utáni helyreállítási
terv integrálása az üzemeltetési
dokumentációba

- Mentési rend, mentési szabályzat
integrálása az üzemeltetési doku
mentációba

A műszaki átadás-
átvételt követően 60
munkanap

3. Mérföldkő Az 2. Mérföldkő teljesí
- Fejlesztett rendszer leszállítása tését követően, a 2. Mér

tesztelés céljára. A forráskód le- földkő feladatainak telje
szállítása az 1. számú melléklet 9. sítéséről kiállított teljesí
pontja szerinti harmadik fejlesztési tésigazolás Vállalkozó
szakaszban meghatározott (SZÜF általi kézhezvételét kö
fennmaradó funkciók kialakítása) vető munkanaptól szá
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A teljes dokumentáció végleges Az 2. Mérföldkő teljesí
verziólnak átadása. tését követően, a 2. Mér

földkő feladatainak telje
sítéséről kiállított teljesí

tésigazolás Vállalkozó
általi kézhezvételét kö
vető munkanaptól szá
mított 100 munkanap

Éles üzem üzemeltetésének támo- 60 munkanap a teljes
gatása dokumentáció végleges
Végleges műszaki átadás-átvétel verziójának átadásától
(20 % mértékű végszámla benyúj- számítva.
tásának lehetősége) _______________________

* Kötbérterhes részhatáridő

4.2 Az Ellenszolgáltatás

4.2.1 A Vállalkozó a Szerződés szerinti termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás, azaz a
FEJLESZTETT Rendszer Létesítése, és a Bevezetés Támogatás szerződésszerű telje
sítése esetén az Ellenszolgáltatásra jogosult, amely 1.520.000.000,- Ft + Áfa azaz
Egymilliárd-ötszázhúszmillió Ft + Áfa.

Abban az esetben, ha a Megrendelő a 3.1.5 f) pont alapján jogosult lenne az érin
tett (rész)teljesítés átvételének megtagadására, mert a (rész)teljesítés nem felel
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funkcionalitással mított 80 munkanap
(A II. mérföldkőben ne

vesített éles üzem támo
gatási feladatok teljesí
tése a Ill. mérföldkőben

kerül elszámolásra)

- Tesztelés az 1. számú melléklet 9
pontja szerinti harmadik fejlesztési
szakaszban meghatározott szoft
verelemekre vonatkozóan.*
Tesztelési terv, tesztelési forgató-
könyvek_és jegyzőkönyvek_átadása _______________________

Tesztüzem lefolytatása éles kör- Az 2. Mérföldkő teljesí
nyezetben az 1. számú melléklet 9. tését követően, a 2. Mér-
pontja szerinti harmadik fejlesztési földkő feladatainak telje
szakaszban meghatározott funkci- sítéséről kiállított teljesí
ókra vonatkozóan.* tésigazolás Vállalkozó

általi kézhezvételét kö
vető munkanaptól szá
mított 100 munkanap



meg a Jelen Szerződésben foglalt követelményeknek, azonban a Megrendelő úgy
dönt, bogy mégis átveszi az érintett (rész)teljesítést:

- a Vállalkozó Csupán az érintett (rész)teljesítéshez kapcsolódó díj arányos részé
re jogosult;

- a Megrendelő általi átvétel jogfenntartással értendő, azaz nem tekinthető úgy,
hogy az érintett (rész)teljesítés átadás-átvétele sikeresen lezárult volna;

- a Vállalkozó ilyen esetben köteles a lehető legrövidebb időn belül gondoskodni
arról, hogy az érintett (rész)teljesítés szerződésszerűen megtörténjen egy
újabb átadás-átvételi eljárás során;

- a Vállalkozó az átvételtől függetlenül köteles a hiba kijavítására, amely hibaja
vításra vonatkozó határidő a Felek eltérő megállapodása hiányában a 3.3.7 (k)
pontban meghatározott határidő;

- a Megrendelő az átvételtől függetlenül jogosult az őt más rendelkezések alap
ján megillető, a Vállalkozó szerződésszegésével kapcsolatos igényeinek érvé
nyes ítésé re.

4.2.2 A Vállalkozó az első mérföldkő teljesítését követően a nettó szerződéses ellenér
ték 15 %-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtására jogosult.

4.2.3 A Vállalkozó a második mérföldkő teljesítését követően a nettó szerződéses el
lenérték 65 %-ának megfelelő mértékű részszámla benyújtására jogosult.

4.2.4 A nettó szerződéses ellenérték 20 %-ának megfelelő mértékű végszámla a Jelen
közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő vállalkozási szerződés szerinti
harmadik mérföldkő valamennyi részfeladatának teljesítése után, az igazolt telje
sítést követően nyújtható be.

4.2.5 A 4.2 pontban meghatározott Ellenszolgáltatás rögzített összegű átalánydíj, amely
tartalmazza mindazokat a költségeket, költségtérítéseket, szerzői jogdíjakat, ter
vezési díjakat, és más ráfordításokat, továbbá a Szerződés tárgyát képező Termé
kek ellenértékét, amelyek az adott teljesítéssel összefüggésben a Vállalkozónak
járnak, és a Vállalkozó az Ellenszolgáltatáson felül semmilyen további költségre,
költségtérítésre, jogdíjra, ráfordításra nem tarthat igényt, jogcímtől függetlenül.

4.2.6 Szerződő Felek megállapodnak, hogy:
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• a Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem fizet, Illetve számol el a Szerződés tel
jesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. 5(1) bekezdés
k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek
fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalma
sak.

• Vállalkozó vállalja, bogy a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tu
lajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt.
143. 5(3) bekezdés szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

4.3 Fizetési feltételek

4.3.1 Vállalkozó a szerződés szállítói finanszírozású elemei tekintetében elszámolható
összege 50 %-ának megfelelő mértékű előleg igénylésének lehetőségét biztosítja
a Vállalkozó számára. Vállalkozó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 118/A. (2a)
bekezdése alapján választása szerint a szerződés elszámolható összegének 10%-a
és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő
mértékű, az irányító hatóság javára szóló, a Kbt. 134. 5 (6) bekezdése szerinti,
vagy a 272/2014. (Xl. 5.) Kormányrendelet a 83. 5(1) bekezdése szerinti más biz
tosítékot nyújt, vagy a 272/2014. (Xl. 5.) Kormányrendelet 1. melléklet 134.4.
pontja alkalmazásának tudomásul vétele mellett nem nyújt biztosítékot. Az előleg
elszámolása oly módon történik, bogy valamennyi részszámla — beleértve a vég-
számlát is - esetén az adott számla értékének 50%-áig kerül jóváírásra. Felek a
272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet 118/A. (5a) bekezdése alapján rögzítik, bogy a
szállítói előleg 50%-ával legkésőbb a szerződés szerinti ellenszolgáltatás elszámol
ható összege 50%-ának teljesítését követően haladéktalanul el kell számolni.

4.3.2 A szállítói előleget (előlegbekérő dokumentum benyújtásán keresztül) az Vállalko
zó közvetlenül a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti a Megrendelő egyide
jű értesítése mellett. A Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelez-
heti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartását. Ennek hiányában a szállítói elő
leg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

4.3.3 A Megrendelő köteles a Vállalkozó által megküldött előlegszámlát annak beérke
zését követő 5 napon belül záradékolni és a Támogató részére megküldeni időközi
kifizetési igénylés keretében. Az előleg a részszámla kibocsátásakor kerül elszá
molásra.

4.3.4 A szerződés és a kifizetések pénzneme: HiJF.

4.3.5 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a teljesítés ellenértéke a KÖFOP-1.0.0-VEKOP-
15-2016-00025 kódszámú, „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” pro
jekt terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató által közvetlenül a
Vállalkozónak kerül kifizetésre.

4.3.6 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Támogatási szerződés szerint, teljesítési iga
zolással igazolt Vállalkozót megillető nettó díjat (ellenértékét) a Megrendelő hi
ánytalan és hibátlan kifizetési kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését
követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki közvetlenül Vállalkozó bankszámlá
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jára történő átutalással a Kbt. 135. * (1), (4) és (5) bekezdéseiben valamint a Ptk.
6:130. * (1)-(3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően, a 2014—2020
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatá
sok felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (Xl. S.) Korm. rendeletben (továb
biakban; Korm. rendelet) foglaltakra figyelemmel. A Vállalkozó tudomásul veszi,
hogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólít
hatja fel. A fizetési határidőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít
be.

4.3.7 A számla szabályszerű kiállítása után a Vállalkozó a számlát a Megrendelő nevére
és a Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) küldi.

4.3.8 A számla ÁFA tartalmát közvetlenül a Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a
számla, a Megrendelő központi iktatójába történő beérkezését követő 15 napon
belül.

4.3.9 Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozót teljes körűen tájékoztas
sa a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.

4.3.10 A szállítói finanszírozásból fakadó olyan fizetési késedelemért, amelyért nem fele
lős, Megrendelő felelősséggel nem tartozik.

4.3.11 A számla kötelező melléklete az adott számlához tartozó teljesítést igazoló bi
zonylat.

4.3.12 A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla
kiállításával kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások fel
használására vonatkozó előírásoknak megfelelő további követelményeket hatá
rozzon meg.

4.3.13 A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszerű teljesítése vagy részteljesítése esetén
10 (tíz) naptári napon belül köteles teljesítés igazolást kiállítani.

4.3.14 A Vállalkozó a Teljesítési Igazolás kézhezvételét követően jogosult az adott ellen-
szolgáltatás összegére vonatkozó számláját kiállítani és köteles azt a kiállítás nap
ját követő 2 munkanapon belül postai úton, vagy személyesen a Megrendelő ré
szére benyújtani a Teljesítési lgazolásban és a vonatkozó jogszabályokban megha
tározott tartalommal. A Teljesítési Igazolás kiállítására megrendelő részéről
Fedorkó Tamás és Demeter Ferenc Tamás jogosult.

4.3.15 A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a számlához köteles csatolni a
teljesítés igazolást. A Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja továbbá, hogy a
számla és annak elválaszthatatlan mellékletét képező dokumentumok befogadási
helye: Megrendelő központi iktatója

4.3.16 Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan,
úgy a számlát a számla igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visz
szaküldi Vállalkozónak. A fizetési határidő a számla újbóli benyújtását követően
újrakezdődik.

4.3.17 A számla ellenértéke a kézhezvételtől számított 30 napon belül kerül átutalással
kiegyenlítésre az Art. 36/A. * előírásai mellett. A Felek rögzítik, hogy a Megrende
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lő a jelen szerződéssel és a vonatkozó jogszabályokkal összhangban kiállított és
átadásra felkínált számla átvételét nem tagadhatja meg.

4.3.18 Vállalkozó az Ellenszolgáltatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167. 5(3)
bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet Vál
lalkozó a Megrendelő által aláírt teljesítést igazoló bizonylat alapján, annak kiállí
tását követően állít ki és azzal együtt nyújt be Megrendelőnek. A benyújtandó
számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított ás aláírt teljesítést
igazoló bizonylat.

4.3.19 A számla késedelmes kiegyenlítése esetén a Vállalkozót a Ptk. 6:155 5-ában meg
határozott mértékű késedelmi kamat illeti meg. Felek rögzítik, hogy a fizetési ha
táridő a Kbt. vonatkozó pontjában meghatározott esetben sem haladhatja meg a
30 (harminc) napot.

4.3.20 A Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával
szemben a Vállalkozó által elismert egynemű és lejárt követelését beszámíthatja.

4.3.21 A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgál
tató Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra
szolgáló vállalkozási szerződés számot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény (Áfatv.) 169. 5 szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megne
vezését, VTSZ/SZJ számát, fizetési határidőként a 30 napot,

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

- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlán szerepeltetni szükséges a tevékenység leírását és annak VTSZ/SZJ

száma mellett a projekt megnevezését: „ Közigazgatási szakrendszerek egysé
ges eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgálta
tások biztosítása”és azonosítószámát: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025

4.3.22 A Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Szerződést Vállalkozóként több fél
írja alá (közös ajánlattétel), akkor a Szerződést Vállalkozóként aláíró valamennyi
fél a Szerződés teljesítéséért egyetemlegesen felel. A Vállalkozóként szerződő fe:
lek mindegyike — az általa ténylegesen végzett teljesítések arányában — jogosult
számla kiállítására legfeljebb az adott Szolgáltatás jelen Szerződésben vagy mel
lékletében meghatározott ellenértéke erejéig, azonban a számla benyújtására —

jelen Szerződés és a jogszabályi előírások rendelkezéseinek figyelembe vételével —

kizárólag a Beszerzési Eljárásban a Vállalkozóként szerződő több személy képvise
letére meghatalmazott Vállalkozó jogosult. Szintén ezen Vállalkozó kötelezettsége
a Teljesítési Igazolásokhoz szükséges dokumentumok megbontása, Illetve a többi
Vállalkozó által benyújtandó dokumentumok tartalmi ás formai ellenőrzése.
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4.3.23 A kifizetés során a Ptk. 6:130. ~ (1) és (2) bekezdése!, valamint a Kbt. 135. *-a az
irányadó.

4.3.24 Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 6:130. *
(1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti ki a szerződés
ben foglalt ellenértéket:

a) Vállalkozóként szerződő fél/felek köteles/ek legkésőbb a teljesítésigazolásig nyilat
kozni, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az ellenértékből,

b) Vállalkozó köteles legkésőbb a teljesítés elismerésének igazolásig nyilatkozni, arról
hogy az általa a teljesítésbe a Kbt. 138. ~ szerint bevont alvállalkozók egyenként
mekkora összegre jogosultak az ellenértékből,

c) Vállalkozó köteles az alvállalkozói számlaszámokat és a számlák másolatát a szám
lával együtt benyújtani.

d) Adott teljesítés elismerését követő számlakiállítást követően — amennyiben Vállal
kozó és/vagy alvállalkozó(k) valamelyike nem szerepel az Art. 36/A. ~-a szerinti
köztartozásmentes adózói adatbázisban -‚ kötelesek benyújtani a tényleges kifize
tés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi keltezésű együttes adóigazolást
úgy, hogy az adóigazolás dátuma a számla Megrendelőhöz való beérkezését köve
tő minimum 5 munkanappal későbbi keltezésű legyen annak érdekében, hogy a
tényleges kifizetéskor Megrendelő 30 napnál nem régebbi adóigazolás birtokában
legyen. Az adóigazolás beérkezési határideje a fizetési határidőt megelőző 5. mun
kanap;

e) A Vállalkozói és az alvállalkozói teljesítés ellenértékének átutalása a számla kéz
hezvételét követő 30 napon belül közvetlenül Vállalkozónak és alvállalkozónak tör
ténik;

f) az e) pontban foglaltaktól eltérően, ha Vállalkozónak vagy alvállalkozónak a kifize
tés időpontjában az együttes adóigazolás alapján köztartozása van, Megrendelő az
adott számlához tartozó ellenértékét a köztartozás erejéig visszatartja.

g) együttes adóigazolás hiányában, illetve ha a Vállalkozó/alvállalkozó az Art. 36/A. 5-
a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázisban nem szerepel, Megrendelőnek
nem áll módjában a számla ellenértékének megfizetése, késedelmes beérkezés
esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a fizetési határidőt a késedelem napjai
nak számával módosítani.

5. NYILATKOZATOK ÉS SZAVATOSSÁGOK

5.1 Vállalkozó kártérítési felelőssége

5.1.1 A Vállalkozó a Megrendelő felé a Ptk. szerződésszegés esetén alkalmazandó kár
térítési szabályok szerint tartozik felelősséggel, kivéve, ha a jelen Szerződés más
ként rendelkezik.
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5.2 A Vállalkozó tevékenységére irányadó szabályozás

5.2.1 A Vállalkozó szavatolja, hogy a FEJLESZTETT Rendszer és az általa nyújtott Szolgál
tatások megfelelnek

(a) a magyarországi jogszabályoknak, kivéve ha a Megrendelő 3.1.4 d. pont sze
rint ezzel ellentétes utasítást ad

(b) a jelen Szerződés és mellékletei rendelkezéseinek, valamint a vonatkozó
szakmai előírásoknak; továbbá

(c) a Megrendelő által a szerződés 6. számú mellékletében közölt irányadó ható
sági (Elektronikus Ügyintézési Felügyelet, Irányító Hatóság, Nemzeti Elektroni
kus Információbiztonsági Hatóság) határozatoknak, döntéseknek, engedé
lyeknek. Megrendelő a rendelkezésére álló irányadó hatósági határozatokat,
döntéseket szerződéskötéskor átadja Vállalkozó részére. Azon határozatokat,
amelyek a teljesítés során keletkeznek, a Megrendelő általi kézhezvételt köve
tő 5 munkanapon belül átadja Vállalkozó részére.

5.3 A Vállalkozó máshol nem nevesített szavatosságvállalásai

5.3.1 Ahol a Szerződés ennél szigorúbb felelősséget nem határoz meg, a Vállalkozó a
Szerződés szerinti kötelezettségeit egy informatikai szakértő vállalkozástól elvár
ható gondossággal, magas színvonalon végzi.

5.3.2 A Vállalkozó kijelenti, hogy maga, Illetve a teljesítésbe bevonni kívánt minden
alvállalkozója a kötelezettségei teljesítéséhez szükséges engedélyekkel (így külö
nösen a jogszabályokban és társasági iratokban előírt engedélyekkel) rendelkezik.

5.3.3 A Vállalkozó kijelenti, hogy a kötelezettségei teljesítését más személlyel fennálló
megállapodása nem korlátozza és ilyen megállapodást a Szerződés hatálya alatt
nem köt.

5.3.4 A Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen Szerződésből származó kötelezettségei teljesí
tésével kapcsolatosan harmadik személynek nincsen olyan joga, így különösen
szellemi alkotásokra (szellemi tulajdonjogra) vonatkozó joga (p1. szerzői joga, sza
badalma vagy védjegye), amely a Megrendelőnek a FEJLESZTETT Rendszer hasz
nálatához szükséges jogát korlátozná vagy megakadályozná (jogszavatossági vál
lalás).

5.3.5 A Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés teljesítéséhez használt szoftverek és esz
közök felett a Szerződés teljesítéséhez szükséges rendelkezési jogosultságokkal
bír.

5.4 A Szerződés szerint vezetett nyilvántartások megőrzésének kötelezettsége

A Vállalkozó (i) jogszabályok, (ii) belső előírásai és (iii) jelen Szerződés szerint veze
tett nyilvántartások tartalmát a FEJLESZTETT Rendszer Átadás időpontjában, illet
ve egyébként a Szerződés megszűnésekor a Megrendelőnek átadja.
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5.5 A Megrendelőt megillető jogszavatossági igények érvényesítésének rendje

5.5.1 Ha a Vállalkozó 5.3.4. pontban foglalt kötelezettségét nem teljesíti, és emiatt
harmadik fél a Megrendelővel szemben bármilyen bírósági (beleértve közjegyzői)
vagy hatósági eljárásban igényt érvényesít, a Megrendelő erről a Vállalkozót az el
járást megindító értesítés kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül írásban
értesíti, és a Megrendelő Vállalkozót jogosult az eljárásba — a jogszabályok által
megengedett mértékben — bevonni, aki ehhez minden szükséges jognyilatkozatot
köteles megtenni (így különösen a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi Ill. tör
vény (Pp.) szerint érvényesített igény esetén a Megrendelő jogosult a Vállalkozót
perbe hívni és a Vállalkozó köteles a perbehívást elfogadni és a perbe belépni. Ha
a Vállalkozónak megnyílik azon joga, hogy a Megrendelő érdekében valamely el
járásban bármely jogcímen fellépjen és/vagy igényt érvényesítsen, Vállalkozó kö
teles a Megrendelő érdekében az adott eljárásban késedelem nélkül fellépni
és/vagy igényt érvényesíteni és erről a Megrendelőt haladéktalanul írásban érte
5 íte n i.

5.5.2 A Megrendelő köteles az 5.5.1. pont szerinti eljárásban a jognyilatkozatokat (így
különösen a beadványokat és jogorvoslatokat is) a Vállalkozóval előzetesen
egyeztetni, és csak a Vállalkozó előzetes hozzájárulásával vállalhat költséget, kifi
zetést vagy köthet egyezséget.

5.5.3 Ha a Vállalkozó kifizetést teljesít vagy megelőlegez, a Megrendelő vállalja, hogy a
Vállalkozóra engedményezi az ezzel összefüggésben a Megrendelő részére az eljá
rásban jogerősen megítélt összegnek a Vállalkozó által teljesített vagy megelőle
gezett részét, illetve a Vállalkozó máshonnan meg nem térülő költségét (így külö
nösen díjat vagy kártérítést).

5.5.4 Ha a Vállalkozó az 5.5 pontban meghatározott kötelezettségeit neki felróhatóan,
jogellenesen nem teljesíti, köteles megtéríteni a Megrendelőnek az ebből eredő
kárát.

6. A SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE

6.1 A Szerződés megerősítésével kapcsolatos általános rendelkezések

A Megrendelő kijelenti, hogy a Szerződés 6. pontjában meghatározott Szerződés
megerősítésére szolgáló, azt biztosító mellékkötelezettségeken túl a jogszabályok
vagy a Szerződés szerint rendelkezésre álló minden egyéb jogorvoslati jogát és
kártérítési igényét kifejezetten fenntartja. Ennek megfelelően a Megrendelő jogo
sult a jelen 6. pontban foglalt Szerződést biztosító mellékkötelezettségeken túl
menően - többek között - a Szerződésben meghatározott feltételek szerint a Szer
ződést azonnali hatállyal megszüntetni, a Vállalkozóval szembeni szavatossági és
kártérítési igényeit érvényesíteni. A Megrendelő jogosult továbbá valamennyi el
ismert kötbérigényét az adott (rész)teljesítés szerinti ellenértékbe, illetve az Ellen
szolgáltatásba beszámítani. A Megrendelő kötbér fizetése esetén is jogosult ma
rad a kötbér összegén felüli kárát érvényesíteni a Vállalkozóval szemben.
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6.2 A kötbérfizetéssel kapcsolatos általános rendelkezések

6.2.1 A késedelmi kötbér megfizetése mellett Vállalkozó továbbra is köteles a Szerző
dés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

6.2.2 Ha a Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, erről a Megrendelő a Vállalkozót a köt
bérigénnyel összefüggő elszámolással egyidejűleg értesíti, amelyben megjelöli a
kötbér összegét és a kötbér fizetése alapjául szolgáló eseményeket.

6.2.3 A Megrendelő az elismert kötbért az ellenszolgáltatásba jogosult beszámítani,
azaz a Megrendelő a kötbér összegével csökkentett ellenszolgáltatást jogosult
megfizetni a Vállalkozó részére. Ha az ellenszolgáltatásba történő beszámításra
nincs jogszabályi lehetőség, vagy az Ellenszolgáltatás megfizetésére a teljesítések
alapján a kötbér fizetésére okot adó szerződésszegés időpontjától számított 30
napon belül nem kerül sor, úgy a Megrendelő a kötbér összegéről a Vállalkozónak
bizonylatot állít ki, aki a kötbért — amennyiben azt nem vitatja - 30 (harminc) na
pon belül köteles megfizetni Megrendelő részére, a Megrendelő által megadott
pénzforgalmi számlára történő átutalás útján. A kötbérrel kapcsolatos beszámítási
jogosultság nem korlátozódik a késedelemmel érintett ellenszolgáltatásra.

6.2.4 Ha a Vállalkozó valamely szerződésszegése miatt a Megrendelő részéről 7.2.3
pont szerint felmondásra kerül sor, a felmondásra okot adó szerződésszegés mi
att korábban már érvényesített késedelmi kötbér összege a felmondás következ
ményeként fizetendő meghiúsulási kötbér összegébe beszámít.

6.2.5 Az összes, a 6.3-6.4. pont szerint fizetendő kötbér összesített összege nem halad
hatja meg a teljes Szerződés szerint fizetendő Ellenszolgáltatás 10%-át.

6.3 Késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér

6.3.1 Amennyiben Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem teljesít az előírt határ
időre, akkor Megrendelő jogosult Vállalkozó felé késedelmi kötbér érvényesítésé
re. A késedelmi kötbér mértéke az az I. és a Ill, mérföldkő esetében a mérföldkő
höz tartozó nettó vállalkozási díj 0,2%-a/késedelmes munkanap, a II. mérföldkő
esetében a mérföldkőhöz tartozó nettó vállalkozási díj 0,1%-a/késedelmes mun
kanap. A késedelmi kötbér maximális összege az adott mérföldkőhöz tartozó nettó
vállalkozási díj 10%-a. A késedelmi kötbér maximális összegének elérése esetén
ajánlatkérőként szerződő Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni, illetve azt
azonnali hatállyal felmondani. A késedelmi kötbér megfizetése mellett a Vállalkozó
továbbra is köteles a Szerződés szerinti kötelezettségeinek teljesítésére.

6.3.2 Vállalkozó kötbér fizetésére köteles, abban az esetben, ha olyan okból, amelyért
felelős, hibásan teljesít. A kötbérfizetési kötelezettség akkor is fennáll, ha a Meg
rendelőnek kára nem merült fel. A kötbér megfizetése azonban nem mentesíti Vál
lalkozót a Megrendelő kötbéren felüli kárának megtérítése alól. A hibás teljesítési
kötbér mértéke a I. és a Ill, mérföldkő esetében a mérföldkőhöz tartozó nettó vál
lalkozási díj 15%-a, a II. mérföldkő esetében a mérföldkőhöz tartozó nettó vállalko
zási díj 7,5%-a. Amennyiben a fizetendő kötbér összege meghaladja a szerződés
nettó értékének 10 %-át, a Megrendelő — a Vállalkozóval szembeni kártérítési kö
telezettség nélkül — a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja vagy elállhat a
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szerződéstől. A kőtbér a szerződésszegés napján esedékessé válik. Megrendelő a
hibás teljesítési kötbér összegét jogosult a Vállalkozó által kiállított számlába be-
számítani, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. ~ (6) bekezdésben foglaltakra.

6.4 Meghiúsulási kötbér

6.4.1 Vállalkozó köteles meghiúsulási kötbért fizetni, amennyiben a szerződés teljesítése
meghiúsul olyan okból, amelyért felelős, továbbá a Vállalkozó által a teljesítés jo
gos ok nélküli megtagadása, a Vállalkozó szerződésszegése miatt a Megrendelő ál
tal jogszerűen gyakorolt elállás, illetve azonnali hatályú felmondás esetén. A meg
hiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 10%-a.

6.5 Jótállás

6.5.1 A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer elemeinek Szerződés szerinti és hibátlan
működéséért, valamennyi rendszerelem tekintetében a műszaki átadás-átvételt
követően 24 hónap jótállást vállal.

A Vállalkozó a jótállás fenti időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mente
sül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Megrendelő a jó
tállás alapján a Ptk. 6:139.*. és 6:159. ~-aiban szabályozott szavatossági jogokat
érvényesítheti a jelen 6.5 pontban foglalt eltérésekkel (ide nem értve a szavatos
sági jogból fakadó elállási jogot).

6.5.2 Termékek esetén a jótállás keretében kicserélt alkatrészek ellenértékét a Meg
rendelő külön nem téríti meg, a kicserélt és az Új alkatrészek ellenértékét, a kicse
rélés minden költségét az Ellenszolgáltatás magában foglalja.

6.5.3 A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Termékek jótállás-, és szavatosság köré
ben történő kijavítását a 3.3.7. pontban rögzítettek szerint köteles teljesíteni.

6.5.4 A FEJLESZTETT Rendszer Szoftvereire vonatkozó jótállás keretében a Vállalkozó
vállalja, hogy a Megrendelő által jelzett hiba esetén a Szoftver hibáját megvizsgál
ja, és a Szoftverrel (ide nem értve a Standard Szoftverrel) kapcsolatos hibát a
3.3.7. pontban meghatározott határidőn belül ingyenesen kijavítja. Vállalkozó jó
tállási kötelezettsége kiterjed a fejlesztett rendszer hibátlan működésére, melyre
tekintettel jótállási kötelezettsége körében köteles a fejlesztett rendszer működé
séhez szükséges alkalmazás szerverliecenceket és informatikai támogatást, vala
mint naplózáshoz kapcsolódó licenceket és informatikai támogatást biztosítani.

6.6 Biztosítékok

6.6.1 Megrendelő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a
szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő telje
sítési biztosítékot köt ki. A teljesítési biztosítékot a szerződés hatálybalépésének
időpontjában kell a Kbt. 134. 5 (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott
formában rendelkezésre bocsátani. A teljesítési biztosítéknak a szerződés teljesí
téséig (a sikeres végleges műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig) kell fennáll
nia.
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6.6.2 Megrendelő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő jótállási biztosí
tékot köt ki. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. 5(4) bekezdése szerinti határidőig
kell teljesíteni a Kbt. 134. 5 (6) bekezdésének a) pontjában meghatározott mó
don. A biztosítéknak a sikeres műszaki átadás-átvétellel igazolt teljesítés időpont
jától a jótállási idő teljes időtartama alatt érvényben kell lennie.

7. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE ÉS MÓDOSÍTÁSA

7.1 A Szerződés hatálya

A Szerződés a Felek általi kölcsönös aláírása napján jön létre, és azon a napon
szűnik meg, amikor felek a szerződésből fakadó kötelezettségeiket teljesítették.
A Szerződés Megrendelő általi aláírása a jogszabályok és a Megrendelőre irány
adó egyéb szabályok által megkövetelt előzetes jóváhagyások függvénye.

A szerződés hatályba lépésének feltétele a jelen szerződés aláírása, tekintettel
arra, hogy a KÖFQP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 azonosító számú, „Közigazgatási
szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához központi alkalma
zás szintű szolgáltatások biztosítása” című Projekt Megvalósítása elszámolható
költségeinek támogatására kiterjedő, megvalósítási~ időszakra vonatkozó Támo
gatási Szerződés 2017. április 14. napján aláírásra került.

7.2 A Szerződés megszűnése

7.2.1 A jelen Szerződés megszűnik a 7.1 pontban meghatározott időpontban, továbbá
jelen 7.2. pontban meghatározott esetekben és feltételek mellett a Felek azonnali
hatályú felmondásával, illetve jogszabály erejénél fogva a jogszabályi feltételek
bekövetkezése esetén.

7.2.2 Bármely Fél azonnali hatállyal, írásban jogosult a Szerződést felmondani, ha a
másik Fél ellen jogerősen végelszámolási vagy felszámolási eljárást rendeltek el.

7.2.3 A Megrendelő a Vállalkozó szerződésszegése miatt, azonnali hatállyal, írásban az
alábbi esetekben mondhatja fel a Szerződést:

(a) az 5.2.1 pontban foglaltak nem teljesítése miatt,

(b) az 5.3.4. pontban foglalt jogszavatossági vállalás nem teljesítése miatt;

(c) késedelmi kötbér esedékessége esetén, ha (i) a határidő napokban, hetekben
vagy hónapokban van megállapítva, és (ii) a késedelem a FEJLESZTETT Rend
szer vagy annak bármely önálló funkciójának működését lehetetlenné teszi, és
(iii) a késedelmi kötbér köteles munkanapok száma meghaladja az 50 (ötven)
napot, és (iv) a Megrendelő a 50 (ötven) munkanapot meghaladó késedelem
elteltét követően írásban felszólítja a Vállalkozót a késedelemmel érintett kö
telezettség teljesítésére, de a Vállalkozó a kötelezettségét a felszólítás kéz
hezvételét követő 6 munkanapon belül sem teljesíti;

(d) a FEJLESZTETT Rendszer egy adott Mérföldkövének átadása nem történik meg
a jelen Szerződésben meghatározott határidőt követő 50 (ötven) napon belül;
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7.2.4 A Vállalkozó jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására, ha a Megrende
lő valamely esedékes fizetési kötelezettségének a Vállalkozó írásbeli felszólításá
nak kézhezvételét követő 30 napon túl sem tesz eleget.

7.2.5 A Megrendelő jogosult — és a Kbt. alapján egyben köteles — a Szerződést felmon
dani — ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel
érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon — ha:

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5(1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel;

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni ré
szesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 5(1) bekezdés k)
pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.

A jelen pontban rögzített felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszű
nése előtt már teljesített Szolgáltatások szerződésszerű pénzbeli ellenértékére
jogosult.

7.2.6 A Megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Vállalkozó a Szerződés 6.4.
pontjában meghatározott meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelő részére
megfizetni. A Megrendelő ilyen jogcímen történő felmondása esetén Vállalkozó
se kártérítésre, se további díjazásra nem jogosult’

7.2.7 A Megrendelő a Kbt. 143. 5 (1) bekezdése alapján a szerződést felmondhatja,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerződéstől elállhat, ha:

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely eseté
ben a 141. 5 alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni;

b) a Vállalkozó nem biztosítja a 138. 5-ban foglaltak betartását, vagy a Vállal
kozó személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem
felel meg a 139. 5-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ
258. cikke alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából
eredő valamely kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a
bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis.

7.2.8 Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint —

attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállal
kozó tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kel
lett volna zárni a közbeszerzési eljárásból.

7.2.9 A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy a Szerződéstől egyik Fél sem jogosult
elállni; az elállás jogát kifejezetten kizárják, kivéve a jelen szerződés 7.2.7. és
7.2.8. pontjában megfogalmazott eseteket.
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7.2.10 A Szerződés megszűnése a szerzői Jogi rendelkezések hatályát nem érinti.

7.3 A Szerződés módosítása

7.3.1 A Szerződés csak a Kbt. szerződésmódosításra irányadó rendelkezései szerint mó
dos ft ható.

7.3.2 Ha a Szerződés aláírására jogosult személy megváltozik, a másik Fél jogosult a
változással érintett Féltől a változás jogszerűségét alátámasztó irat (cégbírósági
végzés vagy meghatalmazást tartalmazó irat) másolatát, indokolt esetben az ere
deti irat bemutatását kérni.

7.3.3 A Szerződésből származó jogokat és kötelezettségeket a Megrendelő más sze
mélyre csak abban az esetben ruházhatja át, ha az átruházás központi költségve
tési szerv vagy olyan jogi személy részére történik, amelynek közvetett vagy köz
vetlen többségi tulajdonosa a Magyar Állam, továbbá azok számára ruházható át,
akiket jogszabály az egyes, Jelen beszerzéssel érintett rendszerelemek tulajdonosi
Joggyakorlására, vagy vagyonkezelésére kijelöl, vagy akivel azokra vagyonkezelői
szerződést kötnek.

7.3.4 A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármilyen egyéb módosítása
csak közös megegyezés alapján és kizárólag írásban érvényes.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1 A Vállalkozó tájékoztatási kötelezettsége

8.1.1 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt a Szerződés alapján végzett tevékenységéről
kívánságára, szükség esetén e nélkül is tájékoztatni, különösen, ha más személy
igénybevétele vált szükségessé vagy ha a felmerült Új körülmények az utasítások
módosítását teszik indokolttá.

8.1.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelőt haladéktalanul — de legkésőbb az arról való
tudomásszerzéstől számított 72 (hetvenkét) órán belül — értesíteni minden olyan
tudomására jutó körülményről, amely a Szerződés kellő időre való teljesítését ve
szélyezteti vagy gátolja. Az értesítésben a Vállalkozó köteles megjelölni a késede
lem tényét, valamint — legjobb tudomása szerint — annak várható időtartamát és
okait. A Vállalkozó ilyen esetben a késedelem elhárításának vagy csökkentésének
lehetséges módjairól is javaslatot tesz a Megrendelő számára.

8.1.3 A Vállalkozó köteles írásban felhívni a Megrendelő figyelmét arra, ha a Megrende
lő a jelen Szerződés teljesítése során célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad.
Ennek elmulasztásából fakadó károkért a Vállalkozó felelős. A Vállalkozó különö
sen köteles a jelen pont szerint a Megrendelő figyelmét a célszerűtlen vagy szak
szerűtlen utasításra felhívni, ha a verziókövetési szolgáltatás nyÚjtását a Megren
delő kezdeményezte.

8.2 Vállalkozó együttműködési kötelezettsége

8.2.1 A FEJLESZTETT Rendszer bevezetésének kiemelt nemzetgazdasági jelentőségére
tekintettel a Vállalkozót fokozott együttműködési kötelezettség terheli, melynek
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keretében köteles a Megrendelővel, illetve a Megrendelő nevében eljáró vagy a
teljesítésben érintett egyéb szervezetekkel folyamatosan, a Szerződésben megha
tározott feltételek szerint együttműködni. A Megrendelő partnereivel való
együttműködés magában foglalja különösen a folyamatos információcserét, a
szükségszerű tájékoztatást, egyeztetéseket, konzultációkat a Megrendelő erre
irányuló kérése hiányában is.

8.2.2 A Vállalkozó vállalja, hogy a jelen Szerződés teljesítése során a FEJLESZTETT Rend
szer megfelelő üzemelése érdekében együttműködik a Megrendelő által megje
lölt intézményekkel és szervezetekkel. A Vállalkozó az együttműködési kötelezett
ség teljesítése során megfelelő szakemberei útján részt vesz a megjelölt szerveze
tekkel és intézményekkel való megbeszéléseken, kapcsolatot tart velük, és bizto
sítja, hogy az üzemeltetéshez szükséges mértékben kapcsolódni tudjanak a FEJ
LESZTETT Rendszerhez.

8.2.3 A Vállalkozó a Megrendelő által kijelölt szervezetekkel köteles együttműködni, így
különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

(a) Ozletfejlesztési igazgatóság

(b) Információ architektúra tervezési osztály

8.3 A projektszervezet és értesítések

8.3.1 A Felek a Projekt Alapító Dokumentumban meghatározott felépítésű és működési
rendű projektszervezetet hoznak létre.

8.3.2 A Felek a Szerződés aláírásától számított 20 munkanapon belül kötelesek a Szer
ződés rendelkezéseinek figyelembevételével elkészíteni a Projekt Alapító Doku
mentumot, amely rendelkezik a felelősségi körökről, folyamatokról, szintekről va
lamint a bevezetéssel összefüggő kapcsolattartás módjáról.

8.3.3 A Szolgáltatásokkal kapcsolatosan a Felek kapcsolattartóit a Szerződés 5. számú
melléklete határozza meg. Bármely Fél jogosult a meghatározott kapcsolattartó
kat és címeket megváltoztatni, de köteles erről a másik Felet értesíteni. A változ
tatásra vonatkozó értesítést az értesítés küldésére a változás előtt jogosult sze
mély vagy a Szerződés aláírására jogosult személy teheti meg, amely nem minősül
a Szerződés módosításának.

8.3.4 A Felek a felmondással kapcsolatos nyilatkozatokat írásban tehetik meg, és sze
mélyesen vagy postán (tértivevényes ajánlott levél formájában) kézbesítik.

8.3.5 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a szerződésszegésekhez kapcsolódó valamennyi
írásbeli felszólítás — ide nem értve a felmondásra vonatkozó értesítéseket — kéz
besítésének módja személyes kézbesítés, postai kézbesítés (tértivevényes ajánlott
levél formájában) vagy telefax.

• Ha a Szerződés másként nem rendelkezik, minden értesítést és más üzenetet
írásban, személyesen, postán (tértivevényes ajánlott levél formájában), vagy
egyéb, az átvételt hitelt érdemlően igazoló módon, vagy telefax útján lehet meg
küldeni vagy kikézbesíteni a másik Fél részére annak címére. Az értesítések vagy
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üzenetek akkor tekinthetők átadottnak, amikor azokat a megadott címre kézbesí
tették, és az azt igazoló tértivevényt a küldő Fél visszakapta, illetve a küldeményt
az átvételt igazolók aláírták; telefax esetén akkor, amikor a hibátlan továbbításról
a telefax eszköz által kiadott igazolást a küldő Fél megkapta.

8.4 A Felek teljesítési segédei és speciális rendelkezések több Vállalkozó esetén

8.4.1 A Vállalkozó a Szerződésben foglalt kötelezettségei teljesítése során a Kbt. alkal
mazandó rendelkezései szerint jogosult alvállalkozót (teljesítési segédet) igénybe
venni.

8.4.2 A Vállalkozó a Szerződés feltételei szerint igénybe vett teljesítési segédért úgy
felel, mintha az adott feladatot maga látta volna el. Ha a Vállalkozó szerződéssze
gő, illetve jogszabályba ütköző módon vett igénybe teljesítési segédet, felelős
minden olyan kárért is, amely a teljesítési segéd igénybevétele nélkül nem követ
kezett volna be.

8.4.3 A Vállalkozó fokozott felelősséget vállal arra, hogy az általa — a fentiek szerint —

igénybe vett alvállalkozóval (alvállalkozókkal), egyéb személyekkel munkájuk,
hozzájárulásuk arányában elszámol.

8.4.4 A Megrendelő jogosult a Szerződésből eredő egyes jogai és kötelezettségei gya
korlása során a nevében és javára eljáró teljesítési segédet igénybe venni, függet
lenül attól, hogy a teljesítési segéddel milyen jogviszonyban áll, és attól, hogy a
teljesítési segéd végez-e a Vállalkozóval részben vagy egészben azonos tevékeny
séget. A Vállalkozó igénye esetén a Megrendelő írásos meghatalmazást mutat be
arról, hogy a teljesítési segéd az adott teljesítéssel kapcsolatban a Megrendelő
nevében és javára jár el.

8.4.5 A Vállalkozó teljesítésében köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szak
ember (teljesítési segéd), amely/aki a Beszerzési Eljárásban részt vett a Vállalkozó
alkalmasságának igazolásában.

8.4.6 Az alvállalkozói teljesítés összesített aránya — figyelemmel a Kbt. 138. 5. (1) be
kezdésére — nem haladhatja meg a Vállalkozó(k) saját teljesítésének arányát. A
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 50 %-

át meghaladó mértékben további közreműködőt, tekintettel a Kbt. 138. * (5) be
kezdésében előírtakra. Vállalkozó köteles Megrendelőnek a jelen Szerződés meg
kötésével egyidejűleg, illetőleg a teljesítés során folyamatosan minden olyan —

akár a korábban megjelölt alvállalkozó helyett igénybe venni kívánt — alvállalkozó
bevonását bejelenteni, akit az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel
együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó
nem áll a Kbt. 62. 5 szerinti kizáró okok hatálya alatt. A felek megállapodnak ab
ban, hogy a Kbt. 2017. január 1. napjától hatályos 197. 5(6) bekezdése alapján, a
Kbt. 138. 5 (1) és (5) bekezdésének 2016. évi CLX. törvénnyel módosított szabá
lyait, a jelen szerződésre is alkalmazzák, és nem érvényesítik az alvállalkozói rész
vétel korlátozását. Fentiekre tekintettel felek a szerződést megkötést követően
módosítják, és rögzítik, hogy a szerződés ilyen módosítása a Kbt. 141. 5(6) bekez
dése szerint nem tekintendő lényeges módosításnak és nem vonja maga után új
közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét.
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8.4.7 Az olyan alvállalkozó (teljesítési segéd) helyett, aki/amely a közbeszerzési eljárás
ban részt vett a Vállalkozó alkalmasságának igazolásában, csak a Megrendelő hoz
zájárulásával és abban az esetben vehet részt a teljesítésben más alvállalkozó (tel
jesítési segéd), ha a szerződéskötést követően — a szerződéskötéskor előre nem
látható ok következtében — beállott lényeges körülmény vagy az alvállalkozó bi
zonyítható hibás teljesítése miatt a Szerződés vagy annak egy része nem lenne
teljesíthető a megjelölt alvállalkozóval (teljesítési segéddel), és ha a Vállalkozó az
Új alvállalkozóval (teljesítési segéddel) együtt is megfelel azoknak az alkalmassági
követelményeknek, melyeknek a Vállalkozó a beszerzési eljárásban az adott alvál
lalkozóval (teljesítési segéddel) együtt felelt meg.

8.4.8 Az alvállalkozó (teljesítési segéd) személye nem módosítható olyan esetben, ami
kor egy meghatározott alvállalkozó (teljesítési segéd) igénybevétele az érintett
szolgáltatás sajátos tulajdonságait figyelembe véve a beszerzési eljárásban az
ajánlatok értékelésékor meghatározó körülménynek minősült.

8.4.9 Ha a jelen Szerződés több Vállalkozóval kerül megkötésre, a Vállalkozók felelőssé
ge egyetemleges. A jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg a Vállalkozók kötele
sek megállapodni a Megrendelővel, hogy a Vállalkozók képviselőjének szerepét
(felhatalmazást kap kötelezettségvállalásra, nyilatkozattételre és a vitás kérdé
sekben való döntésre) mely Vállalkozó vállalja magára, és melyik Vállalkozó jogo
sult a többi Vállalkozó nevében is a számla benyújtására. A több Vállalkozó képvi
seletével összefüggő kapcsolattartókat és értesítési címeket a Szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.

8.4.10 A Vállalkozó szavatolja, hogy a Szolgáltatásokat a Szerződés hatálya alatt folyama
tosan megfelelő képzettségű, szakemberei (teljesítési segédei) útján nyújtja. A
munkacsoport vezető szakemberek és a 8.4.11. pontban meghatározott előírá
soknak megfelelő szakemberek névsorát az 4. számú melléklet tartalmazza, a
szakemberek ezt meghaladó körének jóváhagyását a Megrendelő alapos indok
nélkül nem tagadhatja meg. Mielőtt a Vállalkozó egy, az 4. számú mellékletben
jóváhagyott szakember helyett véglegesen egy új szakembert venne igénybe, kö
teles legalább 10 nappal előbb a Megrendelőt tájékoztatni a tervezett változásról,
a megváltoztatni kívánt szakember és az ő helyébe lépő szakember nevéről és
képzettségéről.

8.4.11 Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt ren
delkezik:

a. legalább 1 fő IT követelményspecifikáció kialakítása területen szerzett lega
lább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

b. legalább 1. fő CISA vagy CIMS vizsgával vagy azzal egyenértékű képesítéssel és adat-
biztonsági területen szerzett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező
szakemberrel.

c. legalább 1 fő közigazgatásban, igazgatási területen szerzett legalább 36 hónap
szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

d. legalább 1 fő hatósági informatikai rendszerek üzemeltetése területen szer
zett legalább 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel.
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8.5 Felek általános együttműködési kötelezettsége

8.5.1 A Felek megállapodnak, hogy jóhiszeműen együttműködnek és minden tőlük el
várhatót megtesznek a jelen Szerződés szerződésszerű előmozdítása érdekében.
A Felek kötelesek — olyan mértékben, amilyen mértékben az a hatáskörükbe tar
tozik — megtenni és végrehajtani, illetve gondoskodni arról, hogy megtegyenek és
végrehajtsanak minden olyan intézkedést, illetve aláírjanak minden olyan doku
mentumot, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a jelen Szerződés minden rendelke
zését teljes mértékben betartsák és teljesítsék.

8.6 Adatvédelem és a FEJLESZTETT Rendszer ügyfeleinek adataival kapcsolatos köte
lezettségek

8.6.1 A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés teljesítése során a Rendszerben
lévő adatokhoz való hozzáférés során a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően
jár el, azokat bizalmasan kezeli.

8.6.2 A Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő kívánságára szerződésben vállalja minda
zon kötelezettségek teljesítését, amelyek az adatok védelmével kapcsolatos köte
lezettségeiből fakadnak.

8.7 A Szerződéssel kapcsolatos kommunikáció a sajtó és harmadik személyek részére,
hivatkozás referenciaként a Megrendelő részére végzett tevékenységre

8.7.1 A Vállalkozó jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben harmadik személyekkel
nem jogosult kommunikációt folytatni, illetve a Megrendelő részére végzett tevé
kenységre kizárólag a megrendelő jóváhagyásával jogosult hivatkozni.

8.7.2 A Megrendelő a jelen Szerződés teljesítésével összefüggésben bármely sajtóter
mékben (2010. évi CLXXXV. törvény) nyilatkozatot kíván tenni, és e nyilatkozatban
a Vállalkozó beazonosítható módon nevesítésre kerül, akkor ezt csak az alábbi fel
tételek teljesülése esetén teheti meg:

(a) ehhez a Vállalkozó hozzájárult; vagy

(b) e nyilatkozatra a Megrendelő jogszabály miatt köteles; vagy

(c) erre a Megrendelőt hatóság vagy bíróság kötelezi.

8.8 Titoktartás

8.8.1 Minden olyan üzleti információt vagy más adatot, amelyet a Szerződés teljesítése
során az egyik Fél a másiktól kap, vagy amelyet ők vagy nevükben bárki a Szerző
déssel vagy az ebben foglaltakkal kapcsolatban közölt, vagy amelyekhez a Felek a
Szerződés teljesítése során hozzájutottak, és amelyek nem tartoznak a közérdekű
adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön tör
vényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá, bi
zalmasan, üzleti titokként kell kezelni, és a Felek kötelesek az üzleti titok titokban
tartásához szükséges minden elvárható biztonsági intézkedést megtenni.



8.8.2 Nem Jelenti az üzleti titok átadása a titoktartási kötelezettség megszegését a kö
vetkező esetekben:

(a) a titok átvevője az üzleti titkot a Szerződés teljesítésében foglalt feltételekkel
(szerződésszerűen) igénybe vett teljesítési segédjének vagy tulajdonosának
továbbítja, feltéve, hogy az átvevő gondoskodott arról, hogy e személyeket a
Szerződésben foglaltakkal legalább azonos terjedelmű titoktartási kötelezett
ség terheli (akár az átvevő és teljesítési segédei között megkötött külön titok
tartási megállapodás útján, akár jogszabályi alapon);

(b) a titok átvevője az üzleti titok továbbítására vagy nyilvánosságra hozatalára
hatósági vagy bírósági döntés, intézkedés vagy jogszabályi rendelkezés — így
különösen a Kbt. — kötelezi, feltéve, hogy az üzleti titok átvevője kötelezettsé
géről — jogi lehetőségeihez mérten — haladéktalanul értesítette az üzleti titok
áta dóját.

8.8.3 A 8.8.1. pontban foglalt kötelezettségek megszegéséből származó, a másik felet
ért bizonyított kárt, az információt jogtalanul kiadó Fél köteles megtéríteni.

8.8.4 Ajelen 8.8. pontban meghatározott a bizalmas információk kezelésére vonatkozó
kötelezettségek a Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is
fennmaradnak.

8.9 Vis maior

8.9.1 E pont értelmezésében vis maior eseménynek minősül az érintett Fél érdekkörén
kívül eső okból eredő, elháríthatatlan esemény.

8.9.2 Egyik Fél sem felelős a Szerződés szerinti kötelezettségeinek nem-, hibás vagy
késedelmes teljesítésért, ha azt a 8.9.1. pontban meghatározott vis maior ese
mény okozta. Vis maior esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél köteles a
másik Felet írásban haladéktalanul értesíteni a késedelem tényéről, a késedelem
várható időtartamáról, illetőleg annak következményeiről.

8.9.3 Vis maior esemény időtartama alatt a Szerződés hatálya szünetel, abban a mér
tékben, amennyiben a Szerződés teljesítése a vis maior esemény miatt nem le
hetséges.

8.9.4 Ha vis maior esemény miatt a Szerződésben meghatározott valamely feladat tel
jesítése 2 hónapot meghaladó késedelmet szenved, amely kihatással van a FEJ
LESZTETT Rendszer Mérföldköveinek éles üzemkezdetére, a Megrendelő jogosult
a jelen Szerződést felmondani. Ebben az esetben Felek a felmerült kárukat maguk
viselik, egyebekben az eredeti állapot helyreállítására kell törekedni. Felmondás
esetén Megrendelő köteles Vállalkozó addig elvégzett munkája ellenértékének
megfizetésére. A Vállalkozó nem követelheti az ellenszolgáltatás nélkül maradt
szolgáltatás ellenértékének pénzbeni megtérítését, ha a Megrendelő bizonyítja,
hogy a számára teljesített szolgáltatást visszatéríteni olyan okból nem tudja, ame
lyért a Vállalkozó felelős. Ha a Megrendelő a szolgáltatás ellenértékét megfizette,
kérheti annak visszatérítését akkor is, ha ő a számára teljesített szolgáltatást visz
szatéríteni nem tudja, és bizonyítja, hogy ennek oka olyan körülményre vezethető
vissza, amelyért a Vállalkozó felelős. (Ptk.: 6:140. 5)



8.10 Vita rendezés és irányadó jog

8.10.1 A Felek a felmerült vitáikat elsősorban kapcsolattartóik útján kívánják rendezni.
Ha ez a szintű vitarendezés a kapcsolattartóik álláspontja szerint nem vezethet
eredményre, a kapcsolattartók a vita rövid összefoglalásával a vita lényegéről kö
zösen feljegyzést készítenek, amelyet továbbítanak a Szerződés 5. számú mellék
letében megjelölt, a kapcsolattartóknál magasabb szintű vezetők részére (eszka
láció).

8.10.2 Ha a Felek a felmerült vitát a jelen 8.10.1 pontban meghatározottak szerint nem
tudják rendezni, a vita rendezése végett Magyarország hatáskörrel és illetékes
séggel rendelkező rendes bíráságához fordulnak.

8.10.3 A Felek a Szerződést magyar nyelven írták alá, és a Felek a Szerződésre a magyar
jogot tekintik irányadónak.

8.11 A Szerződés értelmezése

8.11.1 A Felek a Szerződéshez az alábbi mellékleteket csatolják, és azokat külön aláírás
nélku is a Szerződés részének tekintik:

1. számú melléklet Műszaki Leírás—ajánlat adáshoz átadásra kerül
2. számú melléklet A FEJLESZTETT Rendszer elemeinek átadás-átvétele —

ajánlat adáshoz átadásra kerül
3. számú melléklet Projektvezetők — nincs formai kötöttség
4. számú melléklet A Megrendelő által jóváhagyott teljesítési segédek —

nincs formai kötöttség
5. számú melléklet Kapcsolattartók — nincs formai kötöttség
6. számú melléklet A FEJLESZTETT Rendszer bevezetésére irányadó jogsza
bályok, irányadó hatósági határozatok, döntések, engedélyek — szerződés
kötéskor átadásra kerül
7. számú melléklet Meghatalmazás a magyar adóhatóság részére ajánlat
adáshoz átadásra kerül (kizárólag külföldi adóilletőségű nyertes esetén ér
telmezhető)

8. számú melléklet A közbeszerzési eljárás dokumentumai — ajánlat adás-
hoz átadásra kerül
9. számú melléklet Teljesítés Igazolási Bizonylat — ajánlat adáshoz átadásra
kerül
10. számú melléklet Partner nyilatkozat — ajánlat adáshoz átadásra kerül

8.11.2 A Felek a Szerződés részének tekintik a Projektdokumentumok tartalmát is.

8.11.3 A Felek rögzítik, hogy jelen Szerződést az Ajánlattételi felhívásban és a Beszerzési
Eljárásban keletkezett dokumentációban, valamint a nyertes ajánlatban rögzített
feltételek alapján kötötték meg, e dokumentumok a Felek jogviszonyában irány
adóak.

8.11.4 A Szerződés és a 8.11.1-8.11.3. pont szerinti dokumentumok közötti esetleges
ellentmondás esetén az alábbi felsorolási sorrend szerint előbb szereplő doku
mentum tartalma irányadó:
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(a) a Szerződés törzsszövege;

(b) a Szerződés mellékletei (így különösen az 1. számú melléklet);

(c) egyéb, Felek által elfogadott dokumentumok (különösen a Vállalkozó ajánlata
beleértve a Vállalkozó szakmai ajánlatát; valamint a közbeszerzési eljárás do
kumentumait.)

8.12 Záró rendelkezések

8.12.1 A felek kölcsönösen és kifejezetten kizárják a felek azon jogát, hogy bármelyik fél
jelen szerződést megtámadja arra való hivatkozással, hogy az ezen pontban fog
lalt igényérvényesítésről való lemondás miatt a szolgáltatás és az ellenszolgáltatás
között feltűnő értékaránytalanság lenne.

8.12.2 Amennyiben a szerződés bármely rendelkezése érvénytelen, az a szerződés egyéb
rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve, ha a Felek ezen rendelkezés
nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

8.12.3 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésre kizárólag a jelen szerződés és annak mel
lékletei irányadók, így nem válik a szerződés részévé semminemű olyan szokás,
amelynek alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és
semmilyen gyakorlat, amelyet egymás között kialakítottak. Nem válik továbbá a
szerződés tartalmává semmiféle, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés
alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

8.12.4 Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény
3. ~ (1) bekezdésének 1. a-c) pontjai szerint átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
ezen nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrende
lőt tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a
Megrendelő felmondja vagy — ha a szerződés teljesítésére még nem került sor — a szer
ződéstől eláll [a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. * (1) bekezdés (la) pontja alap
ján].

8.12.5 Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tárgyában közöttük korábban létrejött szó
beli megállapodások a jelen szerződés létrejöttével hatályukat vesztik.

8.12.6 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az
irányadók.
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1. számú melléklet
Műszaki Leírás
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2. számú melléklet

A FEJLESZTETT Rendszer elemeinek átadás-átvétele

1. Termékek átadás-átvételi eljárása

1.1 A Vállalkozó a Szerződésben meghatározott Mérföldköveknél és a Projektdokumen
tumokban előírt (rész)határidőre még a Rendszerelemek telepítését és integrálását megelő
zően leszállítja a Megrendelő által megjelölt teljesítési helyre a szerződésben előírt mennyi
ségű Terméket.

1.2 A Vállalkozó egy adott időpontban leszállítandó mennyiségre vonatkozó, a Vállalkozó
által tervezett szállítási határidőről a leszállítandó mennyiség megjelölésével a tervezett szál
lítást megelőzően 2 munkanappal köteles tájékoztatni a Megrendelőt. Az értesítéssel egyide
jűleg annak mellékleteként Vállalkozó köteles a leszállítandó tételek azonosítására vonatkozó
adatokat tartalmazó részletes listát a Megrendelő rendelkezésére bocsátani, olyan formá
tumban, hogy később ez a dokumentum a szállítólevél funkcióját is betöltse.

1.3 A Megrendelő az értesítés kézhezvételét követő egy munkanapon belül köteles meg
jelölni a szállítás helyét mint teljesítési helyet. A Felek igyekeznek már a Projektdokumentu
mok létrehozása során meghatározni az egyes szállítási helyeket.

1.4 Megrendelő a teljesítés helyének meghatározásakor igyekszik figyelembe venni az
adott Termék vagy Rendszerelem rendeltetési helyét. A kisebb méretű termékek átvétele a
rendeltetési helyszíntől független központi jellegű teljesítési helyen történik.

1.5 Egy adott időben szállított mennyiség szállítólevél átadása mellett került átadásra.

1.6 Az átadás napján a Megrendelő minden Terméket mennyiségileg átvizsgál és Meg
rendelői azonosítóval lát el.

1.7 Az egyidejűleg átadott mennyiségből a teljes vagy szúrópróbaszerűen kiválasztott
részmennyiség vonatkozásában a Megrendelő a mennyiségi átvétel mellett minőségi átvételt
tart, továbbá a jogszabályok által előírt dokumentumokat szúrópróbaszerűen is ellenőrzi.

1.8 A kiválasztott Termék működőképessége a Vállalkozó jelenlétében ellenőrzésre kerül.
<Az ellenőrzés műszaki tartalmát a Tesztelési Terv tartalmazza.)

1.9 Mennyiségi átvételt a Megrendelő elvégzi egy naptári napon belül, és a Megrendelő
az átadás-átvételi jegyzőkönyvet a mennyiségi ellenőrzés befejezésekor aláírja, valamint a
Vállalkozó részére átadja. A mennyiségi átvétellel kapcsolatos átadás-átvételi jegyzőkönyv
Megrendelő általi aláírásával a Termékekkel kapcsolatos kárveszély a Szerződésben előírt
tartalommal a Megrendelőre száll át. A minőségi átvételt a Megrendelő négy munkanapon
belül elvégzi, és ha az összes kiválasztott Termék az ellenőrzés során működőképesnek bizo
nyul, akkor az átadás-átvételi jegyzőkönyvet aláírva a Vállalkozó részére átadja.

1.10 Amennyiben a szúrópróbaszerű ellenőrzés esetén a kiválasztott Termékek közül lega
lább egy darab működésképtelennek bizonyul, akkor a Megrendelő jogosult az egy adott
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pillanatban leszállított mennyiséget tételenként átvizsgálni. Az átvizsgálásnál a Vállalkozó
jogosult jelen lenni, és az átvizsgálás eredményeként hibásnak minősülő Termékek átvételét
a Megrendelő jogosult megtagadni.

1.11 A Termékek átadás-átvételére vonatkozó szabályokat kell értelemszerűen alkalmazni a
Terméknek nem minősülő Rendszerelemek átadás-átvételére.

1.12 A szellemi alkotásnak minősülő Termékekre a Jelen melléklet szabályai értelemszerűen
irányadók a Szerződésben foglalt rendelkezésekkel összhangban.

2. A Tesztüzem lefolytatása és igazolásának eljárása

2.1 A FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzeme során a Tesztelési Tervben szereplő összes tesz
telési eljárás egyszer vagy többször elvégzésre kerül. Egy tesztelési eljárás akkor sikeres, ha
az adott eljárásban leírt sikeres kimenetel megállapításra kerül. Sikertelen tesztelési eljárás
esetén a Megrendelő megjelöli a kapott kimenetelt és póthatáridőt tűz ki a Vállalkozó szá
mára. Az összes tesztelési eljárás kimeneteléről a Felek egyedi vagy összevont jegyzőkönyvet
vesznek fel, amelyből kiderül, hogy az egyes tesztelési eljárások milyen eredménnyel végződ
tek, illetve milyen további teendő van az adott tesztelési eljárással kapcsolatban.

2.2 Amennyiben a Tesztelési Tervben szereplő összes eljárás sikeres kimenetellel lefoly
tatásra került, és ennek eredményeként a FEJLESZTETT Rendszer vagy annak adott Mérföld-
köve a Szerződésben rögzített összes Funkció ellátására képes, akkor a Megrendelő erről
három munkanapon belül megrendelői elfogadó nyilatkozatot állít ki a Vállalkozó számára.

2.3 A tesztüzemre történő átadás akkor tekinthető sikeresnek, ha az átadáskor a FEJ
LESZTETT Rendszer vagy annak adott Mérföldköve a Tesztüzem megkezdésére minden Funk
ció vonatkozásában alkalmas, és az alábbi feltételek teljesülnek:

(1) A Vállalkozó kiadja azon nyilatkozatát, amely tartalmazza, hogy a FEJLESZTETT
Rendszer vagy adott Mérföldköve az előírt tesztelési eljárások lefolytatására
minden Funkció vonatkozásában alkalmas.

(2) A Vállalkozó a tesztüzem megkezdésére irányuló szándékát előzetesen írásban
jelzi az Megrendelő felé. Ha a tesztüzem kezdetének jelzett időpontja eltér az
PAD-ban megadott időponttól, akkor a Vállalkozónak kötelessége az eltérést
indokolnia.

(3) A Vállalkozó átadja azon tárgyi eszközöket és szoftvereket, amelyek a Meg
rendelő számára szükségesek ahhoz, hogy a tesztüzemet ellenőrizni tudja.

2.4 A tesztüzem alatt a Tesztelési Tervben szereplő összes tesztelési eljárás kétszer vagy
többször elvégzésre kerül, amelyből egy tesztelési eljárást mindig a Megrendelő önállóan, de
a Vállalkozó értelemszerű szakmai támogatásával folytat le. A tesztelési eljárások mindig
azonos tesztkörnyezetre kell hogy vonatkozzanak a Megrendelő ás a Vállalkozó tesztelési
eljárása esetén is. Ennek érdekében a Tesztelési Tervben meghatározott — de legalább a mo
duláris, integrációs, regressziós, felhasználói — tesztek tekintetében a Vállalkozó két egyező
tesztkörnyezetet köteles létrehozni, amelyben az adott tesztelési eljárás párhuzamosan fut
tatható. Egyéb tesztelési eljárásokban a Megrendelői teszt követi a Vállalkozói teszteljárást.
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Tesztelési eljárás akkor sikeres, ha az adott eljárással szemben támasztott sikeres kimenetel,
mind a Megrendelői, mind a Vállalkozói tesztelési eljárásában megállapításra kerül. Sikerte
len tesztelési eljárás esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki a Vállalkozó számára az adott
tesztelési eljárás sikeres lebonyolítására. Az összes tesztelési eljárás kimeneteléről a felek
egyedi vagy összevont jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyből kiderül, hogy az egyes tesztelési
eljárások milyen eredménnyel végződtek, Illetve milyen további teendő van az adott teszte
lési eljárással kapcsolatban. A hibakezeléssel összefüggő adminisztrációs feladatokat a Vállal
kozó által biztosított hibakezelési alkalmazásban kell kezelni.

2.5 A FEJLESZTETT Rendszer Tesztüzeme vagy annak meghatározott része sikeres,
amennyiben a Tesztelési Tervben szereplő összes eljárás sikeres kimenetellel lefolytatásra
kerül, és abból megállapítható, hogy valamennyi, a FEJLESZTETT Rendszerrel vagy annak
adott Mérföldkövével kapcsolatban elvárt Funkció a Szerződés szerint működik.

3. A FEJLESZTETT Rendszer vagy annak adott Mérföldköve átadás-átvételi eljárása

3.1 A FEJLESZTETT Rendszer vagy adott Mérföldköve átadás-átvételi eljárás több szakasz
ból álló eljárás, amelynek sikeres lezárásaként a Megrendelő kiállítja a vonatkozó teljesítési
igazolást.

3.2 Dokumentumok átadása: A Vállalkozó a dokumentumok átadását olyan időpontban
kell, hogy megkezdje, hogy valamennyi dokumentum átadható legyen a FEJLESZTETT Rend
szer vagy annak adott Mérföldköve Átadása tervezett időpontját megelőző 5. napig és a há
romnaponta átadott dokumentumok összes oldalszáma mellékletekkel a 300 oldalt nem ha
ladja meg. A Megrendelő valamennyi dokumentum átadását követő 5 napon belül állítja ki
megrendelői elfogadó nyilatkozatát, amennyiben e dokumentumok hiány- és hibamentesek.
A Felek az átadott valamennyi dokumentum vonatkozásában lefolytatják az azokra vonatko
zó átadás-átvételi eljárást.

3.3 Termékek átadása (a jelen pont értelmében ide nem értve a dokumentumokat): A
Termékeket a Vállalkozó a Projektdokumentumokban meghatározott határidőben és sor
rendben átadásra felkínálja a Megrendelő részére. A sikeres átadásról a Megrendelő meg
rendelői elfogadó nyilatkozatot állít ki. Adott Mérföldkőhöz tartozó valamennyi Termék át
adásának meg kell történnie a FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldköve Átadása tervezett
időpontját megelőző négy munkanappal. Valamennyi Termék átadásának időpontját követő
négy munkanapon belül a Megrendelő köteles kiállítani az átadott Termékek összesített
megrendelői elfogadó nyilatkozatát.

3.5 A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadás tervezett időpontját két
héttel a tervezett időpontot megelőzően írásban jelzi a Megrendelő felé azzal, hogy a FEJ
LESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadásának időpontja nem lehet későbbi, mint a szer
ződésben meghatározott időpont.

3.6 A FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadásának feltétele:

(a) A Vállalkozó az átadásra irányuló szándékát a 4.7. pont szerint előzetesen
írásban jelzi az Megrendelő felé, és

(b) A Létesítés meghatározott Mérföldkőhöz tartozó része szerződésszerűen és
teljes körűen megtörtént, és
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(c) A FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldköve Átadását megelőzően valameny
nyi, a szerződésszerű teljesítéshez előírt Rendszerelem átadás-átvételi eljárás
sikeresen lezárult, és

(d) a vonatkozó tesztüzem sikeresen lezárult, és

(e) A vonatkozó összes terv frissített változatának átadása, továbbá a megvalósult
FEJLESZTETT Rendszert minden részletében dokumentáló leírás átadása, va
lamint valamennyi egyéb, az átvételhez szükségszerűen hozzátartozó doku
mentum (Rendszerelemek jótállási igazolásai, használati utasítása, licenc
szerződések, stb.) átadása megtörtént.

3.7 A Vállalkozó a FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadás tervezett időpontját
megelőző 3 nappal nyilatkozik a Megrendelő felé, hogy a Mérföldkő Átadás valamennyi fel
tételét teljesítette a vonatkozó Tesztüzem sikeres lezárását kivéve, és ennek igazolására át
adja a Megrendelő számára a feltételeinek teljesülését bizonyító megrendelői elfogadó nyi
latkozatokat. A vonatkozó Tesztüzem sikeres lezárása körében a Megrendelő által kiállított
megrendelői elfogadó nyilatkozatot a Mérföldkő Átadás napján köteles a Megrendelő átadni.

3.8 A FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadás lezáró lépéseként a Megrendelő
kiállítja a Vállalkozó számára a FEJLESZTETT Rendszer adott Mérföldkő Átadás teljesítési iga
zolását amennyiben a Megrendelő által átadott elfogadó nyilatkozatok a teljesítés feltételei
nek fennállását hitelt érdemlően bizonyítják.

4. A Bevezetés Támogatási szolgáltatás nyújtásának igazolási eljárása

Az átadás-átvételi eljárások szabályai értelemszerű eltérésekkel megegyeznek a Létesítési
Időszakban található ugyanilyen eljárásokra irányadó szabályokkal azzal, hogy a Megrendelő
a Bevezetés Támogatási Időszakra vonatkozó teljesítési igazolást a Bevezetés Támogatási
Időszak utolsó napját követően adja ki, amennyiben a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő
számára elfogadható.
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3. Bevezetés

A megváltozott társadalmi-gazdasági-technológiai környezet követelményeinek megfelelően, az

elektronikus kormányzásban is nemzetközi paradigmaváltás figyelhető meg: a korábbi kormányzat-

központú, a szolgáltatási oldalt (a közigazgatási szolgáltatások kínálatát) fókuszba helyező rendszer

helyett egyre Inkább az ügyfelek valós igényeit kielégítő szolgáltatási platformok nyernek teret (lásd

p1. OECD (2009): Rethinking e-Government Services: User-centred Approaches). E paradigma

váltásból az „ügyfélközpontú elektronikus közigazgatás” alábbi „követelményei” vezethetők le.

1 Eljárások helyett ügyfél-szituációk: a közigazgatás — egyre nagyobb „digitális írástudás”

birtokában lévő — ügyfelei nem „eljárást” szeretnének indítani, hanem az adott „ügyfél
szituációra” (például házasság, gépjármű eladás) keresnek megoldást. Keresik az adott

ügyfél-szituációhoz kötődő „feladatból” (például bejelentési kötelezettség teljesítéséből),

illetve (például pénzbeli támogatás igénylési) „lehetőségből” levezethető „ügy(ek)”

elektronikus elintézésének lehetőségét.

2 Egyszerűség, átláthatóság: az e-közigazgatási szolgáltatások lehetőség szerint „egy helyen”,

„one-stop-shop” jellegű, integrált szolgáltatásokat nyújtó, a szükséges információkat
könnyen kereshető és feldolgozható módon megjelenítő központi portálon legyen

elérhetőek.

3 Gyors és könnyű hozzáférés: az „interoperabilitás” nyújtotta lehetőségek minél szélesebb

körű kihasználása, biztosítva a szolgáltatások minél több típusú eszközön (desktop és mobil

alkalmazásokon) történő elérését.

4 Személyre szabás: az ügyfelek aktív bevonásával a szolgáltatások célcsoportjainak

beazonosításával a szolgáltatások lehetőségek szerinti mértékű személyre szabása.

5 Proaktív marketing: elsősorban a közösségi média (social media) használatával (sharing)

intenzív marketing-kampányok az e-közigazgatási szolgáltatások minél szélesebb körű

elterjesztése érdekében.

6 Adatbiztonság: a személyes adatok védelmének (privacy) kiemelt kezelése.

Az elmúlt években több kormányzati szintű stratégiai dokumentum (p1. „Nemzeti

Infokommunikációs Stratégia”, „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020”,

„Zöld könyv az infokommunikációs szektor 2014—2020 közötti fejlesztési irányairól”, „Digitális

Nemzet Fejlesztési Program” stb.) is született a magyar államreform megalapozása érdekében.

Továbbá, ezzel párhuzamosan több kormányhatározat is elfogadásra került, annak érdekében,

hogy a stratégiai célok operatív megvalósítása is elkezdődjön.

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében megfogalmazott infokommunikációs kormányzati

célok hangsúlyos eleme a párhuzamos adatkezelés (az egyes közigazgatási szervek különböző

eljárásai során keletkező adateltérések) kiküszöbölése, az ügyfelek személyes adatainak egységes

kezelése. Megvalósítandó, hogy a közigazgatási ügyfélkapcsolatok ténylegesen „egyablakossá”

Q3 ±3614594200 info@nisz.hu n~sz.hu
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váljanak. Ennek érdekében szükséges, hogy kialakuljanak, ás széles körben elterjedjenek az án.

összevont kérelmezési eljárások. Ehhez, a szabályozás-, folyamat- és szervezetfejlesztési

tevékenységek mellett, azokkal szervesen integrálódva szükséges az informatikai háttértámogatás

kialakítása, elsősorban az egyes, ma még jellemzően „szigetszerűen” működő szakrendszerek

közötti kommunikáció, új, interoperábilis alapokra helyezése.

Ezzel egyidejűleg az ügymenet-támogató szakrendszeri alkalmazások, az infrastrukturális feltételek

felülvizsgálatát, és ilyen irányba történő továbbfejlesztéseket is meg kell valósítani.

A 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) felváltó, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL.

törvény (Ákr.) a hatóságok együttműködésének újfajta módját nevesíti: a kapcsolódó eljárást. Az

Ákr. — ami 2018. január 1. napjával lép hatályba — így megteremti a jogszabályi alapját az ügyfél-
szituáció alapú, egyablakos ügyintézésnek, az összevont kérelmezési eljárásoknak. A kapcsolódó

eljárás lehetővé teszi, hogy az ügyfélnek elégséges legyen csak egy, a folyamat elején álló hatóságot

megkeresnie, amely — az ügyfél kérelmére és személyes közreműködése nélkül — közvetítőként jár

el az eredeti kérelemhez kapcsolódó ügyekben. Az egymásra épülő ügyek sorozatában a kapcsolódó

eljárás tehermentesíti az ügyfelet, gyorsítsa az ügyintézést.

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program megvalósításával kapcsolatos aktuális feladatokról, valamint
egyes kapcsolódó kormányhatározatok módosításáról szóló 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozat

5. f) pontja az „egységes ügyféloldali hozzáférés” megteremtését tűzi ki célul. Ez azt jelenti, hogy az

ügyfelek számára biztosítani kell, hogy közigazgatás „digitális ügyintézési terében” rendelkezésre

álló szolgáltatásokat (beleértve a különböző platformokon elérhető portálokat, mobilAPPlikációk

rendszerét és az egységes távoli ügyfélszolgálatot is) egyetlen belépési ponton keresztül, a

„személyre szabott ügyintézési felület” (a továbbiakban: SZÜF) keresztül tudják elérni.

A SZOF létrehozása szervesen illeszkedik egy olyan egységes kormányzati szolgáltatási platform

kialakításának stratégiai céljához, amely minden szereplő számára egységes logikai rendszerben

kiépült hálózati és kormányzati adatközponti infrastruktúrán, szabványosított

kapcsolórendszereken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus

ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ) illetve központi elektronikus ügyintézési

szolgáltatások (a továbbiakban: KEOSZ) igénybevételének lehetőségével biztosítja a korszerű

elektronikus közigazgatási szolgáltatások elérését.

A SZÜF mint „állampolgári-, és céges elektronikus ügyintézési felület” létrehozásának alapvető

célja, hogy az elektronikus ügyintézés kiindulópontja lehessen a legtöbb ügyfél-szituáció során, és

emelje az elektronikus közigazgatási, ügyintézési szolgáltatások színvonalát. A SZÚr alapelve, hogy a

természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

meghatalmazottja, illetve a hatósági oldal képviselője (továbbiakban összességében:

végfelhasználó) adott ügyfél-szituációból (például: „gyermekem született”), illetve hivatali

feladatából fakadóan vesz részt közigazgatási, ügyintézési eljárásokban. Hosszabb távon a SZÜF-ön

±36 1 459 4200 nío@n~sz.hu nisz.hu
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kivezetésre kerül az összes az e-közigazgatási, e-ügyintézési szolgáltatás („APP”), ezáltal a

közigazgatási szolgáltatások összessége koncentráltan, egy helyen válik elérhetővé a végfelhasználó

számára.

A SZOF koncepcionális (stratégiai) célja (,‚küldetése”) tehát, hogy:

. az e-közigazgatási, e-ügyintézési szolgáltatások és információk tekintetében egy egységes

elérhetőséget (konszolidált ügyfélelérési pontot, vagy „e-közigazgatási origót”) biztosítson

a végfelhasználók számára;

. egységes interfészen keresztül biztosítsa a különböző e-közigazgatási szolgáltatóknak, e

ügyintézést biztosító szerveknek a szolgáltatásuk kivezetését.

A SZOF képes lesz arra, hogy az elektronikus ügyintézési szolgáltatások elérését a végfelhasználó
felé több médiumon (többek között: asztali számítógép, notebook, tablet, okostelefon stb.)

keresztül is biztosítsa, figyelembe véve az adott médium képességeit (p1. adatbevitel lehetőségeit:

billentyűzet, webkamera, érintőképernyő, hangfelismerés stb) is.

A „személyre szabbatóság” azt jelenti, hogy a felületet az ügyfelek a saját egyedi (aktuális és/vagy

„gyakran előforduló”) igényeik, ügyfél-szituációjuk alapján tudják majd kialakítani, hasonlatosan

ahhoz, ahogy azt az „okostelefonos” alkalmazások letöltésekor teszik. Lehetőségül lesz a gyakori

szolgáltatások (ügytípusok) kiemelésére, illetve az egyáltalán nem használtak elrejtésére. Ez

biztosítja, hogy egyaránt hatékonyan használható felület kerüljön kialakításra az elektronikus

közigazgatási szolgáltatásokat eltérő gyakorisággal használó felhasználói csoportok számára.

A szür megvalósítása a „keretrendszer — APP” koncepcióra épül. Ezáltal elkerülhetővé válik az,

hogy a fejlesztés előkészítése során egyre több stakeholder egyre több funkcionális igényt
fogalmazzon meg, az igények „összevárása” miatt viszont a kivitelezés megkezdése lassú, nehézkes

legyen. A SZOF a keretrendszer elkészülte után, a meglévő e-közigazgatási ügyek támogatását

biztosító alapfunkciókkal és alap-APPokkal „élesbe” áll maid. Ezt követően pedig bármely e

közigazgatási szolgáltató, illetve e-ügyintézést biztosító szerv a végfelhasználó számára
folyamatosan tud majd Új szolgáltatásokat kivezetni a SZÜF-ön keresztül. Ugyanakkor a folyamat

tervezetten kétirányú lesz: a szolgáltatások (p1. ügyindítások) koncentrált elérésének lehetősége

vélhetően inspirálni fogja a szakrendszer-gazdákat ÚJ e-közigazgatási, e-ügyintézési APP-ok

fejlesztésére és SZÜF-ön történő kivezetésére, ami a SZOF evolúciójának is mozgatórugója lehet.

A Jelen műszaki leírásban leírtak egységes értelmezését az 1. számú mellékletet képező „fogalmak,

rövidítések meghatározása” segíti.

±36 14594200 nfo@nisz.hu rusz.hu
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2 Ajánlatkérő bemutatása

Az Ajánlatkérő, a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ)

egyszemélyes, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV) tulajdonában lévő,

zártkörűen működő részvénytársaság. Fő tevékenységi körét az egyéb információ-technológiai

szolgáltatás (TEÁOR 6209) jelenti.

A NISZ jogelődjei az 1964-ben alapított Konjunktúra- és Piackutató Intézet (KOPINT) és az 1968-ban

létrehozott Datorg Külkereskedelmi Adatfeldolgozó és Szervező Rt., melyek összevonásával 1987-

ben jött létre a KOPINT-DATORG Konjunktúra-, Piackutató és Informatikai Intézet. 2005 júliusától a

vállalat egyedüli tulajdonosa a magyar állam lett, azóta zártkörű részvénytársaságként működik.

2007 óta fő tevékenysége a teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása az állami és

kormányzati szervek számára. 2008-ban a tulajdonosi jogokat az MNV vette át, a társaság ekkor

vette fel jelenlegi nevét. Legnagyobb megrendelői az államigazgatási szervek és országos hatáskörű

intézmények, de gazdálkodó szervezetek, vállalkozások és magánszemélyek is igénybe veszik a NISZ

által nyújtott egyes szolgáltatásokat.

A NISZ felettes költségvetési szerve a Belügyminisztérium. A NISZ többségi (100%-os) tulajdonosa

az alábbi gazdálkodó szervezeteknek:

o IdomSoft Informatikai Zrt.;

o KOPINT-DATORG Informatikai és Vagyonkezelő Kft.;

o Pro-M Professzionális Mobilrádió Zrt.

A NISZ közszolgáltatásként a Nemzeti Távközlési Gerinehálózatot (a továbbiakban: NTG), és ennek

részeként a Központi Rendszert (a továbbiakban: KR) üzemelteti. A KR magában foglalja az

elektronikus kormányzati gerinchálózatot, a kormányzati portált, a kormányzati ügyfél-tájékoztató

központot az ott megjelenő szolgáltatásokat és ügyintézési lehetőségeket, valamint azok
fenntartóit és üzemeltetőit, továbbá biztosítja az ügyfelek számára az elektronikus ügyfélkapu

létesítésének lehetőségét.

A NISZ portfoliójába jelenleg az alábbi főbb informatikai és e-közigazgatási szolgáltatások

tartoznak:

. menedzselt munkaállomás szolgáltatás;

. levelezés;

. alkalmazásüzemeltetés, -támogatás;

. menedzselt irodatechnika szolgáltatás;

. tárhely szolgáltatás;

. hoszting/adatközpont szolgáltatás;

±36 1 459 4200 ® nfo@nisz.hu nisz.hu
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. felhő szolgáltatások;

. NTG webtárhely;

. vezeték nélküli Internet szolgáltatás;

. kormányzati hitelesítésszolgáltatás (GOVCA);

. kormányzati elektronikusaláírás-ellenőrzési szolgáltatás (KEAESZ);

‘ elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER);

. iratérvényességi nyilvántartás (lÉNY);

‘ az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása (RNY);

. az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről (RÉR);

. elektronikus levéltár (ELEV);

. ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (ÁBT);

. azonosítási szolgáltatások természetes személyek részére: ügyfélkapu (OK), részleges

kódú telefonos azonosítás (RICA);

. központi azonosítási ügynök (KAO);

. elektronikus tájékoztatás;

. azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH);

. központi érkeztetési ügynök (KÉO);

. központi kézbesítési ügynök (KKO);

. iratkezelő rendszerek közötti i ratáthelyezés (BIÁSZ);

. elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás (EDT);

. központi érkeztetési rendszer (KÉR).

A NISZ e tevékenységeit elsősorban az alábbi kormányrendeletekben rögzítettek alapján végzi:

. 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról.

. 38/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami

nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról;

. 309/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus

hírközlési szolgáltatásokról;

. 84/2012. (lv. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó

szervezetek kijelöléséről;

. 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről,

valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai

rendszerekről.

A NISZ IT környezetének részletes leírását az 5. számú melléklet tartalmazza.
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3 SZÜF koncepció ismertetése

A fejezetben foglaltak a nyertes Ajánlattevő által megvalósított rendszerrel szemben támasztott

előírásokat tartalmazzák, tételesen rámutatva az Ajánlatkérő felelősségi körébe tartozó, Jelen

beszerzés tárgyát nem képező kapcsolódó fejlesztésekre.

3.1 Előzmények

A Kormány a 1423/2015. (VI. 25.) Korm. határozatban döntött a 2014 és 2020 közötti időszak

infokommunikációs fejlesztései forrásainak felhasználási keretfeltételeit elsődlegesen (a GINOP és

VEKOP mellett) meghatározó Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a

továbbiakban: KÖFOP) tervezetének jóváhagyásáról, és annak az Európai Bizottság számára —

jóváhagyásra történő — benyújtásáról. A KÖFOP-ot a Bizottság 2015. július 22-i végrehajtási

határozatával elfogadta.

A KÖFOP deklarált célja, hogy Magyarország a régió legversenyképesebb országa legyen, amelyben
kulcsszerepet kap a gazdaságélénkítés. A KÖFOP ehhez egyrészt az adminisztratív terhek

csökkentésével (1. prioritás), másrészt a szolgáltatási szemlélet és etikus közszolgálati működés

megerősítésével (2. prioritás) kíván hozzájárulni.

Az adminisztratív terhek csökkentése jegyében megvalósuló KÖFOP-fejlesztések célja, hogy a

közigazgatási folyamatok átfutási ideje, ezáltal a lakosság és a vállalkozások ügyintézéssel

kapcsolatban megjelenő költségei jelentősen csökkenjenek. Ennek érdekében szükséges a

közigazgatási folyamatok optimalizálása és elektronizálása, új e-ügyintézési megoldások bevezetése

és a közigazgatási szervezettség javítása. A megvalósuló fejlesztéseknek közvetlenül vagy
közvetetten, de érzékelhető (például az átfutási idő rövidülésében, a csatolandó dokumentumok

számának csökkentésében stb. mérhető) hatással kell lenniük a közigazgatás ügyfeleinél jelentkező

(utazási, nyomtatási, postai stb.) költségek csökkentésére.

A Kormány a „Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves

fejlesztési keretének megállapításáról” szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm. határozat (a

továbbiakban: ÉFK) 2. mellékletében a „Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és

interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” megnevezésű kiemelt

projekt (a továbbiakban: Projekt) került nevesítésre, és potenciális kedvezményezettként

(„projektgazdaként”) a NISZ (vagy az általa vezetett konzorcium) lett kijelölve.

A Projekt kapcsán az ÉFK az alábbi „szakmai elvárásokat” fogalmazza meg:

1. A projekt célja a magyarország.hu/ÜK internetes oldal alapjain Új állampolgári és

vállalkozási ügyintézési felület létrehozása (SZOF), állampolgári elégedettség növelése,

interoperabilitás informatikai (alkalmazásszintű) eszközrendszerének

±3614594200 nfo@nisz.hu nisz’hu
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megteremtése a központi kormányzati szolgáltatás busz bevezetésével, szolgáltatási

szint növelése, alkalmazás migrációk az Új működési környezetbe, működés

stabilizálása az egységes platformnak köszönhetően.

2. A projektben érintett főbb szakrendszerek:

2.1. e-űrlapkezelőt használó szakrendszerek,

2.2. biztonságos dokumentumtovábbító csatorna (C2G, B2G),

2.3. online e-közigazgatási szolgáltatást nyújtó szakrendszerek (interfész),

2.4. szabályozott illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (web alapú

kivezetés).

3. Érintett főbb központi szolgáltatások:

3.1. egységes elektronikus e-ügyintézési felület fejlesztése a magyarorszag.hu

megújításával, a Személyre Szabott Ügyintézési Felület létrehozásával,

3.2. Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz a szakrendszerek összekapcsolására,

A 2016. január 4. és 2018. december 28. között megvalósítandó Projekt — stratégiai célokból

levezethető célrendszere — az alábbiak szerint összegezhető:

. Szükséges megvalósítani a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség

nélküli társaságok elektronikus ügyintézési hatékonyságának, minőségének javítását.

Ennek érdekében a meglévő és az Új e-közigazgatási szolgáltatásokat integrálni

szükséges a projektben kialakítandó SZÜF-be. Ezek az e-közigazgatási szolgáltatás

igénybevétele során testre szabható felületet nyújtanak majd a végfelhasználók

számára.

. Szükséges biztosítani a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz révén a kijelölt állami
nyilvántartások, adatbázisok és informatikai szakrendszerek közötti együttműködést

(interoperabilitást).

. Szükséges megfelelni az állami és önkormányzati szervek elektronikus

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai

biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a

biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló

41/2015 (VII. 15.) SM rendeletben, az adott elektronikus információs rendszer —

adatgazda által meghatározott — biztonsági osztályára vonatkozó követelményeknek

(bizalmasság, sértetlenség és rendelkezésre állás szempontjából). Eszerint különböző

biztonsági osztályokba sorolt elektronikus információs rendszerekre meghatározott

±35 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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biztonsági követelményeknek történő megfelelés biztosítása szükséges az egyes
rendszerek között megvalósított kommunikáció vonatkozásában is.

• Megvalósítandó az e-közigazgatási ügyintézés alapját jelentő KEOSZ-ök, SZEÜSZ-ök
fejlesztése, valamint az érintett szakrendszerekhez és nyilvántartásokhoz történő
integrálása.

‘ A kijelölt közigazgatási intézmények elavult infrastruktúrán működő alkalmazásai
(szakrendszerei) Új központi üzemeltetési környezetbe kerülnek (migráció).

. A Projekt eredményeként létrejövő rendszernek lehetővé kell tennie a bekapcsolódó
szakrendszerek — meghatározott használati esetek mentén történő — összekapcsolását.

A Projekt keretében megvalósuló alkalmazás-fejlesztések felső szintű logikai koncepciója

az alábbiak szerint foglalható össze (lásd a 4. számú mellékletet is):

. Központi infrastruktúra kerül kiépítésre, amely alapszoftver szintű alapot ad a
különböző e-közigazgatási fejlesztéseknek, és amelyen egységes IT szolgáltatások

(p1. Levelezés API, Kezdőlap API, ~rtesítési API, Űrlap API) kerülnek kialakításra.

. Az ügyfelek (állampolgárok — C2G, vállalkozások — B2G) a Központi Kormányzati

Szolgáltatás Buszra épülő SZÜF keretrendszeren keresztül érik el a különböző e

közigazgatási szolgáltatásokat, beleértve a KEÜSZ-öket, SZEÜSZ-öket is.
o Az intézményi (hatósági) felhasználók (62G) a szakrendszereiken keresztül érik el

a különböző, közigazgatás Számára fejlesztett informatikai (back office)

szolgáltatásokat.

A Személyre szabott Ügyintézési Felület (SZÜF), mint szolgáltatás főbb feladatairól a 2015. évi
CCXXII. törvény és a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezik. Ennek alapján a szolgáltatás
alapvető célja, hogy az elektronikus ügyintézés kiinduló pontja lehessen a legtöbb ügyfél-szituáció
során, és emelje az elektronikus közigazgatási szolgáltatások színvonalát. Az átlag ügyfél — legyen
természetes személy; jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság (végfelhasználók);
ill. hivatal— adott ügyfél-szituációból (például: „Új autót vettem”), fakadóan vesz részt közigazgatási
eljárásokban. Hosszabb távon a SZÜF-ön kivezetésre kerül az összes az e-közigazgatási szolgáltatás
(APPok), amiből következően a Felhasználó számára a közigazgatási eljárások összessége
koncentráltan, egy helyen válik elérhetővé.

A SZOF célja, hogy:

. az e-közigazgatási, e-ügyintézési szolgáltatások és információk tekintetében egységes
elérhetőséget biztosítson (konszolidált ügyfélelérési pontot, vagy e-közigazgatási origót

±3514594200 info@nisz.hu nísz.hu
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adjon) az állampolgárnak, (természetes személyeknek), nem természetes személyeknek és

hivataloknak egyaránt (végfelhasználók);

. egységes interfészen keresztül biztosítsa a különböző e-közigazgatási szolgáltatóknak a

szolgáltatásuk kivezetését.

A SZOF a Jelen és a közeljövő elvárásainak megfelelően képes lesz arra, hogy biztosítsa a

közigazgatás elérését a Felhasználó felé több médiumon keresztül is (többek között: asztali gép,

laptop, tablet, okos telefon), figyelembe véve az adott média képességeit is (például: adatbevitel

lehetőségei: kamera, érintőképernyő, billentyűzet, hangfelismerés).

A SZÜF felülete személyre szabható, ami biztosítja a végfelhasználók számára a gyakori ügyek

kiemelését és a nem használt szolgáltatások elrejtését. Ez elősegíti, hogy a közszolgáltatásokat

különböző gyakorisággal használó felhasználói rétegek számára egyaránt hatékonyan használható

felületet biztosítsunk.

A „keretrendszer koncepcióval” elkerülhetővé válik az a probléma, hogy a projekt során egyre több

stakeholder egyre több funkciót szeretne az Új koncepcióba, a kivitelezés megkezdése pedig az

igények összevárása miatt lassú, nehézkes lesz. A jelen koncepció alapján a SZOF a keretrendszer

elkészülte után a meglévő e-közigazgatási ügyeket biztosító alap funkciókkal és alap APPokkal

élesbe áll, ezt követően pedig bármely e-közigazgatási szereplő a végfelhasználók számára
folyamatosan tud Új szolgáltatásokat kivezetni rajta keresztül. Természetesen a folyamat kétirányú,

a koncentrált ügyfelérés lehetősége inspirálhatja a szakrendszer gazdákat új e-közigazgatási APPok

fejlesztésére és SZOF-ön történő kivezetésére, ami a SZOF evolúciójának is mozgatórugója lehet.

A SZÜF tervezését megalapozó helyzetelemzést a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.2 SZÜF definíciója

3.2.1 Mi a SZOF?

. A SZOF egy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás (KEÜSZ), amely az azonosított ügyfél
számára az ügyfél által személyre szabható internetes felületet biztosít
— az ügyfél által igénybe vehető SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök,
— az egyéb elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére, valamint
— KEÜSZ-ök, SZEÜSZ-ök igénybevételére szolgáló más internetes felületek elérésére.

. A jogszabályban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható

internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget

biztosít az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb

+36 14594200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési

szolgáltatások igénybevételére1.

o A SZOF egy olyan portál, amelynek van
— publikus (authentikációhoz nem kötött) (továbbiakban: publikus SZOF)
— és nem publikus (authentikációhoz kötött) (továbbiakban: nem publikus SZOF) felülete.

. A nem publikus SZÜF felületen van lehetőség regisztrálni.
A regisztrálást követően a természetes és/vagy nem természetese személy részére egyetlen
SZÜP-fiók kerül kialakításra.

. A SZOF szolgáltatásai az ügyfelek felé és nem a hatósági ügyintézők felé irányulnak, azaz a SZÜF
egy önkiszolgáló ügyintézési felület elérését biztosítja az ügyfelek számára.

. A SZÜF szolgáltatás létrejöhet nem természetes személy és hivatal között (mindkét irányban),
de nem valósul meg

- nem természetes személy — nem természetes személy,
- nem természetes személy—természetes személy, valamint
- természetes személy—természetes személy között.

. A publikus felület és a SZÜF-fiók használóira a SZÜF-végfelhasználó kifejezést használjuk.

. Egy nem természetes személy SZÜF-fiókjához több természetes személy is meghatalmazást
kaphat.

. A SZÜF felhasználói:
— SZÜP-végfelhasználó,
— hatóságok/közszolgáltatók nevében eljáró felhasználók (ügyintézők),
— szakrendszeri alkalmazásfejlesztők és
— üzemeltetők.

. A szerepkörök ellenőrzéséhez, SZÜF-küldemények kezeléséhez speciális külső szakterületi
alkalmazásokba beépíthető vagy önállóan kezelhető ügyintézői szolgáltatásokat biztosít a SZÜF.

• A SZOF szolgáltatásainak csoportjai az alábbiak:
— a SZÜF portálszolgáltatásai,
— a SZOF-fiók keretszolgáltatásai,
— a SZOF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásai,
— a SZOF-portál ügyfél-szituáció alapú szolgáltatásai,
— a Szúr szakalkalmazás-fejlesztői szolgáltatásai,
— a SZÜF üzemeltetői szolgáltatásai,
— a SZÜF ügyintézői szolgáltatásai.

3.2.2 SZOF-fiók

o A SZÜF-fiók az alábbi szolgáltatásokhoz biztosít hozzáférést:

12015. évi CCXXII. törvényi. ~ 40. pont

+3614594200 info@n~szhu nísz.hu
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— személyes adatok (SZOF-profiling nyilvántartás),
— SZÜF-profil tulajdonosának érkezett értesitések

‘ A SZÜF-profiling nyilvántartás tartalmazhatja a természetes személy
— természetes személyazonosító adatait (4T),
— elérhetőségi adatait (levelezési cím, e-mail, telefonszám stb.),
— szerepköreinek leíró adatait és képviseleti jogosultságára vonatkozó adatokat.

3.2.3 SZÜF nem természetes személyek-fiók

A nem természetes személyeknek szóló küldemények (elektronikus dokumentum, elektronikus

levél, üzenet) kezelésére egy a nem természetes személyhez rendelt fiók tartozik.

A nem természetes személynek küldhető küldemény anélkül, hogy megmondanánk ki az a

természetes személy, aki azt képviseleti/megbízási szerepkörében átveszi. Az ilyen (természetes

személyre nem hivatkozó) küldemény ebbe a fiókba érkezik. Mindenkinek, akinek a nem

természetes személyhez kapcsolódóan jogosultsága/meghatalmazása van, láthatja a nem

természetes személynek címzett levelet/dokumentumot. A feladó a küldeményről, akkor kap átvett
értesítést, amikor az első nem természetes személyt képviselő/megbízott a küldeményt átvette.

A SZOF levelezést nem támogatjuk c2c/b2b irányokba, az alábbi okok miatt:

. Felesleges, Új konkurenciát jelentene, több már létező szolgáltatás számára (p1.: papír alapú

postai szolgáltatás, BKSZ, KÉR)

. A szolgáltatás elvesztené eredeti funkcióját, a felhasználók az e-közigazgatási ügyintézésen

túl további, személyes, illetve belső céges kommunikációra is használnák

c A tértivevény/jogosultság kezelés többletfunkciók miatt tömegesen használnának

magáncélra/üzleti célra. Ezzel további jelentős beruházásokat indukálnának, amire nincs

forrás.

. Hozzáadott értéket nem jelentene egy esetleges c2c/b2b levelezés, mivel nem tudnánk a
nemzetközi ingyenes email szolgáltatásokhoz (p1. Gmail) hasonlóan magas színvonalú

szolgáltatást nyújtani. Ez a helyzet elégedetlenséget okozna, ráadásul egy olyan funkció

miatt, ami nem elsődleges célja a szolgáltatásnak.

o A fenti irányú levelek miatt elkerülhetetlen, hogy spamek jelenjenek meg a rendszerben,

ami egyrészt csökkentené a biztonságot, másrészt növelné a kockázatát vírusos tartalmak

megjelenítésének.

±36 1 459 42C0 info@nisz.hu n~sz.hu
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o Fel kell készülni a több száz MB méretű dokumentumok fogadására/küldésére és főleg

tárolására, azonban Jelen helyzetben (kapacitás, rendelkezésre álló tárhely és pénzügyi

forrás alapján) átlagosan maximum 0,2gb tárhelyet tudnánk adni egy felhasználónak, ami

nem lenne elegendő nagy méretű fájlok fogadásához.

. Egy olyan publikus e-mail szolgáltatás lenne, amely kapacitásában maximum a Gmail

törtrészét tudná, viszont az átengedett file méret több mint lOszeres lenne, így

mammutmail-ek küldésére használnák az ügyfelek elsősorban, mely számunkra nem cél,

sőt, elkerülendő.

3.2.3.1 Azonosítás, képviseleti jogosultság vizsgálat

A SZÜF természetes személy fiókokhoz kizárólag KAÜ-vel azonosított természetes személyek, a
SZÜF nem természetes személy fiókhoz pedig olyan KAO-vel azonosított természetes személyek
férhetnek hozzá, akik egyértelműen hozzárendelhetőek, képviseleti jogosultsággal bírnak az adott
fiókhoz tartozó nem természetes személyhez.

A SZÜF használatához a gazdálkodó szervezet képviselőjének szerepelnie kell a szervezetet
nyilvántartó közhiteles nyilvántartásban (Cégjegyzék, Egyéni Vállalkozók Nyilvántartása) vagy
regisztrálnia kell a szervezet és az adott természetes személy kapcsolatát a Rendelkezési
Nyilvántartásban.

+3614594200 ® nfo@nísz.hu n~sz.hu
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3.2.3.2 A SZÜF keretrendszernek az azonosítás és a képviseleti jogosultság

vizsgálatához rendszerkapcsolatot kell kiépíteni a KAÜ-vel és a Jogosultság

Kezelés Ügynöklcel (JKÜ). A KAÜ és JKÜ bár külön szolgáltatás, de nem zárja

ki az együttes igénybevételt. Logikailag az NTSZ azonosításhoz független

ügynöki funkcióként is elérhető, de az ügyfelek kényelme szempontjából

előnyösebb egy több funkciót magába foglaló „KAÜ Plusz” szolgáltatás

bevezetése. A KAÜ Plusz szolgáltatás keretén belül a JKÜ az adatszolgáltató

rendszerként jelenik meg. Alábbi sémában az azonosítást igénylő szakrendszer

a SZÜF:

3.2.3.3 SZÜF szervezeti profilok kezelése

A SZÜF-ön elérhető alkalmazások számára SZOF funkcióként kell biztosítani a szervezeti hozzáférési

Információk átadását. Ezt a funkciót az alkalmazások saját üzleti logikájuk alapján hívják ás

±36 1 459 4200 info@nisz.hu n~sz.hu
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értelmezik a kapott szervezeti attribútumokat. A profil kezelés szempontjából itt maga a SZÜF is

alkalmazásként viselkedik, a szervezeti profilok létrehozásához ás a természetes személy

profilokhoz rendeléséhez maga is ezt a funkciót fogja igénybe vennie. Jelen pontban a JKO és az
RNY+ szolgáltatások azonos funkcionalitást jelentenek. SZOF szempontból csak az egyikhez kell

csatlakozni.

SZÜF szervezeti profil létrehozás tervezett folyamata

A folyamatban részt vesz:

természetes személy felhasználó

570 F

KAO: kezeli az azonosítást és a természetes személy attribútumok beszerzését
JKÜ vagy KAÜ+ (lásd előző pont): kezeli a képviseleti jogosultság szempontjából releváns

kapcsolatokat és a szervezeti attribútumok beszerzését

képviseleti nyilvántartások.

A profil létrehozásához szükséges képviseleti jogosultság attribútumok beszerzésének folyamata,
közvetlen JKO kapcsolatot feltételezve:

[ RNY±
t

6a.
4,

Meghata~mazas
nyilvántartasok

RNY
EKNY~

Szerepkor nyilvántartások
Ü~yvedi Kamara
~p~tesz Kamara

t
6c.

Szervezet személy
összereridelő

nyilvantartások
cégjegyzék

EVNY

1. Az SZOF felületén a ‘Bejelentkezés’-t választva a szolgáltató átirányit a KAO felületére.

±35 1 459 4200 info@nisz.hu n~sz.hu
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2. A KAO a felhasználó választása szerint kezeli az azonosítást és beszerzi szolgáltató által kért

egyéb attribútumokat. (A folyamatlépés több elemből áll, Jelen téma szempontjából

ezeknek nincs Jelentősége.)

3. KAO sikeres azonosítás esetén visszairányít a SZÜF felületre, átadva az azonosított

természetes személy attribútumait. Ez jelen esetben azonosított adatként SZÜF TKK-t és a

4T-t jelenti.

4. SZÜF felületen ‘ÚJ céges regisztrációt’ választva a felület bekéri a felhasználótól az adott

szervezet típusát és ha kell, a szervezet egyedi azonosítóját.

5. SZOF meghívja az RNY+ szolgáltatást az átadott paraméterekkel

6. Az RNY+ szolgáltatás lekérdezi az átadott paraméterek alapján kiválasztott mögöttes

nyilvántartásból a lekérdezés pillanatában érvényes hozzárendeléseket. Az érintett

nyilvántartások a fenti csoportosítás alapján ezek a típusok lehetnek:

a. Meghatalmazás nyilvántartásokat

b. Szerepkör nyilvántartásokat

c. Szervezet-személy összerendelési nyilvántartásokat

7. AJKO strukturáltan átadja a SZÜF-nek a kérdezett nyilvántartásválaszát.

8. A SZOF az átvett attribútumokat megmutatja a felhasználónak, majd abból a SZÜF profilban

tárolható elemeket felhasználói jóváhagyás után tárolja.

A 6. lépés mögött a szervezet típus alapján meghatározható összetett lekérdezési logika áll, ami

szinte minden esetben legalább két nyilvántartásba történő bekérdezést jelent. Az összetettséget

egy a JKÜ mögött elérhető, a nyilvántartásokat, szervezettípusokat és az elérhető attribútumokat

tartalmazó lekérdezés vezérlő mátrix alapján lehet átláthatóvá és kezelhetővé tenni.

Ennek egy lehetséges tartalma, három lekérdezés típusra paraméterezve:

Megszólított
Lekérdezés típus Bekérdező adatkör nyilvántartás Válasz attribútumok

törzsszám Cégjegyzék adószám

‚ 4T RNY Cégkivonat
Ceg . .

adoazonosito jel meghatalmazas

TKK-k

4T EVNY adószám

EV RNY EVadatok

TKK-k meghatalmazás

adóazonosító jel Civil adószám

Civil TKK-k RNY Szervezet alapadatok

törzsszám meghatalmazás

±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nísz.hu
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A bekérdező adatok közül a törzsszámot kell a felhasználótól bekérni, a többi adat vagy

megtalálható a KAÜ attribútumok között vagy a KAÜ által adott azonosított adat (SZOF TKK) alapján

beszerezhető felhasználói interakció nélkül. Ez utóbbi esetben is szükséges a felhasználói

beleegyező nyilatkozat az adatok felhasználásáról. Ez a gyakorlatban egy checkbox a megfelelő

kísérőszöveggel és az elfogadás naplózásával. A szerepkör típusú nyilvántartásokra is hasonló logika

építhető fel, de természetesen minden nyilvántartás esetén külön-külön egyeztetni kell az elérhető

interfészeket és a válasz attribútumokat.

A lekérdezés típusa megfeleltethető a regisztrációs folyamatban létrehozható profiltípusoknak.

A Ga. lépésben a Cég lekérdezés típus esetén a SZÜFTKK-val történik bekérdezés az RNY-be, ahol a
SZOF TKK alapján a természetes személy céges dosszié típusú rendelkezéseit adja vissza az RNY+. A

rendelkezések érdemi adattartalma a törzsszám. Egyezés esetén üzleti tartalma és értelmezése:

adott természetes személy a törzsszámhoz tartozó cég nevében elektronikus közigazgatási

ügyekben eljárhat. Ebben az esetben a regisztráció folytatható.

A rendelkezés hiánya esetén a SZÜF szempontjából nem látható további bekérdezés történik a 6c.

lépésben Cégjegyzék felé. Itt a törzsszám alapján visszaadott cégkivonat adatok között az önálló

képviseleti jogot vizsgálja a JKO adóazonosító jel és 4T?=3T összehasonlítás alapján (nincs 4T a
cégjegyzékben). Sikeres és egyértelmű megfeleltetés esetén az értelmezés azonos az RNY

rendelkezés értelmezésével: adott természetes személy a törzsszámhoz tartozó cég nevében

elektronikus közigazgatási ügyekben eljárhat, a regisztráció folytatható.

EV típusú lekérdezés esetén az eljárás hasonló, mint cégek esetében. A különbség a megszólított

alapnyilvántartás (EVNY) és az RNY+ értelmezési feladata az EVNY válasza esetén. Ezek a SZOF

szempontjából transzparens folyamatok.

A S. lépéshez kapcsolódóan tervezetten a következő szervezeti profiladatokat kell tárolni, ami a

részletes tervezési fázisban kiegészülhet:

- SZÜF KK: a profilhoz rendelt természetes személyek egyedi kulcsa, 1-n

- törzsszám: a szervezet törzsszáma

- név: a szervezet rövid vagy hosszú neve, az adat rendelkezésre állásától függően

A folyamat során a SZÜF-ben az alábbi attribútumok kezelése szükséges:

Természetes személyek azonosítási folyamatában a KAÜ által átadott attribútumok

- 4T

- szOrnl<
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Meghatalmazás nyilvántartások elérése során

- nincs közvetlen attribútum, RNY+ igen/nem válasz értelmezése

Szervezet-személy összerendelési nyilvántartások elérése során

- nincs közvetlen attribútum, RNY± igen/nem válasz értelmezése

Az egyes nyilvántartásokból közvetlenül elérhetőek a szükséges attribútumok. Ezek például a

meghatalmazások, cégadatok, egyéni vállalkozói adatok.

Összefoglaló feladatlista a SZOF szervezeti profil regisztráció kapcsán, amelyet a részletés tervezési

fázisban pontosítani szükséges:

- a felület kialakítása a bekért adathoz,

- az elfogadó nyilatkozat kezelése,

.. a szervezeti attribútumok megmutatása ésjóváhagyatása a felhasználóval,

- a profil adatok tárolása a SZÜF nyilvántartásban,

- RNY-F interfész integrálása.

SZÜF szervezeti profil kezelés mér regisztrélt szervezet esetén

A folyamatban a regisztrációban érintett szolgáltatások és nyilvántartások vesznek részt’ A profil
választás lépései lényegében megegyeznek a regisztráció lépéseivel:

±35 14594200 nfo~nisz,hu niszhu
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‚ I ___... __I —.

. 1 Szervezet-személy IMeghatalmazas Szerepkör nyilvántartások összerendelő
nyilvantartasok Úcyvédi Kamara nyilvántartások

EKNVI Épit~sz Kamara cégjecyzék
EVNY

-—-- - _____________________ —-—--——

1.. Az SZÜF felületén a ‘Bejelentkezés’-t választva a szolgáltató átirányít a KAO felületére.

2. A KAO a felhasználó választása szerint kezeli az azonosítást és beszerzi a szükséges

természetes személyhez tartozó attribútumokat. (A folyamatlépés több elemből áll,

Jelen téma szempontjából ezeknek nincsjelentősége.)

3. KAÜ sikeres azonosítás esetén visszairányítja a felhasználót a SZÜF felületére.

4. A felhasználó a SZOF felületén választ a korábban regisztrált szervezeti profilokból

(amennyiben több van).

5. A SZOF a választott szervezeti profilnak (lekérdezés típusnak) megfelelő paraméterekkel

meghívja az RNY+-t.
6. Az RNY± szolgáltatás lekérdezi a az átadott paraméterek alapján kiválasztott mögöttes

nyilvántartásból a lekérdezés pillanatában érvényes hozzárendeléseket. Az érintett

nyilvántartások a fenti csoportosítás alapján ezek a típusok lehetnek:

a. Meghatalmazás nyilvántartásokat

b. Szerepkör nyilvántartásokat

c. Szervezet-személy összerendelési nyilvántartásokat

7. RNY± sikeres összerendelés esetén visszaadja a SZOF-nek a választott profiltípusnak

megfelelő szervezeti attribútumokat, sikertelen összerendelés esetén ezt a megfelelő

üzenettel jelzi.

+36 1 459 4200 nfo~nisz,hu nísz.hu
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8. SZOF sikeres összerendelés esetén megnyitja a választott profilt, sikertelen

összerendelés esetén ezt a megfelelő üzenettel Jelzi a felhasználói felületen.

A SZOF lehetőséget biztosít a kizárólag a SZOF-ben tárolt profil adatok módosítására. A szervezet

azonosítása után, az elindított SZÜP alkalmazások megkap(hat)ják az azonosított profilhoz tartozó

szervezeti attribútumokat. Ezeket a saját üzleti logikájukhoz felhasználhatják, mint megbízható és

hiteles szervezeti adatokat. Az egyes alkalmazásoknak lehetőségük lesz az azonosítás után, az

azonosítás során megkapott azonosítókkal további szervezeti attribútumokat közvetlenül lekérni az

RNY+ szolgáltatáson keresztül.

Több szervezeti profil esetén a profilok közötti váltás újabb azonosítás nélkül megvalósítható. A

felhasználó kezdeményezi a váltást a SZOF felületén (4. pont), majd az első profilválasztással azonos

lépések hajtódnak végre. A felhasználó adott pillanatban csak egy profilt használhat, csak egy

természetes személy vagy egy szervezet nevében végezhet műveleteket.

Összefoglaló feladatlista a SZOF szervezeti profil regisztráció kapcsán:

- a felület kialakítása profil módosításhoz,

- profilváltás kezelésére felület kialakítása.

3.2.3.4 Azonosítók

Jelen pont meghatározza azokat az azonosítókat és az azokat biztosító nyilvántartásokat, amelyek

használata szükséges a SZÜF működési folyamatainak támogatásához.

Az ügyfél azonosítók két csoportja:

- természetes azonosítók

- technikai azonosítók.

Természetes azonosítók Leírás

Természetes személy természetes azonosítója (viselt név, születési
4T név, születési hely, születési idő, anya neve)

Adóazonosító jel Természetes személy adóazonositó jele

Természetes személy vagy szervezet adott ügyben tett
Rendelkezés azonosító rendelkezésének egyedi azonosítója

Adószám Gazdálkodó szervezet adószámának törzsszáma

Postai Biztonságos Kézbesítés SZEÜSZ postafiókonként egyedi
Posta BKSZ postafiók címe azonosítója

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Technikai azonosítók Leírás

Természetes személy SZOF profiljához rendelt egyedi kapcsolati kód
SZOF KK Összerendelési Nyilvántartás kapcsolathoz

SZÜF KK-ból, szimmetrikustitkosítással képzett titkos kapcsolati kód
SZÜFTKK Összerendelési Nyilvántartás kapcsolathoz

Természetes személy egyedi Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
azonosítójából, szimmetrikus titkosítással képzett egyedi technikai

Egyedi Felhasználó Azonosító azonosító

Természetes személy vagy szervezethez rendelt tárhely egyedi
NISZ BKSZ (tárhely) azonosító azonosítója

SZOF regisztrációs azonosító SZÜF-re regisztrált felhasználó belső egyedi azonosítója

Profil azonosító SZOF beállításokat tartalmazó profilok egyedi azonositója

Természetes személy vagy szervezet adott ügyben, vagy adott
Rendelkezés típus Szervezet vonatkozásában tett rendelkezéstípusának azonosítója

3.2.3.4.1 Azonosítók elérése és alapnyilvántartásuk
Az alábbi táblázatban a szolgáltatás oszlop tartalmazza a csatornát, ahol az adott azonosító

elérhető, az alapnyilvántartás pedig a primer adatforrást. A több elemet tartalmazó ‘Szolgáltatás’

cellák esetében az azonosító az üzleti folyamat igényei szerint több szolgáltatáson keresztül is

elérhető, az azonosító formátuma azonos. A több elemet tartalmazó ‘Alapnyilvántartás’ cella

esetén (4T) a szolgáltatás biztosítja, hogy mindegyik nyilvántartás vizsgálata megtörténjen a
feltüntetett sorrendben és az első találatot adja vissza a szolgáltatás.

Az azonosítókhoz vagy jogszabályon alapuló adatkezelési jogosultság igazolásával vagy az

azonosított ügyfél adathozzáférési hozzájárulásának igazolásával lehet hozzáférni. A jogszabályon

alapuló felhatalmazás szervezeti szinten kezelt, az adatokat biztosító attribútum szolgáltató

ellenőrzi a a SZOF-alkalmazást publikáló szervezet hozzáférési kéréseit. Az ügyfél egyedi vagy tartós
adathozzáférési hozzájárulásának kezeléséhez a SZÜF-keretrendszer ad támogatást a SZÜF

alkalmazásoknak.

Azonosító Szolgáltatás Alapnyilvántartás

4T KAO, ÖNY+ SZL, ISZL, 3NYT

Adóazonosító jel KAO, ÖNY+ NAV

Rendelkezés azonosító KAO, ÖNY+ RNY

Adószám — Cég JKO Cégjegyzék

Adószám — EV JKO EVNY

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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Posta BKSZ postafiók címe KAÜ, ÖNY+ BKSZ

SZOFKK SZÜF SZOF

SZOFTKK KAD, ÖNY+ ÖNY

Egyedi Felhasználó Azonosító KAU, ÖNY+ ÖNY

NISZ tárhely azonosító KAO, ÖNY+ KONY

SZÜF profil azonosító SZÜF

SZOF regisztrációs azonosító SZÜF SZOF

Rendelkezés típus azonosító KAO, ÖNY+ RNY

Az azonosítók formátumáról és az elérés technikai feltételeiről a szolgáltatások technikai

dokumentációjából lehet részletesen tájékozódni. Jelen dokumentum készítésekor elérhető

szolgáltatások: KAÜ, ÖNY+.

3.2.3.4.2 Azonosítók és használati esetek kapcsolata

4T, adóazonosító jel, TM szám, SZIG szám, Útlevél szám, Vezetői engedély szám

Céljuk: elektronikusan azonosított természetes személyek természetes azonosítókkal történő
azonosítása.

Felhasználása: azonosított ügyfél felületi tájékoztatása saját adatairól, SZÜF alkalmazások

támogatása a természetes azonosítók átadásával. Az azonosítók megjeleníthetőek a felhasználói

felületeken és előtölthetőek a szükséges űrlapok. Az azonosítás pillanatában lekért adatok miatt az

adatok mindig naprakészek, azokat nem szükséges a SZOF nyilvántartásban tárolni.

Adószám

Egy nem természetes személy azonosítására szolgál. A természetes személy NTSZ profil

létrehozásakor adja meg az azonosításhoz, és a profil tárolásakor hozzájárul az adat SZÜF szinten

történő eltárolásához. Az adószámot a SZOF a profil szolgáltatáson keresztül átadhatja egy másik

SZÜF alkalmazásnak.

Rendelkezés azonosító

Célja: konkrét rendelkezés azonosítása a Rendelkezés Nyilvántartásban

Felhasználása: a SZOF-alkalmazás ügyfélfelületén, az ügyfél által megadott rendelkezés azonosítóval

a rendelkezés lekérése és tartalmának feldolgozása SZOF alkalmazásokban. Adott rendelkezés egy

bizonyos ügytípushoz és felhasználóhoz rendelt. Az alkalmazás, értelmezve a rendelkezést, el tudja

dönteni, hogy az azonosított felhasználó más nevében jár-e el, értelmezett-e a rendelkezés a

+3614594200 nfo@nisz.hu ntsz.hu
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választott ügyben. A rendelkezés vonatkozhat a szür keretrendszerre is, ebben az esetben a SZOF
nek kell értelmeznie a tartalmát.

Posta BKSZ postafiók cím

Célja: közvetlen, biztonságos küldemény továbbítására alkalmas postafiók azonosítása.

Felhasználása: SZOF és SZOF alkalmazások által generált elektronikus küldemények továbbításához

a postafiók azonosítása. A Cím elérhető az RNY kapcsolattartási adatokat tartalmazó

rendelkezéséből, amivel a SZOF alkalmazások megcímezhetik az azonosított felhasználó

postafiókját. .

SZÍJF kapcsolati kód

Célja: egyedi kapcsolati kulcs létrehozása a SZÜF természetes személy fiókja és az Összerendelési

Nyilvántartás bejegyzései között.

Felhasználása: új SZÜF természetes személy fiók létrehozásakor keletkezik. Az ÖNY karbantartási

folyamatainak megfelelően, titkosítás után kerül az ÖNY-be a megfelelő ÖNY bejegyzéshez.

Technikai azonosítóként más alkalmazás nem kapja meg, ÖNY és SZOF viszonyban egyedi. Tárolni

kizárólag a SZOF nyilvántartásban lehet.

SZÜF Titkos Kapcsolat Kód

Célja: egyedi kapcsolati kulcs létrehozása a SZOF természetes személy profiljai és az Összerendelési

Nyilvántartás bejegyzései között.

Felhasználása: új SZÜF természetes személy fiókhoz kapcsolódó kapcsolati kódhoz hozza létre az

SZOF, kizárólag a SZOF és az ÖN” közötti karbantartási tranzakciók időtartamára. Technikai

azonosítóként más alkalmazás nem kapja meg, ÖNY és SZÜF viszonyban egyedi. Tárolni kizárólag az

ÖNY nyilvántartásban lehet. Jogszabály szerint szükséges félévente cserélni a titkos kapcsolati
kódot.

Felhasználó azonosító

Célja: A SZOF alkalmazás természetes személy felhasználójának egyedi azonosítása.

Definíció: Az adatot az ÖNY+ rendszer 4K modulja állítja elő célzottan a SZOF alkalmazás számára.

Felhasználhatósága: SZÜF számára a felhasználó egyedi azonosítására, valamint ÖNY± lekérdezésre,

adott természetes személyre vonatkozóan. Technikai azonosító adat, más alkalmazás számára nem

értelmezhető, nem adjuk át. Az azonosító nem változik a kapcsolati illetve titkos kapcsolati kód

cseréje esetén sem.

±36 1 459 4200 nfo~nisz.hu niszhu
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3.2.3.5 Szerepkörkezelés

A SZÜF-ben többszintű szerepkör kezelési lehetőséget kell biztosítani:

szerepkör jelentése képviseleti jogosultság ellenőrzése
superuser 1. nem természetes személy képviselője: 1. CégJegyzék

törvényes képviselő, 2. Civil szervezetek nyilvántartása
2. nem természetes személy képviselője: 3. Cégjegyzékben csak a neve található,

szervezeti képviselő így a név alapján nem azonosítható:
3. törvényes képviselő által RNY, RNY üzembeállításáig a SZÜF-ön

meghatalmazott személy (p1.: ha a Jogi a meghatalmazások, megbízások
személy vezető tisztségviselője Jogi alapján létrehozott nyilvántartásból
személy)

normáluser nem természetes személy képviselője által RNY
meghatalmazott, megbízott, általános (RNY üzembeállításáig a SZÜF-ön a
meghatalmazott— ügyleti képviselet meghatalmazások, megbízások alapján

létrehozott nyilvántartás 3 a tárhely,
levelezés, naptár, üzenetek
jogosultságkezeléséhez szükséges.)

3.2.3.6 Hitelesítés

Az ügyintézés során elengedhetetlen, hogy a benyújtott dokumentumok hitelessége biztosított

legyen, amely megvalósulhat közokirat, vagy magánokirat formájában.

A 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 12.5-16.5 szabályozza az elektronikus dokumentumok
hitelesítését, ennek hatálya az elektronikus ügyintézésre, az annak során eljáró szervezetekre és

ügyfeleikre, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a központi elektronikus

ügyintézési szolgáltatások nyújtóira és igénybe vevőire, valamint az elektronikus ügyintézést

biztosító szervek és más szervek közötti informatikai együttműködésre terjed ki.

A most hatályos Pp., azaz az 1952. évi Ill. törvény 195. 5 a közokiratok, a 196. 5 pedig a

magánokiratok teljes bizonyító erejét szabályozza. A 2018. január elsejétől hatályos új Pp., a 2016.

évi CXXX. törvény az elektronikus közokiratok hitelességét a 323. 5 (4) bekezdésben, a
magánokiratokét a 325. 5 (1) bekezdés fl-h) pontban szabályozza, ahol az azonosításra

visszavezetett dokumentumhitelesítés is nevesítve van.

Ezzel párhuzamosan számos ágazati jogszabályból eliminálták a papír alapú dokumentum, eredeti

dokumentum benyújtásának, postázásának a szükségességét, ami csak indokolt esetében tartható

fenn.

Az elektronikus térben történő hitelesítésre nem természetes személyek esetében több megoldás is

létezik:

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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- azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (tovább kell fejleszteni a nem természetes

személyek kezelése érdekében), mely szolgáltatást hosszútávon a Kormányzati

hitelesítésszolgáltatás kiterjesztése projekt keretében tervezett Központi

Dokumentumhitelesítési Ügynök révén lehet majd igénybe venni,

- kormányzati hitelesítésszolgáltatás szolgáltatója által kiadott elektronikus bélyegző,

- piaci bizalmi szolgáltatók által kiadott elektronikus bélyegző.

3.2.3.7 Postafiók kezelés

A gazdálkodó szervezet kérelme esetén díjmentesen jogosult egy, a 451/2016. (XII. 19.)
kormányrendelet 89. 5-ban meghatározott, kézbesítési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos
kézbesítési szolgáltatási címnek minősülő, a kijelölt szolgáltató által a gazdálkodó szervezetek
számára biztosított tárhely (a továbbiakban: cégkapu) használatára.

Elektronikus kapcsolattartás esetén — a papír alapon, postai úton történő kapcsolattartáshoz
hasonlóan — szükséges egy (elektronikus) elérhetőség minden nem természetes személynek.
A kézbesítés esetében már nem fontos a természetes személyhez való kötöttség, vagyis adott
elektronikus küldeményt nem természetes személy postafiókjába is el lehet juttatni, melyet
követően azt kell biztosítani, bogy a postafiók tartalmához csak az arra feljogosított természetes
személyek férjenek hozzá, akár küldeményenként differenciáltan. Ideális esetben ezt az
elérhetőséget az előző pontban említett közhiteles nyilvántartás tartalmazza. Ahhoz, hogy az
elektronikus kapcsolattartás a papír alapúhoz hasonlóan, szabályozottan működjön, szükségesek az
alábbiak:

a nem természetes személynek a közhiteles nyilvántartásban szereplő elektronikus címen
mindig elérhetőnek kell lennie,

• a tárhelynek hivatalok által címezhetőnek kell lennie,

. a számára küldött dokumentumokat fogadnia kell tudni (megfelelő tárhely méret),

. a küldemény kézhezvételéről visszaigazolást kell tudni küldeni a tértivevényhez hasonlóan,
o a tárhely tartalmához csak az arra jogosult férhet hozzá, az autentikációt követően.

A nem természetes személyek esetében az alábbi megoldások merülnek fel:
- hivatali kapu mintájára létrehozott tárhely,
- Magyar Posta által biztosított Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatáshoz kapcsolódó tárhely,
- céges SZÜF-fiók,
- jelenlegi megoldás (természetes személy OK tárhelyének kvázi nem természetes személy

módon történő igénybevétele).

A SZOF scope csak a céges SZÜF fiók létrehozását tartalmazza.

A levelezés, NTSZ tárhelykezelés működési koncepcióját a megbízó (NISZ) készíti és valósítja meg.

Jelen műszaki koncepcióban ezért nem kerül részletesen bemutatásra.

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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A Magyar Posta Biztonságos Kézbesítési Szolgáltatás elvileg már ma képes kiszolgálni nem
természetes személy ügyfeleket. Ennek a megoldásnak a részletes ismertetése a Magyar Posta
feladata.

3.2.3.8 Szakrendszeri APP-ok a SZÜF-ön

A SZÜF-ből a nem természetes személy képviselőjeként, meghatalmazottjaként a szakrendszer felé

történő ügyindítás esetén a képviseleti jogosultság vizsgálata a szakrendszerben történik.

Egy példán keresztül mutatjuk be, hogy céges ügyindítás folyamatában mely események tartoznak a

SZOF, melyek a szakrendszeri APP-ok felelősségi körébe.

Használati eset: Az Info Kft. törvényes képviselője által, a statisztikai adatszolgáltatás

kötelezettségének teljesítésével meghatalmazott személy, Kiss Mária, a SZOF felületére kivezetett

KSH-ELEKTRA APP-on keresztül, teljesíteni szeretné az Info Kft. KSH adatszolgáltatását.

Nem természetes személy KSH-ELEKIRA adatszol~áltetás

4
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Esemény Ellenőrzés Eredmény
Kiss Mária bejelentkezik a publikus KAÜ azonosítás, melynek Azonosítás sikeres
kormányzati portál Ügyfélkapuján ellenőrzése a központi ügyfél-
keresztül (felhasználónév/jelszó) regisztrációs nyilvántartásban

(KONY) történik
Kiválasztja azt a szerepkört,
amellyel a SZOF felületére szeretne
bejutni: vagy azt, hogy saját
ügyében természetes személyként,
vagy az adott gazdálkodó szervezet
képviseletében, adott ______________________________ __________________________
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szerepkörben -) Info Kft
képviseletében, meghatalmazotti
(normál user) szerepkörben
Bejelentkezés a Cégkapun Info Kft. ellenőrzése: a Szervezet azonosítása a
keresztül Cégjegyzékben Cégjegyzékben sikeres

Képviseleti jogosultság
ellenőrzése: Szervezet — Képviseleti jogosultság
meghatalmazás ellenőrzése sikeres
Azaz, az Info Kft. képviselőjének
Kiss Máriára vonatkozó
meghatalmazása érvényes-e az
adott időpontban?

KSH-ELEKTRA APP elindítása ASZOFfelületéről a KSH- Azonosítás sikeres
ELEKTRA APP) ellenőrzi a
KSH-EKTRA rendszerében az
Info Kft. regisztrációját az
adatszolgáltatásra, benne a
megadott adatszolgáltató
személyét

KSH adatszolgáltatás KSL-l-ELEKTRA APP ellenőrzi az Nincs formai, tartalmi hiba
Az Info Kft. részére KSH által adatszolgáltatási űrlapok
összeállított adatszolgáltatói tartalmi kitöltésének
csomag elektronikus űrlapjainak helyességét
kitöltése
KSH adatszolgáltatás mentése az
Info Kft. tárhelyére, a KSH
mappába
KSH-ELEKTRA értesítést küld az
Info KR. értesítési tárhelyére, az
adatszolgáltatás befogadásáról,
mely a címke-kezelési funkcióval a
KSF-l mappába kerül, melyhez
jogosultsága van Kiss Máriának.

3.2.4 SZÜF-szerepkörök

. A SZÜF minden nem publikus szolgáltatásait a természetes személyek valamilyen szerepkörben
és/vagy meghatalmazás, megbízás alapján vehetik igénybe
(SZÜF-szerepkör). Minden SZOF-profilban alapértelmezetten létezik az a szerepkör, amikor a
természetes személy saját maga nevében vagy nem természetes személyként jár el.

. A SZOF-szerepkör lehet
— egyszerű képviseleti/megbízási alapú (egyszerű SZOF-szerepkör), vagy
— összetett képviseleti/megbízási lánc típusú (összetett SZÜF-szerepkör).
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• Az egyszerű SZÜF-szerepkörben a megbízott/képviselő mindig a SZÜF-fiók tulajdonos. Az, aki
képviseleti jogosultságot ad, lehet egy másik természetes személy vagy egy nem természetes
személy. Az, hogy mire terjed ki a képviseleti jog a szerepkör típusával írható le.

. Az összetett SZOF-szerepkörben a „végső” képviselő mindig a SZOF-fiók tulajdonos. A képviselő
a képviseleti jogot úgy kapja meg, hogy a képviseleti jogot egy természetes vagy nem
természetes személynek adják, aki jogot kap annak részben vagy teljes mértékben történő
átruházására, amelyet ez a „közbenső” képviselő tovább is ad. Így korlátlan számú lépésben
lehet a megbízási és képviseleti jogosultságot átruházni. Ennek a megbízási/képviseleti
jogosultsági láncnak a végén a szOr regisztrált végfelhasználója áll.

A szerepkörkezelés bevezetése két szakaszban történik, lásd a 9. fejezetet.

3.2.5 SZOF szolgáltatások csoportosítása

A SZOF szolgáltatásainak csoportosítását Úgy alakítottuk ki, hogy egy csoportba kerüljenek

. a funkcionálisan összefüggő tevékenységek és/vagy,

. a technológiailag (architekturálisan) együtt kezelendő tevékenységek.

A SZOF, mint portál, rendelkezik egy portál felülettel, amely lehetővé teszi a „standard” portál
szolgáltatások egyszerű kiépítését, ilyen például a publikus tartalomszolgáltatás. Ezeket nevezzük

SZOF egyszerű portálszolgáltatásoknak.

A SZOF a regisztrált felhasználóknak egy SZÜF-fiókot biztosít. A SZÜF-fiók szolgáltatásait, amelyek

függetlenek a szakalkalmazásoktól SZOF-fiók keretszolgáltatásoknak nevezzük. Ide tartoznak

o az azonosítással,

• szerepkör-kezeléssel,

. tárhely-kezeléssel,
o levelezéssel,

. üzenetkezeléssel,

. naptárkezeléssel

kapcsolatos szolgáltatások. Ezeket a szolgáltatásokat a szOr külső megoldásokra támaszkodva

nyújtja. A SZÜF fiók keretszolgáltatások kialakításához a portálon különböző APP-ok és kapcsolódó

technológiai elemek kerülnek kifejlesztésre.

A cél, hogy széleskörű szakterületi (adózási, oktatási, szociális stb.) elektronikus szolgáltatások
elérését biztosítsa a SZÜF. A szakterületi szolgáltatások kifejlesztését Uelen KÖFOP projekten kívül)

hosszabb időtáv alatt és „külső” fejlesztői csapatok végzik el. Számukra egy fejlesztői és teszt
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környezet kerül kialakításra (és menedzselésre). Ennek a fejlesztői és teszt környezetnek a

szolgáltatásait nevezzük SZÜP szakalkalmazás-fejlesztői szolgáltatásoknak.

A SZÜF szakalkalmazás-fejlesztői szolgáltatásokkal létrehozott APP-ok élesíthetőek és ezek válnak a

végfelhasználók számára SZÜF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásokká.

A SZOF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásokba integrálva különböző külső szolgáltatások, például
KEÜSZ-ök, SZEOSZ-ök is meghívhatók (p1.: fizetési, hitelesítési stb. szolgáltatások). Azon külső

szolgáltatások tesztfelületet, amelyek a SZÜF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásként meghívhatók, a

SZÜF szakalkalmazási-fejlesztői szolgáltatásoknak is részét képezik.

A különböző külső és belső szakalkalmazások integrálásával lehet ügyfél-szituáció alapú ügyintézést

biztosító szolgáltatást nyújtani. Ezeket a SZÜP-fiók ügyfél-szituáció szolgáltatások biztosítják.

A portál informatikai és ügyviteli üzemeltetését a SZÜF üzemeltetői szolgáltatásai biztosítják.

Az alábbi ábra szemlélteti a szolgáltatások csoportosítását:

00

i~H
Egyszerű portál SZÜ~-fiók szÜF-fiók szakalkalmazási SZÜF-liók ~lethelyzet
szolgáltatások keretszolgállatátai szolgiltatásai alapú szolgáltatásai

SZÜF-územeltetői SZÜF ügy~n1ézői SZÜP szakalkalmazás
szolgáltatásai szolgáltatásai rejlesztői szolgáltatásai

( o o ( o

li[~~ I

.)
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3.2.6 A SZÜF hivatali ügyintézői szolgáltatásai

A SZÜF felületeket biztosít az egyes „hatósági szereplők” számára. A „hatósági szereplőknek”

regisztrálni kell magukat illetve rendszerüket, aminek segítségével a szakterületi szolgáltatásaikat

igénybe veszik az ügyfelek.

3.2.7 A SZÜF fiók működése

3.2.7.1 Levelezés, üzenetküldés, elektronikus dokumentumkezelés

A SZÜF tárhelyre küldhetők - akár hitelesített - elektronikus dokumentumok.

A SZÜF-küldeményeket a SZOF-tárhely megcímzésével lehet küldeni, illetve van lehetőség (lásd

fent) egy nem természetes személynek is küldeményt küldeni, amit egy természetes személy

megfelelő szerepkörében tud átvenni.

Küldemények indíthatók SZÜF hivatali-fiókból és SZÜF-fiókból. Küldemények küldhetők SZOF fiókba

(természetes és nem természetes személy esetén is) ás szür hivatali-fiókba.

Az üzeneteket minden esetben megkapja a fiók. Minden üzenetnek van lejárati dátuma, ha addig a

fiók-tulajdonos nem jelöli meg megőrzendő üzenetként, akkor a rendszer automatikusan törli.

Akkor is törli, ha az üzenetet nem jelenítette meg a rendszer (p1.: nem lépett be a tulajdonos).

Az átvétel során az átvételi jogosultságot (p1.: a szerepkör aktualitásának validálásával) a rendszer
vizsgálja, amennyiben nincs meg, a küldeményt nem kézbesíti és nem válik elérhetővé a fiók-

tulajdonos számára.

A levelezés működési koncepcióját a megbízó (NISZ) készíti ás valósítja meg. Jelen műszaki

koncepcióban ezért nem kerül részletesen bemutatásra.

3.2.7.2 Szakalkalmazások elérése

A SZOF tartalmaz az elérhető szakalkalmazásokból egy listát (SZÜF-shop), amelyből a SZÜF

végfelhasználók saját fiókjukba (szerepköreik szerint csoportosítva) kiválaszthatnak alkalmazásokat.

Majd ezeket az alkalmazásokat elindítva szakalkalmazásokon belüli ügyeket tudnak intézni.
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3.2.8 Ogyfél-szituáció alapú ügyintézés

Az ügyfél-szituáció alapú ügyintézés az ügyfél-szituációt érintő hatósági/hatósági jellegű feladatokra

terjed ki. Minden hatósági/hatósági jellegű feladat valamely ágazatban/szakrendszerben most is

lebonyolítható eljárás, valamilyen ügymenet támogatást adó ügytípussal írható le.

Az ügyfél-szituáció alapú ügyintézésben összegyűjteni szükséges az adott ügyfél-szituációban

releváns hatósági ügyeket. Természetesen ezek az ügyek egymással is kapcsolatban lehetnek, az

egyik ügy sikeres lebonyolítása vagy valamilyen részeredmény elérése esetén válik indíthatóvá egy

másik ügy.

A rendszer felajánlja azokat az ügyeket, amelyek relevánsak az adott ügyfél-szituációval

kapcsolatban. Az ügyfél dönthet ezek elindításáról. A rendszer sorba állítja az ügyeket és

amelyeknek a feltételei biztosítottak automatikusan elindítja. Követi az elindított egyes ügyeket és

ha azok előrehaladása lehetővé teszi az ügyfél által kért további ügyek elindítását is elvégzi.

Ha valamely ügy eredménye miatt korábban tervezett ügy elindítása nem lehetséges, vagy az ügyfél

korábban felvett ügyeket még sem akar az ügyfél-szituáció alapú ügyintézés keretében

lebonyolítani, akkor az jelezhető a rendszer számára és azok automatikus indítására nem kerül sor.

Az ügyfél az ügyfél-szituáció kezelés kapcsán folyamatosan információkat kap az ügyek státuszáról,
amely alapján beavatkozhat azok lebonyolításába.

Ajánlattevő feladata 5 ügyfél-szituáció alapú ügyintézés teljes körű kidolgozása (az al- ügyfél

szituációkkal együtt).

3.2.9 Architekturális megközelítés

Várhatóan a SZOF-öt jelentős számú felhasználó fogja használni. Az egyes szakalkalmazásokjelentős

mértékben eltérő terheléssel fognak működni. Kiemelten fontos az erőforrásokkal való hatékony

gazdálkodás és a skálázhatóság biztosítása.

Ennek érdekében törekedni kell arra, hogy a portálba beépülő és a portál futási környezetét terhelő

megoldások erőforrásigénye minimális legyen, ugyanakkor a beépülő alkalmazások

meghívhassanak önálló erőforrás allokációval kezelhető API-kat.

A SZÜF-ön kívüli szakrendszeri felületek/adatok elérését is ezek az API-k biztosítják.

A közvetlenül a keretrendszer részeként a felhasználók által elérhető KEÜSZ, SZEÜSZ

szolgáltatásokat megfelelő KEOSZ, SZEÜSZ APP-ok biztosítják, amelyeket KEÜSZ, SZEÜSZ API-k
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szolgálnak ki. A KEOSZ,SZEOSZ API-k a szakrendszeri APP-ok által is meghívhatók és így a

szakrendszeri APP-okba beépülő (integrált) KEÜSZ, SZEÜSZ hívások is lehetségesek.

A SZÜF és az ahhoz szorosan kapcsolódó rendszerek előzetes szoftver-architektúra tervét

szemlélteti a 3. számú melléklet szerinti 3.1. és 3.2 ábra, amely nagyvonalakban vázolja a

keretrendszer, az azon futó közigazgatási e-szolgáltatásokat megvalósító APP-ok, illetve az APP-okat

kiszolgáló szakrendszerek viszonyát.

Az ábrán a „SZOF” címkével ellátott terület tartalmazza a keretrendszer elemeit, míg a

„Szakrendszerek” címkénél egy bővíthetőségi pont, a SZOF platformra kivezetett e-közigazgatási

szolgáltatások (ún. „Szakrendszer APP”-ok) felépítése szerepel.

ASZÜF—technológiai értelemben —egy olyan keretrendszer, amely elsődlegesen portál funkciókat

lát el, biztosítva az egységes megjelenést, a felületek testre szabhatóságát, webtartalmak,

felhasználók kezelését. Ugyanakkor futtató környezetként is szolgál a közigazgatási e

szolgáltatásokat megvalósító szakrendszeri alkalmazások (APP-ok) számára. Az alapvető funkciókon

túl pedig olyan beépített alkalmazásokat (p1. űrlap-kezelő, KEÜSZ-ök, SZEÜSZ-ök), és egyéb

szolgáltatásokat (p1. azonosítás, értesítés stb.) kínál, amik általánosságban (közigazgatási

szakterülettől függetlenül) támogatják az ügyviteli folyamatokat.

A SZÜF keretrendszer modulárisan, az alábbi főbb részelemekből épül fel (lásd 3. számú melléklet
szerinti 3.3 ábra):

. általános „Portál szolgáltatások”,

. „SZÜFAPP”-ok,

• „Szakrendszer APP”-ok,

. Gateway API.

A SZÜF keretrendszer alapértelmezetten olyan beépített szolgáltatásokat csoportosító APP-okat

kínál, melyek általánosan támogatják az ügyviteli folyamatokat (lásd 3. számú melléklet 3.4 ábra). A

beépített APP-ok felépítésükben hasonlóak a szakrendszeri APP-okhoz viszont keretrendszerrel való

integrációjuk erősebb.

AVDH: dokumentumok hitelesítésére szolgáló szolgáltatás (KEÜSZ).
Az AVDH APP modul a SZÜF keretrendszer szerves része. Megjelenítésért és a

felhasználói interakciók kezeléséért felel. A bonyolultabb üzleti folyamatok, a konkrét

hitelesítési szolgáltatások egy másik szinten, a keretrendszerből kiszervezve, az AVDI-l

API modulban szerepelnek. A kiszervezés előnye, hogy így az összetettebb funkciók

dedikált erőforráson futhatnak, biztosítva a keretrendszertől független skálázhatóság

feltételét illetve így elkerülhető a modulban felmerülő hibák továbbgyűrűzése. Az
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AVDH API modul szolgáltatásaira az AVDH APP-on kívül az APP API

interfészgyűjteményen keresztül az szakrendszerek APP-jai is építhetnek.

Levelezés

A Levelezés APP-ban a felhasználó megtekintheti beérkezett üzeneteit, küldeményeit,

Illetve üzenetet, csatolt dokumentumként elektronikus küldeményt küldhet

hivataloknak. A Levelezés APP modul a SZOF keretrendszer szerves része.

Megjelenítésért és a felhasználói interakciók kezeléséért felel. A bonyolultabb üzleti

folyamatok, a levelezésért felelős szolgáltatások egy másik szinten, a keretrendszerből

kiszervezve, a Levelezés API modulban szerepelnek. A kiszervezés előnye, hogy így az

összetettebb funkciók dedikált erőforráson futhatnak, biztosítva a keretrendszertől

független skálázhatóság feltételét, illetve így elkerülhető a modulban felmerülő hibák

továbbgyűrűzése. A Levelezés API modul szolgáltatásaira a Levelezés APP-on kívül az

APP API interfészgyűjteményen keresztül az szakrendszerek APP-jai is építhetnek.

Tár

A Tár APP modul a SZÜF keretrendszer szerves része. A bonyolultabb üzleti folyamatok,

a dokumentumok kezeléséért felelős szolgáltatások egy másik szinten, a

keretrendszerből kiszervezve, az Tár API modulban szerepelnek. A kiszervezés előnye,

hogy így az összetettebb funkciók dedikált erőforráson futhatnak, biztosítva a

keretrendszertől független skálázhatóság feltételét, Illetve így elkerülhető a modulban

felmerülő hibák továbbgyűrűzése. ATár API modul szolgáltatásaira a Tár APP-on kívül az

APP API interfészgyűjteményen keresztül az szakrendszerek APP-jai is építhetnek.

A levelezés a Tár felülete, így azon keresztül lehet megtekinteni a dokumentumokat.
ŰrIapl<ezelés

Az Űrlapkezelés APP űrlapok tárolását és kitöltését teszi lehetővé. Az Űrlapkezelés APP

modul a SZÜF keretrendszer szerves része. Megjelenítésért és a felhasználói interakciók

kezeléséért felel. A bonyolultabb üzleti folyamatok, az űrlapok kezeléséért felelős

szolgáltatások egy másik szinten, a keretrendszerből kiszervezve, az Űrlapkezelés API

modulban szerepelnek. A kiszervezés előnye, hogy így az összetettebb funkciók dedikált

erőforráson futhatnak, biztosítva a keretrendszertől független skálázhatóság feltételét

illetve így elkerülhető a modulban felmerülő hibák továbbgyűrűzése. Az Űrlapkezelés

API modul szolgáltatásaira az Űrlapkezelés APP-on kívül az APP API

interfészgyűjteményen keresztül a szakrendszerek APP-jai is építhetnek.

Tartalomkezelés (,‚súgó”)

A Tartalomkezelés APP a többi APP-hoz tartozó kézikönyveket, leírásokat

tájékoztatókat tárolja struktúrált formában. A Tartalomkezelés APP modul a SZOF

keretrendszer szerves része. Megjelenitésért és a felhasználói interakciók kezeléséért

felel. A bonyolultabb üzleti folyamatok, tájékoztató felület kezeléséért felelős

szolgáltatások egy másik szinten, a keretrendszerből kiszervezve, a Tartalomkezelés API

modulban szerepelnek. A kiszervezés előnye, hogy Így az összetettebb funkciók dedikált
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erőforráson futhatnak, biztosítva a keretrendszertől független skálázhatóság feltételét,

illetve Így elkerülhető a modulban felmerülő hibák továbbgyűrűzése. A Tartalomkezelés

API modul szolgáltatásaira a Tartalomkezelés APP-on kívül az APP API
interfészgyűjteményen keresztül az szakrendszerek APP-jai is építhetnek.

A szakrendszer proxy APP a SZOF APP-hoz képest egyszerűbb felépítésű, vezérlési és üzleti logikát

nem tartalmaz (lásd 3. számú melléklet 3.5 ábra). A beérkező kéréseket, állapotot leíró

paramétereket, biztonsági kontextust, stb. továbbítja az adott erőforrásnak, szakrendszer APP-nak.

A szakrendszer APP-tól visszaérkező HTML markup-ot pedig megjeleníti a portálon, a proxy APP-nak

dedikált felületen. A proxy APP és szakrendszer APP elkülönítésének előnye, hogy a szakrendszer

APP összetettebb funkciói dedikált erőforráson futhatnak, biztosítva a keretrendszertől független

skálázhatóság feltételét. Továbbá, a szakrendszer APP-ban felmerülő hibák nem gyűrűzhetnek

tovább, nem befolyásolhatják a SZOF keretrendszer, illetve más APP-ok működését.

A szakrendszer APP-ok lehetővé teszik, hogy a SZOF keretrendszerből, egységesen legyenek

elérhetőek az egyes hatóságok e-közigazgatási szolgáltatásai. A szolgáltatásokat kivezető APP-ok a

megjelenítésért és a felhasználói interakciók kezeléséért felelnek, összetettebb üzleti logikát nem

tartalmaznak. Az ügyviteli folyamat lebonyolítása az APP-okhoz kapcsolódó szakrendszerek

feladata:

Általános szakrendszer APP: általános felület, tetszőleges felépítést követhet.

Űrlap alapú szakrendszer APP: az Űrlapkezelés API szolgáltatásaira építve az adott hivatalhoz

tartozó űrlapokat lekérheti, és azokból az ügyfél igényeinek megfelelően kitöltő felületet

generálhat. A kitöltött űrlapot a szakrendszernek átküldve indulnak be a feldolgozást végző üzleti

folyamatok.

A SZÜF keretrendszer létrehozásával kapcsolatos általános, jogi-igazgatási és a főbb modulokkal

szembeni (magas szintű) funkcionális követelményeket az S. fejezet tartalmazza.

A Gateway API a szakrendszeri APP-ok számára egy egységes hozzáférési pontot jelent, melyen

keresztül elérhetik a keretrendszer egyes szolgáltatásait. A szakrendszeri APP-ok segítségével

igénybe vehetik p1. a levelezés vagy az űrlapkezelés szolgáltatásait.

A SZÜF keretrendszer létrehozásával kapcsolatos általános, jogi-igazgatási és a főbb modulokkal

szembeni (magas szintű) funkcionális követelményeket az 5. fejezet tartalmazza.

Ennek megfelelően az alábbi módon csoportosíthatók a szolgáltatások architektúrális szempontokat

is figyelembe véve:

A SZÚr portálszolgáltatásai

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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— Tájékoztatási szolgáltatások (content management),
— Ügyfél-szituáció alapú keresés / ügyleírások.

A SZÜF-fiók keretszolgáltatása I
— Szerepkörkezelés
— Naptárkezelés APP és API
— Tárhely szolgáltatás APP és API
— Levelezési APP és API
— Értesítések APP és API

• A SZÜF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásai
— KEÜSZ, SZEÜSZ API-k 2

• Központi azonosítási ügynök (KAÜ),
Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés (AVDH),
Iratérvényességi nyilvántartás (lÉNY),
Elektronikus irat hiteles papíralapú irattá alakítása (HIBRID),
Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás (KEAESZ),
Ügyfél Számára biztosított, űrlaphoz rendelt hivatali tárhelyre történő űrlap,
feltöltési szolgáltatás (BEDSZ),
Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás (EDT),
Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)

o A SZÜF-fiók ügyfél-szituáció alapú szolgáltatásai

— Ügyfél-szituáció APP és API

A SZOF szakalkalmazás-fejlesztői szolgáltatásai
— Authentikációs teszt API,
— Szerepkörkezelés teszt API,
— Naptárkezelés teszt API,
— Tárhely szolgáltatások teszt API,
— Levelezési teszt API,
— Üzenetkezelési teszt API,
— EFER teszt API.

A SZÜF üzemeltető szolgáltatásai
A SZÜF ügyintézői szolgáltatásai

— Szerepkörkezelést támogató modul
— Hivatali-fiók kezelést támogató modul
— Hivatali-fiók kezelést támogató API

2 2017. 01. 01-től lásd a KEOSZ-ökre vonatkozó Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Számú fejezet

leírását.
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3.3 Miben más a SZÜF, mint a magyarorszag.hu illetve ágazati portálok

o Minden természetes és/vagy nem természetes személynek legfeljebb egy SZŰF-fiókja lehet.

o Szerepkör alapú kommunikációszervezés.

o A SZOF-fiók eléréséhez kapcsolódó azonosítás (authentikáció) külső szolgáltatások (KAO)

igénybevételével valósul meg.
o Minden nem publikus szolgáltatás szerepkörhöz kötötten érhető el. A nem természetes

személyek a szolgáltatásokat természetes személyekhez rendelt képviseleti jogosultsági

szerepkörökön keresztül érhetik el.

• Széleskörű és rugalmasan fejlődő szolgáltatási rendszer kialakítását biztosítja, hogy SZÜF fiókok

szolgáltatásai három csoportra bomlanak:

- keretszolgáltatások, amit a SZOF szolgáltatója fejleszt,
- szakalkalmazási szolgáltatások, amit szakalkalmazás fejlesztők fejlesztenek,
- ügyfél-szituáció alapú szolgáltatások, amit a keretrendszer és a szakalkalmazás-fejlesztő

közösen fejleszt.
. A SZOF szolgáltatási rendszere külső „infrastrukturális” szolgáltatásokra (KEOSZ, SZEOSZ)

épül.

+3614594200 nfo@nisz.hu niszhu
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4 Beszerzés tárgya

Jelen dokumentum a 3. pontban ismertetett Projekt keretében megvalósuló „Személyre szabott

Ügyintézési Felület (SZÜF) kialakításával összefüggő alkalmazásfejlesztési és kapcsolódó

igazgatásszervezési szolgáltatások nyújtása” beszerzés műszaki leírása.

Jelen beszerzés tárgya a SZÜF, mint keretrendszer és a kapcsolódó funkciók fejlesztésének illetve a

KEOSZ-ök, SZEÜSZ-ök továbbfejlesztésének tervezése, megvalósítása, üzembeállítása (tesztelése,

éles üzemű működés-támogatása), az előírt dokumentáció előállítása, kapcsolódó rendszerek

integrációja, a KKSZB integráció megvalósítása, igazgatásszervezési feladatok ellátása és ezek

igazgatási rendszertervbe foglalása, valamint a kapcsolódó meghatározott licencek biztosítása.

Jelen beszerzésnek nem tárgya a szOr működtetéséhez szükséges hardverkörnyezet kialakítása, a
hardver elemekhez kapcsolódó licencek beszerzése, egyéb eszközök beszerzése és az azokhoz

kapcsolódó adatkommunikáció kialakítása. Ezek alól kivételt képeznek a fentiekben említett licencek,

melyeket részletesebben a műszaki leírás 5.4.1 fejezetében határoztunk meg az alábbiak szerint:

. Az operációs rendszer, alkalmazás szerver és web szerver licenceket és ezek az

Ajánlatkérőnek történő átadástól számított 12 hónapos informatikai támogatását (az

ajánlati árba beleértve) az Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Preferált termékek:

— operációs rendszer: Red Hat Enterprise Linux

- alkalmazás szerver: Red Hat JBoss Enterprise Application Platform

- web szerver: Red HatJBoss Web Server

. A naplózáshoz kapcsolódó licenceket és ezek az Ajánlatkérőnek történő átadástól

számított 12 hónapos informatikai támogatását (az ajánlati árba beleértve) az

Ajánlattevőnek kell biztosítania.

A fentieken túlmenően jelen beszerzés tárgya az ajánlattevő oldali projektmenedzsment és
minőségbiztosítási feladatok ellátása.

Az Ajánlattevőnek a fenti feladatokat három mérföldkőhöz kapcsolódóan kell elvégeznie, az alábbiak

szerint (értelem szerűen az Ajánlattevő oldali projektmenedzsment és minőségbiztosítási feladatokat

mérföldkőtől függetlenül a szerződés teljes időtartama alatt szükséges ellátnia):

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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I. Mérföldkő

o Feladatok elvégzése:

o Létesítéssel és általában a Jelen beszerzés tárgyának teljesítésével kapcsolatos

feladatok felmérése

konzultációk a Megrendelő kijelölt alkalmazottaival, illetve a Megrendelő

által kijelölt harmadik személyekkel,
E a FEJLESZTETT Rendszer Létesítéséhez szükséges feltételek vizsgálata,

• a Projektdokumentumok, különösen a Rendszertervek elkészítéséhez

szükséges információk összegyűjtése.

o Igazgatásszervezési feladatok elvégzése (feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes

elvárásokat a 6.1-es fejezet tartalmazza):
E Jogszabály-elemzés,

• Regisztrációs folyamat, nyilvántartási struktúra kialakítása,
E Értesitések, űrlapok kezelése,

E Egyéb jogi-igazgatási aspektusok.

o Tervezési feladatok elvégzése (feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes

elvárásokat az 5. és 7. fejezetek tartalmazzák).
o Az I. Mérföldkőhöz kapcsolódó dokumentumok elkészítése:

1. Igazgatási rendszerterv elkészítése.

2. PAD elkészítése - az eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés

teljesítéséhez kapcsolódó projektalapító dokumentum, fejlesztési és szállítási

ütemterv (idő-és erőforrás-terv).

3. Részletes logikai rendszerterv 1. verzió (a 9. fejezet első és második szakaszára

vonatkozóan) elkészítése.

II. Mérföldkő

o Feladatok:

o Alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése (feladatok elvégzésével kapcsolatos

részletes elvárásokat az 5. és 7. fejezetek tartalmazzák)
E SZÜF fejlesztés 1. és 2. szakasz (a fejlesztési szakaszokhoz kapcsolódó

feladatokat a 9. fejezet tartalmazza — SZÜF keretrendszer illetve SZÜF alap és

bővített funkciók fejlesztése, rendszerek integrációja),
M KEÜSZ, SZEÜSZ továbbfejlesztés.

o Tesztelés (feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes elvárásokat a 7. fejezet

tartalmazza).

±35 1 459 4200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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o Éles üzemű működés támogatása (feladatok elvégzésével kapcsolatos elvárásokat a

8. fejezet tartalmazza).

o Igazgatásszervezési feladatok - Összevont eljárások használati eseteinek kialakítása

(feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes elvárásokat a 6.2-es fejezet

tartalmazza).

A II. Mérföldkőhöz kapcsolódó dokumentumok 1. és 2. verziójának (9. fejezet első és második
szakasz) elkészítése:

1. Fizikai architektúra és infrastruktúraterv

a) logikai és fizikai architektúra,

b) hardver méretezés,

c) licenc tervek,

d) üzembehelyezési terv,

e) management, távmanagement folyamatok,

f) adatbázisterv,

g) interfészleírások.

2. Integrációs terv

3. Részletes funkcionális és nem funkcionális követelményspecifikáció

4. Tesztelési terv
a) fejlesztői,

b) átadás átvételi (UAT).

5. Tesztelési forgatókönyv és jegyzőkönyvek

6. Képzéshez kapcsolódó oktatási anyagok elkészítése

7. Fejlesztésekhez kapcsolódó BUG riporting és tracking (követési) folyamatok
meghatározása a NISZ által elvártak szerint

8. Ozletmenet folytonossági terv integrálása az üzemeltetési dokumentációba - BCP

9. Katasztrófa utáni helyreállítási terv integrálása az üzemeltetési dokumentációba -

DRP

10. Felhasználói (Adminisztrátori) és üzemeltetői kézikönyv

11. Szolgáltatáshoz kapcsolódó szabályozási dokumentumok

a) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF),
b) Szolgáltatási szabályzat,

c) Szolgáltatás leírások.

12. Csatlakozási szabályzat, módszertan ás csatlakozási űrlap (lásd 10. számú melléklet

követelményeit)

13. Rendszerbiztonsági terv

14. Mentési rend, mentési szabályzat integrálása az üzemeltetési dokumentációba

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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15. Adatkezelési tájékoztató

16. Igazgatási rendszerterv 2. verzió bővítve az összevont eljárások használati

esetleírásaival

17. Forráskód (Forráskódok, valamint a forráskódok tételes és verziózott listája, telepítő

készlet, konfigurációs állományok átadása: elektronikus médián, DVD-n.))

18. Biztonságértékelési Terv

19. Bevezetési és átállási, migrációs tervek

Ill. Mérföldkő

o Feladatok:

o Alkalmazásfejlesztési feladatok elvégzése (feladatok elvégzésével kapcsolatos

részletes elvárásokat az 5. és 7. fejezetek tartalmazzák)
a SZOF fejlesztés 3. szakasz (a fejlesztési szakaszokhoz kapcsolódó feladatokat

a 9. fejezet tartalmazza — SZOF fennmaradó funkciónak fejlesztése,

rendszerek integrációja)

o Tesztelés (feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes elvárásokat a 7. fejezet

tartalmazza)

o Éles üzemű működés támogatása (feladatok elvégzésével kapcsolatos részletes

elvárásokat aS. fejezet tartalmazza)

. A II. és Ill. mérföldkövek feladataihoz kapcsolódó dokumentumok végleges verziójának

elkészítése. A Ill. Mérföldkőnél átadandó aktuális a dokumentumok listáját lásd — kivéve az

Igazgatási rendszerterv - a II. mérföldkőhöz kapcsolódó feladatok között felsorolva

kiegészítve a Logikai rendszerterv végleges verziójával.

Az eredmény-termékek elfogadási (,‚átadás-átvételi”) rendjét (az átadó és az átvevő feladatait, az

elfogadhatóság kritériumait, a szükséges dokumentum-sablonokat stb.) az Ajánlatkérő határozza

meg, és az eljárás eredményeképp megkötésre kerülő szerződés teljesítéséhez, jelen fejlesztéshez

kapcsolódó projektalapító dokumentumban (PAD) kerül rögzítésre. A szállított dokumentumokat a

NISZ csak elektronikus medián (word, PDF, odt formátumokban), egy példányban, szerkeszthető

formában várja az Ajánlattevőtől.
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5 Alkalmazás-fejlesztési követelmények

Az alábbi fejezetben a SZŰF (keretrendszer) nyertes Ajánlattevő által megvalósítandó elemeihez (a

továbbiakban: a Rendszer, a vállalkozási szerződés teljesítése során FEJLESZTETT Rendszer)

kapcsolódó követelmények meghatározására kerül sor. Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot a leírt

követelmények későbbi, már a kiválasztott Ajánlattevővel közös egyeztetések eredményeként

történő pontosítására, kiegészítésére.

5.1 Általános követelmények

A Rendszerrel szembeni „általános követelmények” magában foglalják az alkalmazásfejlesztés

módszertanára, a műszaki eredmények dokumentálásának módjára vonatkozó elvárásokat, és

minden egyéb (jogi-igazgatási, funkcionális és informatikai követelménynek nem minősülő) igényt.

A fobb merfoldkoveknek megfelelo hataridokre torteno termek-atadas mellett,
elvart az un agilis szoftverfejlesztesi modszertan alkalmazasa (Valamely konkret
agilis modszertan kovetese, vagy adoptalt sajat modszertan, amely koveti az agilis

ALTN-OO1. modszertanok elveit) Ennek megfeleloen elvart a funkcionalis kovetelmenyeket
kielegito szoftver-verzio gyors es folyamatos szallitasa, a funkcionalis kovetelmenyek
pontositasanak lehetoseg szerinti gyors atvezetese, napi szintu egyuttmukodes az

____________ Ajanlatkerovel stb
A rendszer megvalósításához Ajánlatkérő 6 üzemeltetési környezetet (Di, D2, Ti, T2,
T3 és éles környezetek) biztosít, amelyekhez Ajánlattevőnek alkalmazkodnia kell. A

ALTN-002 környezeteket Úgy kell kialakítani, bogy a Rendszer „éles” környezete mellett legyen
„oktatási” (DEM) és „tesztelési” (UAT) környezet is, oly módon, hogy az
adatbiztonság valamennyi kialakításra kerülő környezet esetében garantálva legyen.
Ajánlattevőnek a licenszek kapcsán illeszkednie kell Ajánlatkérő követelményeihez.
Valamennyi dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni és az Ajánlatkérőnek

ALTN-003 atadni Nyilt forraskodu szoftverkomponensek eseten, amennyiben annak van
felhasznaloi felulete, amit nem informatikusok hasznalnak, azon a reszen elvart —

felhasználói kézikönyv honosítása.
A Rendszert úgy kell megtervezni, kivitelezni és üzembe helyezni, hogy az

ALTN-004 Ajánlatkérő, valamint a Rendszer által érintett további szervek által végzett,
jogszabályokban rögzített felelősségek, tevékenységek és feladatok folyamatosan és
hiánytalanul elláthatók legyenek.

ALTN-oo5 A felügyeleti szervek és auditorok számára biztosítani kell a Rendszer alapadataihoz,
előre meghatározott módon történő hozzáférést.
Minimum követelmény, hogy az Ajánlattevő az általa elkészítendő programok,

ALTN-006 szoftverek, műszaki, technológiai megoldások, adatok korlátlan felhasználását,
módosítását lehetővé tévő forráskódokat, szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat és
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_____________ egyéb jogosultságokat a Magyar Állam részére teljes körűen átadja.
A rendszert - a tervezéstől az átadás-átvételig - folyamatában kell úgy elkészítenie az
ajánlattevőnek, bogy alkalmas legyen a KEOSZ, SZEOSZ jogszabályi megfelelést

‚ vizsgáló, zárt rendszerre vonatkozó auditra (az igazgatási rendszerterv során kell
: megvizsgálni, milyen jogszabályi előírásoknak kell megfelelni). Az auditra felkészített

ALTN-007 rendszer minősítése külső auditor bevonásával az átadás-átvételi folyamat végén
tortenik Az egyes Kormanyzati Adatkozpont altal teljesitett kovetelmenyeket
(adminisztrativ, fizikai, logikai vedelmi intezkedeseket) az auditban a fejlesztesi
termékek által teljesített követelményektől függetlenül kell megvizsgálni és

____________ értékelni, vagyis ezek nincsenek hatással a jelen beszerzés tárgyára.

5.2 Jogi-igazgatási követelmények

A Rendszerrel szemben támasztott jogi-igazgatási követelmények a kapcsolódó, releváns jogszabályi

háttérből és egyéb szabályozókból, kormányzati intézkedési tervekből (kormáriyhatározatokból), és a

mindezekfigyelembe vételével elkészítésre kerülő „igazgatási rendszertervből” (lásd 6.1. alfejezet)

vezethetők le.

A fejlesztés során figyelembe veendő jogszabályok:

o Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen

adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

(általános adatvédelmi rendelet)~,

o Az Európai Parlament és a Tanács 910/2014/Eu rendelete (2014. július 23.) a belső piacon

történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi

szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (eIDAS)

. 2017. évi I. törvény a közigazgatási perrendtartásról4,

o 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról5,

. 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról6,

A rendelet hatályos, de 2018. május 25-től kell alkalmazni.
A törvény 2018. januári, napján lép hatályba.
A törvény 2018. januári, napján lép hatályba.
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o 2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános

szabályairól,

. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról

(lnfotv.)7,

. 1996. évi XX. törvény a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az

azonosító kódok használatáról,

. 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól,

. 137/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtására

felhasználható elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhőz kapcsolódó követelményekről,

. 41/2015 (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus

információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági,

valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba
és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről,

. 7/2013. (II. 26.) NFM rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési

szolgáltatásokat egyedi szolgáltatási megállapodás útján igénybe vevő szervezetekről,

valamint a központi szolgáltató által üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerekről,

. 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó

szervezetek kijelöléséről,

. 309/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet a központosított informatikai és elektronikus hírközlési

szolgáltatásokról,

. 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások

adatfeldolgozásának biztosításáról,

. 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet a kormányzati célú hálózatokról.

6 A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.

7A 2016/679 EU rendelet hatályba lépése miatt változás várható.
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—
JOGI-OGi A Rendszert úgy kell kialakítani, bogy annak funkcionalitása, adattartalma ás

szolgáltató képessége maradéktalanul megfeleljen a vonatkozó, hatályos európai
uniós és magyarországi jogszabályoknak, szabványoknak, valamint a vonatkozó uniós
és más nemzetközi irányelveknek, ajánlásoknak (A jogszabályi függőséget az
Ajánlattevő feladata vizsgálni a megvalósítás során).

JOGI-002 A Rendszer feleljen meg az igazgatási rendszertervben leírtaknak.

JOGl-003 A hatalyos jogszabalyoknak megfeleloen, keruljenek kivezetesre a SZUF feluletre a
szabályozott illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások.

JOGl-004 A Rendszernek biztosítani kell, bogy az elektronikus úton meghatalmazást kizárólag
jogszabály által meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon lehessen
beadni, és a jogszabályban meghatározott formátumban lehessen benyújtani
elektronikusan.

JOGI-OO5 A Rendszernek biztositania kell, hogy a jogi szemely kepviselojenek kepviseleti
jogosultsaga kozhiteles nyilvantartasban keruljon ellenorzesre (Rendelkezesi
Nyilvantartas es kesobbiekben pedig a JKU — parhuzamos KOFOP projektben
kifejlesztett szolgáltatások, melyekkel a megvalósítás során együttműködés kell.)

JOGl-006 Felhasználói tájékoztatás:
A rendszerhez történő — authentikációt igénylő — hozzáférés előtt a rendszer
tájékoztassa a felhasználót arról (a tájékoztató szöveg legyen CMS-ből szerkeszthető),
hogy:

. a felhasználó az érintett elektronikus információs rendszert használja

. a rendszer használatot figyelhetik, rögzíthetik, naplózhatják

. a rendszer — authentikációt igénylő funkcióinak —jogosulatlan használata tilos,
és büntetőjogi vagy polgárjogi felelősségre vonással jár

. a rendszer használata egyben a felhasználó előbbiekbe történő beleegyezését
is jelenti;

A tájékoztatás addig maradjon a képernyőn, ameddig a felhasználó el nem fogadja ezt.
Amennyiben ezt elutasítja, akkor a rendszer használatára — authentikációt nem
igénylő felület kivételével — ne legyen lehetősége.

5.3 Funkcionális követelmények

A tervezetten modulárisan felépülő SZOF Rendszer egyes funkcióit az alábbi követelményeknek

megfelelően kell megvalósítani.

5.3.1 A SZOF Rendszerrel szemben támasztott általános követelmények
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A Rendszernek megjelenítési szintű integrációt kell megvalósítania, ahol biztosított,
hogy az ugyfeleknek szant tajekoztato anyagok, tartalmak, alapfunkciok, a KEUSZ,

KERT-oo1 SZEUSZ-szolgaltatok APP-jai, illetve a szakrendszerekhez tartozo APP-ok egyseges
stilusban jelenhessenek meg Arculati kezikonyv alapjan a hasznalhato widget
keszleteket a szallito dolgozza ki olyan hataridore, amellyel a parhuzamosan futo KOFOP
projektek SZÜF megjelenésre kötelezett hatóságai tervezni tudnak.
A szállító feladata olyan technológia szállítása, mely segítségével a Rendszer támogatja

KERT-002 a szakrendszeri APP-ok megjelenítési stílusának a felülbírálását, hogy a Rendszer
üzemeltetője akár fejlesztés nélkül módosíthassa a szakrendszeri APP stílusát.
A Rendszernek az APP ok számára futtató környezetet kell biztosítania.

KERT-003

KERTOO4 Az appok hibás működése, esetleges összeomlása, vagy biztonsági hiányossága nem
lehet negativ hatassal a SZUF biztonsagos uzemelesere es mukodesere

KERTOO5 A Rendszeren futó APP-okat futási időben, a Rendszer leállítása nélkül kell tudni
frissiteni, telepíteni.

KERT-ÜO6 Az egyes APP-okat érő eltérő terhelés esetén biztosítani kell a hozzájuk kötődő
szakszendszerek tekintetében azok Rendszertől független skálázhatóságát.

KERT-007 A Rendszernek nyilvantartast kell vezetnie az elerheto APP-okbol
A Rendszerben elérhető, telepített APP-ok dinamikusan elhelyezhetők kell legyenek az

KERTOO8 arra kijelölt webes felületeken.

A kijelölt webes felületre elhelyezett APP-okat törölni is lehessen a felületről.
KERT-009

A webes felületen elhelyezett APP-okat lehessen átmozgatni, áthelyezni (lehetővé téve
KERT-OlO az APP-ok elrendezésének szabályozását).

A webes feluleten elhelyezett APP-okat lehessen tetszoleges szempont szerint
KERT-On csoportokba szervezni

A Rendszer felhasználójának webes felületén elhelyezett APP felhasználóhoz kötött
KERT-012 állapottal kell, rendelkezzen, aminek létrehozásáról, nyilvántartásáról a Rendszer kell,

gondoskodjon.

KERT-013 A Rendszeren futó APP-oknak a kapcsolódó szakrendszerektől függetlenül is
biztosítaniuk kell egy alapvető működést.
A Rendszerbe bevezetett KEOSZ, SZEÜSZ szolgáltatásokat elérhetővé kell tenni a

KERT-014 szakrendszeri APP-ok számára. A követelmény elemzés során a Szállító feladata a
KEÜSZ-ök, SZEÜSZ-ök és interfészeik feltérképezése és integrálása a SZOF-höz. Az
ajánlatkérő biztosítja a KEOSZ-ök, SZEÜSZ-ök technikai leírását ahol elérhető.

KERT-ols A Rendszer a felhasználó számára elérhetővé teszi a szakrendszeri APP-ok
szolgáltatásait.

KERT-ols A Rendszerbe bevezetett KEÜSZ, SZEÜSZ szolgáltatásokról nyilvántartást kell vezetni
~__________ (Service Registry), ami alapján megoldható a szakrendszeri APP-ok számára azegyes —
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szolgáltatások felderítése, elérése.

KERT-017 A Rendszernek olyan jogosultságkezelést kell biztosítania, ami szabályozni tudja az
egyes APP-ok elérhetőségét.

KERT 018 A Rendszernek biztosítania kell az APP-ok közötti kommunikáció lehetőségét. (ph
várakozási soron keresztül pub-sub modell révén üzenetközvetítés).

KERT-019 A Rendszer tegye lehetővé az egyes webes felületek stílusának dinamikus változtatását.
KERT-020 A Rendszer — authentikációit igénylő funkciók használatához — a többtényezős

hitelesítést_valósítsa_meg_KAO-n keresztül.
KERT-021. Az alkalmazás rendelkezik adminisztrációs felülettel. Az adminisztrációs funkciók a

keretrendszer adminisztrációs felületén érhetők el, csak „backoffice” helyszínről”
I kizárólag az arra feljogosított személyek munkahelyeiről.

KERT-022 Az összevont eljáráshoz kapcsolódó ún. használati eseteket a közigazgatás ügyfelei
esetében a leggyakrabban előforduló ún. ügyfél-szituációkba sorolt ügytípusok alapján
kell kidolgozni.

KERT-023 A Rendszer rendelkezik adminisztrációs felülettel, azaz minden APP adminisztrációs
funkciója legyen elérhető (minimum egy link segítségével) a Rendszer adminisztrációs
felületéről.

A felhasználói felületeken megjelenő megnevezések a felhasználók számára egyértelműen

értelmezhetők legyenek, ugyanakkor feleljenek meg az egységes szakmai terminológiának. A

Rendszer — ahol szükséges — magyarázó szövegek (tooltip-ek) megjelenítésével támogassa egyes

megnevezések értelmezését.

5.3.1.1 Szerepkör kezelés funkcionális követelményei

A SZOF felhasználója természetes személyként, nem természetes személy képviselőjeként,

hatóságok/közszolgáltatók nevében eljáró felhasználóként (ügyintézők) használhatja a rendszert. (A

rendszer felhasználói továbbá a szakrendszeri alkalmazásfejlesztők és az üzemeltetők.)

A továbbiakban a szerepkörökkel kapcsolatos követelményeket soroljuk fel.

A SZUF-ben szerepkor alapu jogosultsagi rendszert szukseges megvalositani
Az elerheto funkciok (p1 ugyfel-szituaciok / ugykorok, ertesitesek kezelese, stb ) koret

SZRP-001 ezekhez a szerepkorokhoz kell tudni hozzarendelni
~ A tenyleges felhasznalok a megfelelo szerepkorbe valo besorolasukkal szereznek
~ jogosultságot a rendszer meghatározott funkciónak és/vagy adatköreinek eléréséhez.
~ A felhasználói csoportok módosításához, bővítéséhez kifejlesztett paraméterezési
~ SZRP-002 ... . . .

~ lehetoseget kell biztositani.
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Többszintű szerepkör kezelési lehetőség biztosítása (a fejlesztés L szakaszában)
p1:

‘ superuser
SZRP-003 • normáluser

. adminisztrátor

. szakrendszeri alkalmazasfejlesztok
A pontos szerepkoroket az igazgatas’ rendszerterv alapjan kell meghatarozni
A jogosultságkezelés részletes koncepcióját az igazgatási rendszertervben a
megbízóvol egyeztetve kell kidolgozni. Előzetes példaértékű követelmények az
alábbiak.
Jogosultságkezelés:

. superuser: a SZOF-fiók „tulajdonosa”, akinek lehetősége van a
normáluser(ek)nek a képviselethez felhatalmazás megadására,
visszavonására, e-közigazgatási szolgáltatóhoz rendelésükre, visszavonásukra.

A SZÜF-fiókhoz tartozó superuser száma paraméterezhető, melynek

SZRP 004 alapértelmezett értéke: 1.
. normáluser: regisztrációhoz kötött, ügyfélkapus adatkörrel ellenőrzött.

. hatóságok/közszolgáltatok nevében eljáró felhasználó: regisztrációhoz kötött,
ügyfélkapus adatkörrel ellenőrzött személy, aki a hatóságok/közszolgáltatok
nevében hivatalosan jár el

. adminisztrátor: üzemeltető részéről a keretrendszer üzemeltetésével
megbízott személy, feladata a rendszer működési hiba elhárítása, verzióváltás,
Új e-szolgáltatás kivezetése a felületre.

. szakrendszeri alkalmazásfejlesztőK: a fejlesztő részéről a keretrendszer
fejlesztésével megbízott személy, feladata a rendszer fejlesztése, újonnan
felmerült igények esetén a keretrendszer_fejlesztésének elvégzése

szRP-oo5 A szerepkorokben levok jogosultak ugyfel-szituaciok, ugyleirasok megtekintesere es
bennukvalo keresesre

SZRP-OO6 Személyre szabhatja a felhasználói felületet (elérhető alkalmazás APP-ok).
Űrlapok kitöltése, dokumentumok csatolása ügyek nyomon követése, üggyel

SZRP-007 kapcsolatos ertesitesek megtekintese, nyomtatasa, mas mappaba torteno
[ atmozgatasa, torlese kotheto a szerepkorhoz

SZRP-008 A SZOF-ben minden belépésről ésjogosultság módosítással kapcsolatos eseményeket
naplózni kell a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A nem termeszetes szemelyeket kategorizalni kell a mindig hatalyos jogszabalyok
alapjan, az Ajanlattevo altal irt es a megbizoval egyeztetett igazgatasi rendszertervben

SZRP-009 leirtak szerint
Nem termeszetes szemelyek jelenlegi peldaerteku kategoriai az altalanos es hatalyos
jogszabályok alapján a következők:

a Gazdasági társaságok
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. Civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek

. Tarsashaz

~ • Egyéni vállalkozó

I • Költségvetési szervek
~ . Egyház

. Koztestuletek

. Erdobirtokossagi tarsulat / Vizitarsulat
A SZÜF-végfelhasználókhoz szerepkörök hozzárendelésére, módosítására,
megszüntetésére vonatkozó eljárásokat az Ajánlattevőnek az igazgatási
rendszertervben a megbízóval egyeztetett módon kell rögzíteni és az alapján a

SZRP-O1O szükséges fejlesztéseket elvégezni.
A tervezett szerepkör kezelés a hatósági nyilvántartások felhasználásával illetve a KAB
okban végrehajtható megbízási/képviseleti joggal kapcsolatos bejelentésekre kell,
hogy épüljön.

SZRP-011 A SZUF-be belepeskor kell kivalasztani, hogy milyen szerepkorben hasznalja a
természetes személy a SZOF-öt.

szRP-o12 A SZOF a KAO-n keresztül authentikál és átadja azt az egyszerűsített szerepkör
információt a szakrendszernek, amit a belépő végfelhasználó kiválasztott.
A SZLJF-nek a KAU-n keresztul tudnia kell ellenorizni, hogy a konkret nem termeszetes

SZRP-013 szernely letezik e (Pl cegnyilvantartas), ennek pontos szabalyait az igazgatasi
rendszertervben kell kidolgozni)

SZRP-014 A SZOF fiók adminisztrátor részére felülete kell biztosítani, ahol a felhasználókat
(természetes és gépi) tudja karbantartani.

szRP015 API-val kell tamogatni a szerepkorokkoz rendelt felhasznalok illetve a felhasznalok
jogosultságairiak lekérdezhetőségét.

5.3.1.2 Adminisztrációval kapcsolatos követelmények

Az APP adminisztráció részletes leírását aS. számú melléklet tartalmazza.

—
ADMIN-ool Az APP adminisztratori szerepkorrel rendelkezo felhasznalo szakrendszeri APP-okat

tolthet felakeretrendszerbe

ADMIN-002 Az APP adminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó szakrendszeri APP-okat
törölhet a keretrendszerből.

ADMIN-003 Az APP adminisztratori szerepkorrel rendelkezo felhasznalo a szakrendszeri APP okat
inaktivalhatja,vagyisletilthatja az azokhoz valo hozzaferest —~

ADMIN 004 Az APP adminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó a szakrendszeri APP-okat
aktíválhatja, vagyis engedélyezheti_az azokhoz való hozzáférést.

+36 1 459 420D info@nisz.hu nisz.hu
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F Á ~ÜFá~ ztrati szerepkorrel rendelkezo felhasznalo stilus sablonokat toithet
~ ADMIN-005 fel a keretrendszerbe Arculati kezikonyv alapjan a szallito dolgozzon ki olyan

[ megoldást, amely szabványos technológiúkra alapulva lehetővé teszi a stílusválást.

ADMIN-006 A SZÜF adminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó stílus sablonokat törölhet
a keretrendszerből.

~ A SZÜF adminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó elrendezés sablonokat

ADMIN-0o7 tolthet fel a keretrendszerbe Ezek a sablonok lehetove teszik a weblap kinezetenek
befolyasolasat, egyszeruen HTML es esetleg valamilyen mas leiro nyelv segitsegevel

~ készülhetnek.

ADMIN-Dos A SZOF adminisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó elrendezés sablonokat
törölhet a keretrendszerből.

ADMINOO9 I A SZUF adminisztratori szerepkorrel rendelkezo felhasznalo kezelheti a portal
~ weboldalait (lasd 8 sz mellekiet)

ADMIN-olo A SZOF adniinisztrátori szerepkörrel rendelkező felhasználó kezelheti a portál
webtartalmait. (lásd. 8.sz melléklet.)

5.3.1.3 Portól szolgáltatásokkal szemben támasztott követelmények

A SZÜF portálszolgáltatásainak részletes leírását a 7. számú melléklet tartalmazza.

-~

PORT-001 Stilus sablonok kezelese a weboldalak stilusa dinamikusan valtoztathato legyen, elore
meghatarozott, reszponziv stilus-sablonok segitsegevel

PORT-002 Legyen lehetőség a stílus sablonokfutási idejű, dinamikus feltöltésére.

PORT 003 Legyen lehetoseg a stilus sablonokfutasi ideju, dinamikus torlesere

PORT 004 A bejelentkezett felhasználónak a saját felületein (kiválasztott APP-ok listája, levelezés,
tár, stb.) legyen lehetősége egy kiválasztott stílus szerinti megjelenítésre.
Elrendezes sablonok kezelese a weboldalak elrendezese dinamikusan valtoztathato

PORT-005 legyen, előre meghatározott (egy hasábos, két hasábos, fejléces, lábléces, stb.)
elrendezes-sablonok alapjan

PORT-006 Legyen lehetőség az elrendezési sablonokfutási idejű, dinamikus feltöltésére.

PORT-007 Legyen lehetoseg az elrendezesi sablonokfutasi ideju, dinamikus torlesere
Weboldalak kezelése: portálon megjelenő tájékoztatókat rugalmasan, a portál

PORT-008 működése közben, futási időben lehessen kialakítani, módosítani továbbá a teszt
rendszeren lévő változásokat, jóváhagyást követően, át lehessen vinni az éles
rendszerre (mind a módosult webtartalom, mind a szerepkörök, stílus tekintetében).

P0RT009 Webtartalmak kezelese a testreszabott weboldalakra a beallitott stilusnak megfelelo
webes tartalmakat_lehessen_elhelyezni.

PORT-OlO A webes tartalmaknál a beállított stílust felülbírálva (jogosultságtól függően) állítható

+361 459 4200 info~n~sz.hu niszhu
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legyen a szöveg elrendezése, tördelése, a betűk stílusa, mérete, Színe.

PORT-Oil A webes tartalmak médiaanyagokat (videó, kép) ás dokumentumhivatkozásokat is
ta rtalmazhatnak.
Jogosultságkezelés: a bejelentkezett felhasználó szerepkörei alapján a portálnak

PORT-O12 szabályoznia kell, mely weboldalakhoz, APP-okhoz, tartalmakhoz, dokumentumokhoz
férhet hozzá a felhasználó.
550: biztosítania kell az egyszeres bejelentkezést (p1. SAML 2, 550 profile): a

PORTO1B rendszernek a Kozponti Azonositasi LJgynok (KAU) segitsegevel autentikalnia,
autorizálnia kell a felhasználókat az eltérő biztonsági tartományokba tartozó
szakrendszerek (service provider) felé.
Többnyelvűség támogatása: legyen lehetőség a feltöltött webtartalmak, telepített APP

PORT-O14 ok lokalizációjára.

PORT-OlS A portál alapértelmezett felületei támogassák a többnyelvű megjelenítést.
A portálra dinamikusan feltöltött webes tartalmak többnyelvű megfelelőjét is meg

PORT-Ol6 lehessen adni, hogy a feltöltött hírek, tájékoztatók, útmutatók nyelve változtatható
legyen.

PORT-O17 A portalra telepitett APP-ok is tamogassak a tobbnyelvu megjelenitest
APP-ok kezelése: a testreszabott weboldalakra a KEÜSZ, SZEOSZ-szolgáltatók ás

PORT-018 szakrendszerek APP-jai között válogatva lehessen funkciókat, szolgáltatásokat
elhelyezni.

P0RT-O19 Az oldalakra kihelyezett APP-oknak a beallitott stilust orokolve, egysegesen kell
megjelenniuk

PORTO2O APP-ok csoportosítása: a weboldalakra kihelyezett APP-okat tetszőleges szempont
szerint lehessen csoportokba rendezni.
Tartalmak kozotti kereses A felhasznalok szamara atlathato, egyseges kereso-feluletet

PORT-O21 kell biztositani, ahol lehet keresni a SZUF keretrendszerbe feltoltott osszes webes
tartalomban, az APP-okhoztartozo tajekoztato anyagokban, utmutatokban, leirasokban
stb

PORT-O22 Az adminisztrátor felhasználók bejelentkezése a normál ügyfélkapus bejelentkezéstől
eltérő csak magasabb biztonsági szintű authentikációs tanúsítvánnyal engedélyezett.
A rendszer rendelkezik adminisztracios felulettel, melyen keresztul elerheto a

PORT-O23 keretrendszer ossze adminsiztracios funkcioja, illetve az APP-ok adminisztracios funkcioi
is.

PORT-O24 Az adminisztrációs felülethez csak az adminisztrátori jogosultsággal rendelkező
felhasználók férhetnek hozzá.
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5.3.2 SZOF portálszolgáltatásaival és SZÜF-fiák szolgáltatásaival (APP-okkal és API

kkal) szemben támasztott követelmények

Publikus oldal I Publikusan elérhető, Nincs
Tajekoztatas tajekoztato anyagok

megjelenitese

(írlapkezelés APP Az űrlapkezelés Űrlapkezelés API Az űrlapkezeléssel
adminisztrációs kapcsolatos
felülete. Az szolgáltatásokért felel.
Űrlapkezelés API A szolgáltatások egy
szolgáltatásait veszi részét (a Gateway API
igénybe. n keresztül) a

szakrendszeri APP-ok
is elérhetik.

AVDH APP Segítségével feltöltött AVDH API A digitális aláírással
dokumentumok kapcsolatos
digitális aláírása szolgáltatásokért felel. ‘
oldható meg. Az AVDH A szolgáltatások egy
API szolgáltatásaira részét (a Gateway API
épít. n keresztül) a

szakrendszeri APP-ok
is elérhetik.

Értesítések APP A szakrendszeri APP- Értesítések API Értesítések kezeléséért 1
okból indított üzleti felel. A szolgáltatások
folyamatokkal egy részét (a Gateway
kapcsolatos üzenetek API-n keresztül) a
megjelenítő felülete. szakrendszeri APP-ok,
Az Értesítések API szakrendszerek is
szolgáltatásait veszi elérhetik.
igénybe.

Szemelyes ugyintezesi Szemelyes ugyintezesi
naptár APP naptár API

Ügyfél-szituáció APP A mindennapi életben Nincs
előforduló szituációkat
támogató APP.

Aláírás ellenőrző Aláírás ellenőrző API
(KEAESZ) APP

+36 1 459 4200 nfoc~n~sz.hu nisz.hu

54



sot• • % NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1031 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Követelmény-specifikáció

5.3.2.1 Publikus oldal I Tájékoztatás

Általános leírás

A SZÜF portálszolgáltatásainak, Illetve publikus oldalának részletes leírását a 7. számú melléklet

tartalmazza.

Táblázatos követelmény jegyzék

KEZD-Ot» A nyitolapon legyen elerheto egy kereso, mely keres az azonositas nelkul elerheto
összes tartalomban.

KEZD-002 Az ügylista legyen elérhető ABC sorrendbe rendezett listából.

KEZD-003 A tartalmakat tema szerint lehessen mappakba csoportositani

KEZD-004 A keresés eredményeként előálló találati lista legyen szűrhető tartalom típus szerint,
Illetve önmagában a szűrő feltételek megadásával is végezhető keresés.

KEZD-005 A kereses eredmenyekent eloallo talalati lista elemszama egy elore megadott
értékkészletből a felhasználó által beállítható, módosítható.

KEZD-006 A keresés eredményeként előálló találati listában egyértelmű jelölést kell alkalmazni a
tartalom típusára vonatkozóan.

KEZD-007 Az ugyleiras oldalan meg kell jeleniteni az ugy meta adatait, es az ugy leirasat

KEZD-008 Az ügyleírás meta adatai legalább a következők: Az ügy neve; az ügy elintézési
lehetőségei (online és/vagy, telefon és/vagy, személyes és/vagy helyi ügy); az elintézési
lehetőséghez kapcsolódó URL; az ügy leírásának módosítási dátuma.

KEZD-009 A tartalmak szerkesztosegi rendszerbol (CMS) szerkeszthetok, es publikalhatok a
portálra.

KEZD-O1O Minden APP tartalmaz leírást az APP működéséről. Ezt a leírást az azonosítás nélküli
felületen is el kell érni.

KEZD-Oh Az APP-ok altal nyujtott tartalmak nem publikalodnak automatikusan a portalra, hanem
azokat a CMS-bol engedelyezni kell

KEZD-012 Azokat a szolgáltatásokat, amelyeket regisztráció nélkül is igénybe vehet a felhasználók,
azok továbbra is elérhetők maradnak számukra.

KEZD-013 Az alkalmazas rendelkezik adminisztracios felulettel Az adminisztracios funkciok a
keretrendszer adminisztracios feluleten erhetok el

Rövid használat! esetleírós

Nem regisztrált felhasználó a SZÜF portáloldalt elindítja.

Rendszer megjeleníti az oldalt, és azon elérhető minden olyan tájékoztatás, illetve szolgáltatás, ami

nincsen regisztrációhoz kötve

Felhasználó’elindítja azt az adott szolgáltatást, amire szükséges van, jelen esetben az ldőpontfoglalás

okmányirodába / kormányablakba

Felhasználó elvégzi az időpont foglalását az adott okmányirodába

Q3 ±3514594200 nfo@n~sz,hu rnszhu
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5.3.2.2 Levelezés APP és API

A levelezés mú’kődési koncepcióját a megbízó (NISZ) készíti ás valósítja meg. Jelen műszaki

koncepcióban ezért nem kerül részletesen bemutatásra.

5.3.2.3 Értesítések APP és API

Általános leírás

A levelezés mellett további kommunikációs csatornát jelentenek az értesítések, melyek az APP-ok és

a SZÜF felhasználók közötti információtovábbítást segítik. Az értesítések küldése (a levelezéssel

ellentétben) egyirányú: az értesítés a szakrendszerben keletkezik, fogadója pedig a szakrendszeri

APP-ot korábban futtató felhasználó. A szakrendszer irányából küldött értesítés megjelenik az

értesítések tárában, ahol az üzenet szövegén, tárgyán kívül az értesítéshez köthető, korábban a

felhasználó által futtatott szakrendszeri APP is szerepel. Az értesítéseket a következő hármas

azonosítja egyértelműen:

o szakrendszeri APP azonosítója
o felhasználói azonosító

• felhasználó nézetének azonosítója, melynek kontextusából a szakrendszeri APP meghívásra

került, és amihez kapcsolódóan az értesítés megszületett

Pl. értesítés formájában jelezheti egy szakrendszer, hogy egy ügyfél által, adott cég nevében,

korábban a szakrendszeri APP-ból indított üzleti folyamat lezárult.

Táblázatos követelmény ieavzék

Biztos~tani kell, hogy a szakrendszerek ertesiteseket kuldhessenek a SZUF on megfelelo
ERT-001 szerepkorben regisztralt vegfelhasznaloknak [

ÉRT-002 Minden értesítésnek meg kell határozni azt a 30 napnál nem hosszabb időszakot, amely
letelte után a rendszer az értesítést akkor is törli, ha a végfelhasználó azt nem vette át.

ÉRT-OO5 Az új értesítések érkezését a vég-felhasználó felületén jól-látható (de nem zavaró)
formában kell megjeleníteni.

ÉRT-006 Az értesítések megjelenítésére speciális képernyő elemeket kell tervezni. Jelölni kell az
olvasott és a nem olvasott üzeneteket.

ÉRT-007 Az értesítések felhasználó általi listázását, megtekintését, letöltését, törlését biztosítani
kell.

ÉRT-oOS Az email értesítési lehetőségen kívül biztosítani kell legfeljebb 3 azonnali üzenetküldő
szolgáltatás protokolljának a támogatását. (Pl.: XMPP, SIP/SIMPLE, IRC, stb.)
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Biztosítani kell a lehetőséget, bogy a végfelhasználó a küldő szakrendszerek
ERT-009 esemenytipusaihoz meghatarozott kulso ertesitesi csatornat (Pl XMPP, SIP, email) es

cirnet adjon meg, ahova a rendszer tovabbitja az ertesitest
Megfelelő szerepkörrel rendelkező végfelhasználó (superuser) tudjon szerepköröket

ÉRT-Gb rendelni az egyes értesítés típusokhoz, bogy korlátozni tudja azok hozzáférését ha a
fiókhoz meghatalmazottak is hozzáférnek.

~ Minden SZOF applikációknak - így a Szállító által fejlesztendő SZOF APP-oknak is - L
ERT-vOfl biztositani kell, hogy a biztonsagi esemenyekrol (p1 fiok jogosultsagallitas) es SZUF

felhasznaloi muveletekrol generaljon ertesitest az ertesites tarba
Amennyiben egy szakrendszer az e-ügyintézési törvény hatálya alá tartozó elektronikus
ügyintézés kapcsán a saját szakrendszerében értesítést generál meg kell oldania, bogy a

ÉRT-012 SZÜF értesítés APP-ból a kérdéses értesítések elérhetőek legyenek. Ajánlattevőnek a
megvalósítás során szabványt és támogatást kell kidolgoznia ahhoz, hogy az adott
szakrendszer ezt minél egyszerűbben tudja megvalósítani.
Minden SZUF vegfelhasznalonak kuldott ertesites soran kotelezo ertesites meta-adat

ERT-013 - a kuldo szakrendszer altal regisztralt ertesites tipus
- a kuldo szakrendszer altal regisztralt ertesites tipushoz tartozo szakrendszerben

értelmezett jogcím azonosítók, ha azok értelmezettek.

ÉRTO14 Bevezető szöveg alapján létre kell hozni egy értesítés tárat. (‘A szakrendszer irányából
küldött értesítés megjelenik az értesítések tárában”)
Lehetnek olyan rendszerek (Pl KKSZB), amelyekben keletkeznek ertesitesek, de sajat
rendszereben tarolja A reszletes kovetelmenyek meghatarozasa soran vizsgalni kell a

ERT-ols lehetoseget, hogyan lehet ezeket a feluleteket becsatornazni az ertesites tar kezelesi
feluletebe Ajanlattevo feladata biztositani a lehetoseget, hogy a vegfelhasznalo egy
helyrol tudja elemi az osszes SZLJF-re regisztralt szakrendszerben kezelt es tarolt, a
vegfelhasznalonak szolo ertesitest

Értesítések API

Táblázatos követelmény leg yzék

~

ERTA-oo1 Szakrendszeri es NISZ-es APP az Ertesitesek API-n (Gateway API kozvetitesevel)
~ keresztul az azonositott felhasznalo szamara ertesitest kuldhet

ÉRTA-o02 Létre kell hozni egy interfészt, amelyen fogadni lehet az értesítéseket regisztrált
szakrendszerektől, és amely gyűjti az értesítés tárban ezeket.

ERTA-003 Letre kell hozni egy interfeszt, amelyen kuldeni lehet ertesitest a vegfelhasznalo altal
[ megadottcsatornákon,avégfelhasználóák~meghatározottcímre.
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5.3.2.4 Tár APP és API

A tár működési koncepcióját a megbízó (NISZ) készíti és valósítja meg. Jelen műszaki koncepcióban

ezért nem kerül bemutatásra.

5.3.2.5 Ügyfél-szituáció APP

Az alábbiakban az ügyfél-szituáció megoldás működésének egy példaértékú’ leírása szerepel. Az

Ajónlattevőnek a megbízó vol egyeztetve kell elkészíteni az ügyfél-szituáció működési koncepcióját (az

igazgatási feladatok részeként) és részletes tervét azt a beszerzésben előírt különböző műszaki

dokumentációkban kell dokumentólnL Az elkészülő igazgatási rendszerterv alapján a megbízó

feladata a végleges követelményjegyzék meghatározása.

A SZOF-ön ügyfél-szituációk közül lehet választani. Ügyfél-szituáció az a mindennapi életben

előforduló helyzet, amelyben az ügyfélnek (természetes és nem természetes személy egyaránt) az

életében, működésében bekövetkezett esemény kapcsán egy vagy több, az eseményhez kötődő

ügyet kell megoldania. Ilyen ügyfél-szituáció többek között az alábbiak: baleset; betegség;

bűncselekmény; építkezés, otthonteremtés; gépjármű üzemben tartása; halálozás; házasság;

igazolványok elvesztése; ipari, kereskedelmi tevékenység megkezdése; iskolakezdés; közúti

közlekedési szolgáltatás végzése; külföldi munkavállalás; letelepedés, állampolgárság megszerzése;

munkahelykeresés; névváltoztatás; nyugdíjba vonulás; szociális rászorultság; születés; utazás;

vállalkozóvá válás.

Az ügyfél-szituációkhoz hatósági/hatósági jellegű ügyek egy listája tartozik, amelyekben egymásra

épülő ügyek is lehetnek. A vég-felhasználó egy ügyfél-szituációt kiválasztva annak ügylistájából

kiválaszthatja azt, amelynek automatizált kezelését kéri. A rendszer ezeket szakaszokra bontja (az

ügytípusok függőségeit felhasználva) és azokat az ügyeket, amelynek minden előfeltétele adott

automatikusan indítja. Ennek érdekében a kiválasztott ügytípusokhoz szükséges adatokat előre

bekéri.

Az ügyfél folyamatosan látja az ügyfél-szituációban kezelt ügyeinek előrehaladását, az azokban

szükséges cselekményeket a szakrendszeri felületen elvégezheti.

Az ügyfél az ügyfél-szituációba bekerült ügyek listáját bármikor egyszerűsítheti, azokból ügyeket

törölhet. A szituációba be nem választott ügyeket az ügyfél az ügyfél-szituációtól függetlenül is

lebonyo I íthatja.
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ÉLH-OO1 A SZOF az ügyfél-szituációk egy listáját_kezeli.

ÉLH-002 Biztosítja az ügyfél-szituációk és azok leírásában egy keresési funkció működését.
(szabad szavas kereső, listából kiválasztható).

ELH-003 Az ugyfel-szituacio kivalasztasat kovetoen az adott ugyfel-szituaciohoz
megjelenítésre kerülnek a hozzátartozó ügyek.

ÉLH-004 Egy adott ügytípus besorolható ügyfél-szituáció alá és állhat önmagában is.

ELH-005 Egy ugytipus tobb ugyfel-szituacio ala is besorolasra kerulhet ——

ÉLH-oos Az ügyfél-szituáció változások (bővítés, kiegészítés, korrigálás) kezelése az
adminisztrátor feladata.

~ A rendszer indulasakor az elore meghatarozott esjovahagyott ugyfel-szituacio
ELH-007 . ‚ .. .

listaval kell feltolteni.
ÉLH-008 Az ügyfél-szituációhoz kapcsolódó ügytípusok indítására és előrehaladásának

követésére interfészt kell kialakítani az ügytípus kezelését végző szakrendszeri
felülettel.

ELH 009 A SZUF veg-felhasznalonak feluletet kell biztositani az ugyfel-szituaciok
elorehaladasanak attekintesere

ÉLH-01O A SZÜF vég-felhasználónak felületet kell biztosítani az ügyfél-szituációhoz
kapcsolódó ügyek közötti választásra, a korábban kiválasztott ügytípusok közül
azoknak a törlésére, amely az ügyfél-szituáció lebonyolítás későbbi fázisában
indítható.

5.3.2.6 Személyes ügyintézési naptár APP és API

Általón os leírás
Személyre szabott naptár, melyben a természetes személy összegyűjtheti a számára fontos

dátumokat, melyről a rendszer értesítést tud küldeni neki. A naptár kizárólag központilag

menedzselt naptárakat tartalmaz, a felhasználó csak ezek közül tud magának kiválasztani

naptárakat és így személyre szabni. Ilyen naptárak lehetnek p1.: Lejáró iratok, Adózási határidők,

Kötelező szűrővizsgálatok, Választási értesítés küldés, Ünnep- és munkaszüneti napok,

ldőpontfoglalások stb. Egy napra több bejegyzés is lehetséges.

A naptárakat egy adminisztrációs felületen keresztül a rendszer adminisztrátorai tudják felvinni.

Nem természetes személy esetén a cégre szabott naptárat minden, a nem természetes

személyhez rendelt felhasználó láthatja.

A naptáralkalmazás egyes naptárai elérhetők azonosítás nélkül is, ebben az esetben csak a külső

naptár alkalmazásokkal szinkronizálás funkció az aktív. Az adminisztrátori felületen naptáranként
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meglehet adni, hogy azonosítás szükséges-e az igénybevételhez. Csak azok a naptárak érhetőek el

azonosítás nélküli felhasználóknak, melyek nem tartalmaznak személyes adatot (nem személyre

szabható) mint p1. az ünnepnapok.

Táblázatos követelmény leg yzék

Általános követelmények

NAPT-OO1 Az alkalmazás rendelkezzen kétféle megjelenítési móddal: naptár, napirend
A naptár megjelenítési módban egy naptár jelenik meg, ami jelzi azokat a napokat,

NAPT-002 amelyekre van bejegyzés a felhasználó naptárában. A számokra kattintva a naptár
adott napjára jut a felhasználó.
A naptar megjelenitesi modban kinaljon tobb nezetet, de minimum a kovetkezoket

NAPT-003 1 nap, 1 hét, 1 hónap, egyéni
A napirend megjelenítési mód egy lista, ami naptáresemények címét tartalmazza,

NAPT-004 mely címekre kattintva az adott esemény leírásához jut a felhasználó.

NAPT 005 Az azonositott felhasznalo beallithatja, hogy egyeni nezet hany napot jelent
Az azonosított felhasználó beállíthatja, hogy melyik nézet legyen az alapértelmezett

NAPT-006 nézet.
Az adminisztratorok elrejthetnek naptarakat (inaktiv) A naptar elrejtese utan a

NAPT-007 felhasznalo naptar alkalmazasaban nem latszanak az elrejtett naptar esemenyei, de
az adatok nem törlődnek, bármikor Újra meglehet őketjeleníteni.
Az alkalmazás rendelkezik adminisztrációs felülettel. Az adminisztrációs funkciók a

NAPT-008 keretrendszer adminisztrációs felületén érhetők el.
A naptár alkalmazás személyre szabott adattartalmú, és nem személyre szabott

NAPT-009 adattartalmú naptárakat kezel.
Személyre szabott adattartalmú naptárak lehetnek külső forrásból, illetve SZOF-ös

NAPT-OlO alkalmazásból, mint adatforrásból.
A nem személyre szabott adattartalmú naptárak lehetnek külső adatforrásból, illetve

NAPT 011. az adminisztrator felhasznalo altal rogzitett, es karbantartott naptarak
Minden naptárhoz biztosítani kell a külső eszközre/alkalmazásba való szinkronizáció
lehetőségét. (p1. mobileszközökre, CaIDAV szupport) Ha a felhazsnáló szinkronizálja

NAPT-012 naptárát a mobilkészülékén, ugyanazok az események jelennek meg az eszközön is,
mint a számítógépén a SZOF Naptár oldalán. —

A felületen minden naptárhoz meg kell jeleniteni a szinkronizáció beállításához
NAPT-013 szükséges információkat (naptár ICAL, HTML url-je).

NAPT-014 A Naptárt az iCalendar szabványra építve kell megvalósítani. (RFC 5545, RFC 7986)
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Nem azonosított felhasználóra vonatkozó követelmények

NAPT-OlS A nem azonositott felhasznalok lathatjak az aktiv naptarak listajat

NAPT-016 A nem azonosított felhasználók az aktív naptárak listájában kattintva megtekinthetik
az alap naptárként kijelölt naptár bejegyzéseit.. Ez tartalmazza az összes konkrét
határidőhöz köthető információt: p1. adóbevallás, de nem tartalmazza a relatív
időpontokhoz kötött bejegyzéseket p1. lejáró iratok.

NAPT 017 A nem azonositott felhasznaloknak nincs szemelyre szabott naptarjuk

Azonosított felhasználóra vonatkozó követelmények

NAPT 018 Az azonositott felhasznalonak minden olyan funkcio elerheto, ami a nem azonositott
felhasznalonak

NAPT-019 Az azonosított felhasználó az adminisztrátorok által megadott naptárak listájából
választhat ki naptárt, melyet szeretne a saját naptár alkalmazásában megjeleníteni.

NAPT-020 Az azonositott felhasznalok feliratkozhatnak naptarakra, melyek bejegyzesei
megjelennekasajat szemelyre szabott naptarukban

NAPT-021 Az azonosított felhasználóknak megjelenik azoknak a naptáraknak a listája,
amelyekre már feliratkoztak.

NAPT-022 Az azonositott felhasznaloknak megjelenik azoknak a naptaraknak a listaja,
amelyekre meg nem iratkoztak fel —~

NAPT-023 Az azonosított felhasználók leiratkozhatnak azokról a naptárakról, amelyekre
korábban feliratkozta, így ezeknek a naptáraknak a bejegyzései a leiratkozás után
már nem látszódnak a felhasználó személyes naptárjában.

NAPT 024 A naptarrol valo leiratkozast a felhasznalonak meg kell erositeni

NAPT-025 Naptáranként külön állítható emlékeztető (Értesítés szolgáltatáson keresztül) az
eseményekről. Naptáranként adható meg az értesítés ideje.

NAPT 026 Az azonositott felhasznalo rendelkezik szemelyre szabott naptarral, melyben azon
naptárak eseményei jelennek meg, amelyekre ő feliratkozott.

Adminisztrátor felhasználóra vonatkozó követelmények

NAPT-027 Az adminisztrátor felhasználónak minden olyan funkció elérhető, ami az azonosított
felhasználónak.

NAPT-028 Az adminisztrátor felhasználó hozzáfér a naptár alkalmazás adminisztrációs
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fel ül etéhez.

NAPT-029 Az adminisztrátor felhasználó az adminisztrációs felületen megtekintheti az aktív, és
az inaktív naptárak listáját.

NAPT-030 Az adminisztrátor felhasználó az adminisztrációs felületen tud ój külső naptárt
felvi nni.

NAPT-031 A kulso forrasbol felvitt naptarakhoz nem lehet a naptar alkalmazasban bejegyzest
rögzíteni.

NAPT-032 Az adminisztrátor felhasználó az adminisztrációs felületen tud Új belső naptárt
. felvinni.

NAPT-033 Az uj belso naptarhoz meg kell adni a naptar nevet, es egy rovid leirast az adott
naptarrol

NAPT-034 A belső naptárakhoz az adminisztrátor felhasználó tud eseményt rögzíteni, eseményt
törölni, illetve eseményt módosítani.

NAPT-035 Az ujonnan felvitt naptarak inaktiv statuszba kerulnek

NAPT-036 Az adminisztrátor felhasználó tudja aktiválni az inaktív naptárt.

NAPT 037 Az adminisztrator felhasznalo tudja inaktivalni az aktiv naptart

NAPT-038 Az adminisztrátor felhasználó tudja törölni az inaktív naptárokat.

NAPT-039 Aktiv statuszu naptarak nem torolhetok

Rövid használati esetleírás

Nem azonosított felhasználó

Aktív naptárak listájának megtekintése

Egy naptár megtekintése

Azonosított felhasználó

Feliratkozás Új naptárra

Naptárról leiratkozás

Naptár értesítéseinek beállítása

Személyes naptár megtekintése

Lejáró iratok
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Rendszergazda

Inaktiv naptárak listájának megtekintése

Új naptár felvitele a rendszerbe (külső forrásból)

Új naptár felvitele a rendszerbe (belső, szerkesztett)

Naptár aktiválása

Naptár inaktiválása

Naptár törlése

Személyes ügyintézési naptár API

Tóbiózatos követelmény jegyzék

NAPA-Dol Szakrendszeri es SZUF-os APP a naptar API-n keresztul (Gateway API kozvetitesevel)
az azonositott felhasznalo szemelyes naptaraba esemenyt rogzithet
Szakrendszeri és SZÜF-ös APP a naptár API-n keresztül (Gateway API közvetítésével)

NAPA-002 az azonosított felhasználó személyes naptárából lekérheti azokat az eseményeket,
amiket_korábban_rögzített.
Szakrendszeri es SZUF-os APP a naptar API-n keresztul (Gateway API kozvetitesevel)

NAPA-003 az azonositott felhasznalo szemelyes naptaraban torolheti azokat az esemenyeket,
~ amiket korábban rögzített.

Szakrendszeri ésSZÜF-ösAPPa naptárAPl-n keresztül (GatewayAPl közvetítésével)
NAPA-004 az azonosított felhasználó személyes naptárában módosíthatja azokat az

eseményeket, amiket korábban rögzített.

5.3.2.7 Hitelesítés (AVDH) APP és API

Általános leírás

A SZÜF keretében a végfelhasználók számára lehetőséget kell biztosítani az elektronikus

ügyintézéshez felhasználásra kerülő űrlapjaik, dokumentumaik hitelesítésére. Ezt a lehetőséget mind

az elektronikus aláírással rendelkezők, mind az azzal nem rendelkezők számára biztosítani kell. A
Szúr keretrendszer révén biztosítani kell a csatlakozó szakrendszerek számára az Azonosításra

visszavezetett dokumentumhitelesítés beépíthetőségét a saját szakrendszeri APP-jaikba és

végfelhasználók számára önálló APP-ként való elérhetőségét is. Az önálló APP-on a végfelhasználók
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elektronikus ügyintézéstől függetlenül tölthetnek fel dokumentumot, űrlapot hitelesítés, elektronikus

aláírás céljából.

Az AVDH célja az elektronikus aláírással nem rendelkező végfelhasználók számára elektronikusan

aláírt dokumentumok létrehozását biztosítani az elektronikusan ügyintézésben való felhasználásra.

Mindezt anélkül, hogy külön-külön saját aláírói tanúsítvánnyal vagy az AVDH rendszerben saját

regisztrációval rendelkeznének.

A végfelhasználók a szakrendszer (illetve az önálló APP) közvetítésével a megfelelő szintű, sikeres

azonosítás és hitelesítés után távolról tudják kezdeményezni az aláírás-létrehozási folyamatot. Az

AVDH a feltöltött dokumentumot a Kormányzati hitelesítésszolgáltatás (GovCA) által kiadott
minősített elektronikus aláírással látja el, és egy a GovCA-tól származó minősített időbélyeget helyez

el az aláíráson.

Az AVDH a csatlakozott szakrendszer (illetve az önálló APP) által aláírásra feltöltött dokumentumot a

saját (dedikált) kulcsával aláírja és az azonosított felhasználó adatait az aláírás záradékába helyezi. Az

aláírt állományok csak ideiglenesen (legfeljebb 24 óráig) kerülnek megőrzésre, az aláírt állományok

letölthetősége ezen idő alatt folyamatosan biztosított.

o Az AVDH által támogatott aláírás típusok:

o XAdES típusú aláírás (A):

. MELASZ Ready interoperabilitás,

. csatolt aláírás támogatása;

o PAdES típusú PEW aláírás (LTV).
o Az AVDH által támogatott konténer formátumok:

o ASiC;
o e-akta.

• Az AVDH támogatja XAdES és ASiC típusú aláírás esetén a tetszőleges kiterjesztésű
dokumentum feltöltést.

. Az AVDH támogatja a PDF formátumú dokumentum aláírását, amely esetében
követelmény:

o a feltöltendő dokumentum ne tartalmazzon aláírást,

. a feltöltendő dokumentum készítése során legalább 1.6 verziószámú PDF generálót
(motort) kell alkalmazni.

Az egyszeri dokumentumfeltöltés során megengedett maximális állomány méret: 200 MB.

A külső szakrendszerek és vastagkliensek SOAP alapú Web szolgáltatási interfészen keresztül

csatlakozhatnak az AVDI-l-hoz. . A felajánlott szolgáltatási interfészek alapján a csatlakozó
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szakrendszer saját hatáskörében dönthet a különböző elektronikus aláírás típusok (p1.: kizárólag

PAdES típus, az adott munkafolyamat lépései alapján XAdES, illetve PAdES) alkalmazásáról.

A dokumentumok feltöltéséhez HTTPS 1.1 feletti SOAP 1.1. protokollt használ. A szerver oldalon

alkalmazott API: JAX-WS/2.2 MTOM.

A dokumentumok lekéréséhez és bejelentkezéshez HTTPS 1»1 protokoll alkalmazandó.

Táblázatos követelmény jegyzék

HIT-OGi Csak azonositott felhasznalok hasznalhatjak az APP-ot
A SZÜF keretrendszer révén biztosítani kell a szakrendszerek számára a KDO

HIT-002 folyamatba építhetősége mellett a hitelesítést a KDÜ szolgáltatási révén.
Amennyiben a KDÜ nem áll rendelkezésre határidőre Úgy az AVDH-val kell
megoldani a feladatot.

HIT-003 Csak az AVDH altal tamogatott dokumentumok kerulhetnek feltoltesre

HIT-004 Vírussal fertőzött dokumentumot az AVDH nem Ír alá, erről informálni kell a feltöltőt

HITOO5 Nem termeszetes szemelyek eseteben munkafolyamat tamogatasa, tobbes
elektronikus alairas lehetosegenek biztositasa

HIT-006 Értesítés a tárhelyre az aláírt dokumentum elkészültéről és Ietöltési helyéről

Rövid használati esetleírás önálló APP esetén

1. A végfelhasználó már bejelntkezett a SZOF-ön és rákkatint az AVDH APP-ra
2. Betallózza a hitelesítendő dokumentumot, űrlapot
3. A felhasználó megtekintheti az aláírandó dokumentumot és kérheti az aláírást.
4. Az AVDH háttérfolyamatai aláírják a dokumentumot az AVDH nevében és aláírási

záradékként vagy PAdES esetében PDF csatolmányként elhelyezik az aláírásra megbízó
felhasználó adatait a dokumentumban.

5. Az APP előre meghatározott időközönként ellenőrzi (polling) az AVDH letöltő szolgáltatását az
aláírt dokumentum letöltése érdekében:
https://<avdh>/avdh/download?documentld=Of8ccbdl-a732-4119-9be4-3e7ed8b03a98

Ahol a documentld a dokumentum azonosítója az AVDH rendszerben.

6. Az AVDH APP 24 óra múlva kitörli a dokumentumot a státuszától függetlenül.
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A dokumentumok elektronikus aláírása során, minden egyes dokumentum esetén az AVDH

rendszerrel meg kell ismételtetni a fentiekben rögzített folyamatot.

5.3.2.8 Űrlaptár APP és API

A SZOF Űrlapkitöltés támogatás koncepciójának részletes leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

A lenti követelményeket az ott leírtak fényében kell értelmezni, de szükséges a 8. számú SZOF

alkalmazás-menedzsment melléklet figyelembe vétele is.

Általános leírós

A természetes személy és hivatal közötti kommunikáció nagyrészt űrlapok (nyilatkozatok, kérelmek)

használatán alapul.

A rendszernek több alkalmazása is épít ezekre az űrlapokra. Ebből a célból kifolyólag meg kell

valósítani egy olyan szoftverkomponenst, amely az űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás KEÜSZ

részét képező elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás esetén tárolja a hivatalok

ügyintézéséhez kapcsolódó kitöltetlen űrlap sablonjait.

Az Űrlaptárral szemben elvárás, hogy lehetőleg szakmai értelemben véve ne korlátozza a potenciális

űrlapsablonokat, formátumokat. Az ŰrIapTÁR által tárolt űrlapsablonok formája a megvalósítás során

kerül kialakításra. A magyar közigazgatási piacon több megoldás is megtalálható, amelyek a

megvalósítás során megvizsgálásra kell, hogy kerüljenek.

Az ŰrlapTÁR gyakorlatilag a SZÜF-ről elérhető azon ügyintézési lehetőségek listázó felülete,
amelyekhez az érintett intézmény valamilyen űrlap alapú megoldást biztosít.

Táblázatos követelmény leg yzék

URL-OO1 A nem azonositott, es az azonositott felhasznalok is megtekinthetik az urlapok
listajat ________________

~RL-ÜO2 Biztosítani kell az űrlapok különböző csoportnézetét lehetővé tevő szűrő funkciókat.

ŰRL-003 A listaoldalon időrendben (alapértelmezetten módosítási dátum szerint csökkenő
sorrendben, vagyis a legfrissebb elől, de ezt lehessen változtatni, testre szabni) kell !

__________ listázni a nyomtatványokat. ______

~RL-OO4 Egy nyomtatványról a listában legalább a következő adatokat kell megjeleníteni:

[ • Nyomtatvány címe
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. Nyomtatvány módosításának dátuma

. Jelzés, ha a nyomtatvány elektronikusan beküldhető, vagy online kitölthető

. Nyomtatvány azonosító

. Címzett szervezet neve

. Nyomtatvány verzió

. Hatályossági információk

. Illetékességi információk

. Nyomtatvány elérési helye (URL)

. Kapcsolódó RNY meghatalmazás-típusok (ha vannak)

JRL-OO5 Alistaoldal tetejére el kell helyezni egy nézet választót, melynek segítségével lehet
valasztani az aktiv es az archiv nyomtatvanyok kozott, illetve mindegyiket

__________ megjeleníteni.
ŰRL-006 Az archív nézetben csak az archív nyomtatványokat kell listázni, az Aktív

nyomtatványok nézetben pedig csak az aktív nyomtatványokat.

bRL-007 Meg kell határozni, hogy mi tekinthető Archívnek? Lehet-e hatályos az archív? Ha
folyamatban van egy ugy, akkor lehet-e regi nyomtatvanyt is bekuldeni, es az
ugytipus gazdajanak foglalkozni kell e vele (Problema tehet Pl hogy mi van, ha
közben a fogadó szervezet átalakult, a hivatali tárhely címe változott, stb.)

JRL-008 A kereső a következő mezőket tartalmazza:
. Kereső kifejezés mezője (szabadszöveges mező)

Az ide beírt kereső kifejezésre a nyomtatvány Címében, Leírásában,
Azonosítójában, Kategóriái között keres.

. Intézmény szerint (legördülő lista)
a nyomtatvány BEKULDO_SZERVEZET mezőjében megadott intézményére
szűkítve keres.

. Aktív, archív nyomtatványok (radio button)
1. Aktív nyomtatványok között keresés (alapértelmezett)
2. Nyomtatvány archívumban keresés (Bekattintva csak az archív

nyomtatványok között keres. A nyomtatvány ARCHIVALAS mezője
alapján.)

3. Összes nyomtatvány
. Elektronikusan beküldhető nyomtatványok (jelölő négyzet)

Bekattintva az elektronikusan beküldhető, ás az online kitölthető
nyomtatványok között keres. A nyomtatvány NYOMTATVANY_BEKULDH ETO
mezője alapján.

. Dátum szerint (2db dátum mező)
a módosítás dátuma szerint keres. Időtartam (-tól -ig) adható meg 2
mezőben.
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tii~~i~i~I~
~ között.
t)RL-O1O Az azonosított, és a nem azonosított felhasználók is megtekinthetik az űrlap

adatoldalát.
~RL-O1i Az űrlap adatoldalon megjelennek az adott nyomtatvány metaadatai.

“RL-012 Nyomtatvány meta-adatai minimum a következők:
. Archív nyomtatvány — abban az esetben kell kiírni, ha a nyomtatványnál

Jelölt az ARCHIVALAS mező
. Azonosító — minden esetben meg kell jeleníteni a nyomtatvány

NYOMTATVANY_AZONOSITO mezőjében megadott szöveget.
. Verzió
. Intézmény — Akkor kell megjeleníteni, ha a nyomtatvány

CIMZETr_SZERVEZET mezője ki van töltve
. Létrehozás dátuma
. Módosítás dátuma (csak abban az esetben kell, ha nem egyezik meg a

létrehozás dátumával.)
. Beküldési mód:

1. Online kitölthető
ezt a szöveget kell megjeleníteni: „A nyomtatvány online kitölthető,
és elektronikusan be is küldhető.”

2. Elektronikus beküldés
ezt a szöveget kell megjeleníteni: „A nyomtatvány elektronikusan
kitölthető, és elektronikusan be is küIdhető.~

3. Ellenkező esetben a következő szöveget kell megjeleníteni: ~A
nyomtatvány elektronikusan kitölthető, kinyomtatható és csak papír
alapon küldhető be.”

. Kapcsolódó anyagok (hivatkozások, Súgó, kitöltési útmutató)

. címkék

. Linkek a további verziókra (ha van verzióJa a nyomtatványnak)

. Hatályosság

. Illetékesség

ÍJ’RL-013 Az azonosított, ás a nem azonosított felhasználók is letölthetik a nyomtatványokat,
~______ vagy a megfelelő típusú nyomtatvány esetén elindíthatják az Űrlapkitöltő APP-ot.
ŰRL-014 A nyomtatvány adatoldalán meg kell jeleníteni egy gombot a nyomtatvány
~ letöltésére. Ehhez szükséges egy ikon, ami a nyomtatvány (fájl) típust jelöli.
‘JRL-015 A nyomtatvány adatoldalán az Archív nyomtatvány esetén a letöltés gombra

kattintva egy felugró ablakban fegyelmeztetni kell a felhasználót, hogy a
nyomtatvány márArchív.
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ŰRL-016 A nyomtatvány adatoldalán a letöltő gomb alatt meg kell jeleníteni 2 linket, abban az
esetben, ha a nyomtatványhoz csatolva vannak ezek a fájlok: Aktív súgó, Kitöltési
útmutató. Amennyiben nincsen csatolva a fenti fájlok valamelyike, úgy annak a
linkjét nem kell megjeleníteni.

IJRL-017 Az azonosított felhasználók Kedvenc-nek jelölhetnek nyomtatvány verziókat.

bRL-018 A nyomtatvány adatoldalon kell egy gombot megjeleníteni, amivel a még meg nem
~ jelölt nyomtatványokat Kedvencnek jelölhet az azonosított felhasználó.
yRL-019 Az azonositott felhasznaloknak a listaoldal nezetvalasztojaban megjelenik egy uj
~ nézet: Kedvencek.
ŰRL-020 A nyomtatványok listájának „Kedvencek” nézetében az aktuális felhasználó által

Kedvencnek jelölt nyomtatványok jelennek meg.
URL-021 A kedvencnek jelolt nyomtatvanyokat az osszes nyomtatvany listajaban egy ikonnal

kell megjelolni
ŰRL-022 Az azonosított felhasználó a nyomtatvány adatlapján, és a kedvenc nyomtatványok

~ listájában is tudja törölni a nyomtatványokat a saját kedvencei közül.

U RL-023 A kedvenc nyomtatvanyok listajaban a sorrendet drag&drop modszerrel lehet
valtoztatni az adott oldalbetoltesen belul (Kiegeszito megoldaskent elfogadhato az
elemek mellett Pl fel- es le-nyil ikonokkal biztositott sorrend valtoztatasa is, de
helyettesítő megoldásként nem.)

JRL-024 A műveleteket naplózni szükséges. Naplózni kell a kiváltó üzleti folyamatot és a
kapcsolódó adatokat. A naplózás részletes követelményeit a Szállító az
igazgatásszervezési feladatainak keretében kell, hogy kidolgozza.

Használati esetek

Nem azonosított felhasználó

o Űrlapok listájának megtekintése

o Űrlap adatlapjának megtekintése

• Űrlap keresése
o Űrlap letöltése

. Űrlapkitöltő APP indítósa

Azonosított felhasználó

o Az előzó’ek, plusz

o Űrlap mentése a kedvenc űrlapok közé

. Kedvenc űrlapok karbantartása
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Az Űrlaptár által megjeleníthető tartalom menedzsment koncepcióját a 8. számú SZÜF alkalmazás-

menedzsment melléklet tartalmazza. A további követelmények a kapcsolódó menedzsment

komponensekre vonatkozó követelmények.

RL-025 Az uj urlap felvitelekor az urlap alapertelmezetten inaktiv allapotba kerul (inaktiv
~ olyan urlap, ami mar feltoltesre kerult es hatalyos lesz egy jovobeni idopontban,

illetve hatalyos, de technikai okok miatt elerhetetlenne kel! tenni, mert Pl hibat

L okoz az automata feldolgozás során.)
~JRL-o26 Az igazgatásszervezési eredmények fényében ki kell dolgozni a verzióképzés

L (major,minor, stb.) logikáját, és az űrlap állapot-átmeneteket. (Pl.: Major marad
I aktív, de növekszik a minor, ás a régi major,minor kerül archív állapotba.)
)JRL-o27 Az inaktiv urlapok listaja csak adminisztratorijoggal lathato

~JRL-o2s Az adminisztrátor felhasználó egy inaktív űrlapot tud aktiválni.

RL-029 Uj urlapot csak az adminisztrator felhasznalo tud felvinni

bRL-030 Az űrlapok feltöltéséhez szükséges 1-1. űrlapra vonatkozóan minimum a következő
meta-adatok megadása:

. Nyomtatvány címe

. Nyomtatvány azonosítója (egyedi azonosító)

. Nyomtatvány elektronikus beküldhetőségéről, online kitöltéséről jelzés
1. Elektronikusan kitölthető, de csak kinyomtatva küldhető be
2. Beküldhető elektronikusan (email, ÁNYK)
3. Online kitölthető, és beadható

. Nyomtatvány beküldő szervezet neve

. Rövid leírás (max. 2000 karakter) Rich Text szöveg.

. verzió szám

. címkék

. hatályosság

. illetékesség
Opcionálisan megadható egy nyomtatványhoz

. ANYK aktív súgó fájl (jar, vagy jnlp fájl)

. kitöltési útmutató (.pdf)
JRL-o31. Új űrlap lehet fájl (paraméterezhető, hogy milyen típusokat fogad el), vagy lehet

hivatkozás (URL)

ŰRL-032 Aktív űrlap módosításakor verziószámot kötelező módosítani korábbi verziót
archiválni kell.

ŰRL-0331 naktív űrlap módosításakor nem kötelező verziószárnot módosítani,ésarchiválni.

(íRL-034 Módosítás végén a Mentés funkcióra kattintva az űrlap megtartja állapotát, vagyis az

L inaktív űrlap inaktív marad, az aktív pedig aktív.

p
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~RL-O35 Archwudapada~apjan megjelenik egy Moles, hogy azudaparchiv

dRL-036 Űrlapot archiválni két módon lehet:
1. Űrlap módosításakor automatikusan,
2. Űrlapon végrehajtott „Archiválás” művelet révén.

ŰRL-037 Csak inaktív űrlapot lehet törölni. (Az igazgatásszervezési feladatok keretében
vizsgalni kell az urlap torlesi kovetelmenyek soran, hogy megengedheto-e olyan
eset, amikor ugyfel nem tudja megnezni a sablon hianyaban a korabbi beadvanyat,
illetve a tories fizikailag szukseges-e7) —

ŰRL-038 Karbantartási műveletekhez (törlés, módosítás) megerősítés szükséges.

b RL-039 Amennyiben az urlap sabionnak nincs online elerheto hiteles forrasa, abban az
esetben tarolni kell az urlap sablonok binarisait (Pl pdf, excel, odf, anyk jar, etc)

ŰRL-040 Ne korlátozza az űrlap sablonok formátumát, de a formátumok legyenek
beregisztrálhatóak a menedzsment rendszerbe, és az űrlap sablont lehessen ez
alapján típushoz rendelni.

JRL-041 Lehessen listazni, keresni az urlapok kozott a menedzsment feluleten is

ŰRL-042 Az űrlapok meta-adatai rugalmasan bővíthetők legyenek. (A Szállító által készítendő
részletes követelményspecifikáció és elemzés készítése során kell a rugalmas
kereteket meghatározni.)

JRL-043 A muveleteket naplozni szukseges Naplozni kell a kivalto uzleti folyamatot es a
kapcsolodo adatokat A naplozas reszletes kovetelmenyeit a Szallito az
igazgatasszervezesi feladatainak kereteben kell, hogy kidolgozza

IRL-044 Illeszteni szükséges a Központi Vírusvédelmi szolgáltatást. (Párhuzamos KÖFOP
projekt beszerzési szkópja. Aszinkron interfészt fog biztosítani a vizsgálandó
állományok fogadására. Konkrét interfész specifikáció az említett KÖFOP projekt
nyertesének kihirdetése után várható.)

JRL-045 API az egyes felhasznalo muveletek legyenek elerhetok szolgaltatasokon keresztul
is (Szallito a reszletes kovetelmenyspecifikacio es elemzes keszitese soran hatarozza
meg az API-n keresztul elerheto muveleteket Varhatoan minden olyan muvelet,
amit egy kulso szakrendszer gepi interfeszen is meg tudna valositani, legyen
kiszolgálva egy interfésszel.)

Használati esetek

Rendszergazda

o Új ú’rlapfelvitele

o Űrlap meta-adatainak módosítása

. Űrlap törlése

. Űrlap aktiválása

. Űrlap inaktiválása

. Űrlap archiválása
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5.3.2.9 Űrlapkitöltő APP és API

A SZÜF Űrlapkitőltés támogatás koncepciójának részletes leírását a 9. számú melléklet tartalmazza,

A lenti követelményeket az ott leírtak fényében kell értelmezni, de szükséges a 8. számú SZÜF

alkalmazás-menedzsment melléklet figyelembe vétele is.

Az alábbi követelmények során említett integrálható „kitöltő szolgáltatás” nem egyenlő az

Űrlapkitöltő APP-al és annak API-jával. Ezek elsődlegesen olyan SaaS szolgáltatásként meghívható

technológiai komponensek, amelyek adott, jól meghatározható szabályok szerint készített
űrlapsablonok értelmezésére specializálódtak, amelyekből a végfelhasználó számára kitölthető html

űrlapokat generálnak. Ugyanebbe a kategóriába esnek a Szakrendszeri APP fejlesztés támogató

megoldásként megkövetelt Alkalmazás varázsló által készített kisalkalmazások is.

ŰRK-002 Biztosítani kell a részlegesen vagy a hibátlanul kitöltött űrlapok adattartalmának
Űrlap-tervezet tárban történő ideiglenes tárolását.

URK-003 Biztositani kell a reszlegesen vagy a hibatlanul kitoltott urlapok menteset sajat
gepre (A vegfelhasznalo valasztasatol fuggoen minden olyan reszben, vagy teljesen
kitöltött űrlap

- adattartalmát,
- vagy a kitöltő szolgáltatás által előállított űrlap formátumot,
~ vagy opcionálisan az űrlapból generált KRX formátumot

amit az ügyfél menteni akar.)

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu

Biztosítani kell az űrlaptárban tárolt elektronikusan kitölthető űrlapok
kitölthetőségét. Lehetővé kell tenni a kormányzati intézmények körében jelentős
támogatottsággal rendelkező űrlapkitöltési technológiák integrálhatóságát, és az
űrlaptárban tárolt elektronikus kitölthető űrlapok (vagy a kitöltő által igényelt meta

ŰRK-ool adatok) átadását a regisztrált, és támogatott kitöltő szolgáltatásoknak. Ki kell
dolgozni azokat az interfészeket, amelyeket a kitöltő szolgáltatásoknak
implementálni kell, hogy az integráció a SZOF-el zökkenőmentes legyen.
A Szállító a részletes követelményelemzési és tervezési feladatai során határozza
meg, bogy a különböző státuszú űrlapok (aktív, inaktív, archív stb.) hogyan
viselkedjenek a kitöltési kísérletek során.

ŰRK-004 Biztosítani kell a részlegesen vagy hibátlanul kitöltött űrlapok betöltését és
módosítását, amelyet a regisztrált kitöltő szolgáltatások támogatnak. Betöltés saját
gépről vagy Űrlap-tervezet tárból. (Adott kitöltő szolgáltatás csak a saját
formátumait fogja kezelni, a különböző kitöltő szolgáltatások formátumainak
konverziója nem követelmény. A formátumellenőrzést a kitöltő szolgáltatásnak kell
biztosítani.)
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űRK-005 Biztosítani kell a hibátlanul kitöltött és végfelhasználók által beadásra megjelölt
urlapok tovabbitasat a cimzeshez szukseges meta-adatokkal egyutt a Levelezes
modul fele uzenetkuldes celjabol Ezjelen elkepzeles szerint KRX csomag eloallitasat
es a NISZ BKSZ (BEDSZ) szolgaltatashoz torteno tovabbitasat jelenti A Szallito

~ pontosítsa a követelményt az igazgatásszervezési feladatai során.
űRK-O06 Az űrlapok címzésekor a címzett legyen kereshető és választható. Hivatali tárhely

címekről van szó, amiből a keresést és választást biztosítani kell, ahol az ügytípus ezt
megköveteli. A Szállítói feladat a követelmény pontosítsa az igazgatásszervezési
tevékenységek során.

URK-007 Az Aikalmazas varazsloval generalt kisalkalmazasok futtatasanak elokeszitese soran
I az automatikusan kitoltheto adatok toltodjenek fel felhasznalva a torzsadatokat,

kulso szolgaltatasokat (Minden olyan adat, ami az adott ugytipus kapcsan valamely
hiteles nyilvantartasban rendelkezesre all, es begyujtheto elektronikusan, azt a
rendszer „szedje ossze” automatikusan Ebbe bele kell erteni azokat az adatokat is,
amelyeket s vegfelhasznalo korabban mar elmentett sablonkent, vagy
torzsadatkent)

ŰRK-OO8 Az űrlapokhoz legyen lehetőség csatolmányokat csatolni. A Szállító feladata az
igazgatásszervezési tevékenységei során felmérni a lehetséges és engedélyezhető
csatolmány formátumokat, valamint meghatározni az ezekre vonatkozó méret
tartalom, és egyéb korlátozásokat, valamint a csatolmányok tárolási helyét és
módját.

URK-009 I Az Alkalmazas varazsloval generalt kisalkalmazasok futtatasanak soran legyen
~ automatikus mentes bizonyos idokozonkent Az automatikus mentes legyen

valaszhato A mentes celia a kliens oldalon lejaro munkamenetek miatt kitoitesi
adatok elvesztésének megakadályozása. Az automatikus mentéseket a
bejelentkezett vegfelhasznalo Urlap-tervezet taraba kell menteni
A kitöités mentés nélküli, végfelhasználó általi tudatos megszakítása, mentése, vagy
beadása a korábbi automatikus mentések törlését kell, hogy eredményezze az Űrlap-
tervezet tárban.

űRK-O1O A hibátlan űrlapok és a csatolmányok legyenek elláthatóak elektronikus aláírással.
Kezelje a rendszer a KDO-n keresztül elérhető aláírás szolgáltatásokat. Amennyiben a
KDO nem áll rendelkezésre határidőre, úgy az AVDH APP révén mindenképp meg kell
oldani a hitelesítést. Kezelje a rendszer a többes aláírást. Az űrlapok hibátlanságát a
kitöltő szolgáltatásnak kell biztosítani. (Minden olyan kitöltött űrlap, amelyet a
releváns kitöltő szolgáltatás beadhatóként kezel, és amelynek a benyújtását a
végfelhasználó kezdeményezte.) Az aláírások elhelyezését alapvetően a benyújtási
akciót követően az Űrlapkitöltő APP-nak kell vezérelnie, de a leendő Szállító feladata
az igazgatásszervezési tevékenységek végrehajtása során a folyamatok pontosítása.

ŰRK-Ofl A műveleteket naplózni szükséges. Naplózni kell a kiváltó üzleti folyamatot ás a

[ kapcsolodoadatokat A naplozas reszletes kovetelmenyeit a Szallito az
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igazgatásszervezési feladatainak keretében kell, bogy kidolgozza.

ŰRK-012 Illeszteni szükséges a Központi Vírusvédelmi szolgáltatást. (Párhuzamos KÖFOP
projekt beszerzési szkópja. Aszinkron interfészt fog biztosítani a vizsgálandó
állományok fogadására. Konkrét interfész specifikáció az említett KÖFOP projekt
nyertesének kihirdetése után várható.)

ŰRK-013 API: az egyes felhasználó műveletek legyenek elérhetők szolgáltatásokon keresztül
is (Szallito a reszletes kovetelmenyspecifikacio es elemzes keszitese soran hatarozza
meg azAPl-n keresztul elerheto muveleteket Varhatoan minden olyan muvelet,

~ amit egy kulso szakrendszer gepi interfeszen is meg tudna valositani, legyen~ kiszolgálva egy interfésszel.)
ŰRK-014 Ha az űrlap anonim módon nem tölthető ki, a végfelhasználó kizárólag KM)

azonosítás után kezdheti meg a kitöltését.
URK-OlS Egy mentett urlap tartalom legyen megjelolheto sablonnak Ebben az esetben a

! benyújtáskor ne kerüljön törlésre.
ŰRK-016 Az automatikusan mentett űrlapok kezelése során gondoskodni kell az űrlapok

automatikus törléséről, amennyiben azok adott időszakon belül nem kerülnek
módosításra. Az időszak konfigurálható legyen. A sablonként mentett űrlapok nem
kerülhetnek törlésre.

5.3.2.10 Űrlap-tervezet tár APP és API

A SZÜF Űrlapkitöltés támogatás koncepciójának részletes leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

A lenti követelményeket az ott leírtak fényében kell értelmezni, de szükséges a 8. számú SZÜF

alkalmazás-menedzsment melléklet figyelembe vétele is.
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Biztositani kell az urlap tervezet tarban tarolt elektronikusan kitoltheto urlapok
kitolthetoseget Lehetove kell tenni a kormanyzati intezmenyek koreben jelentos
tamogatottsaggal rendelkezo urlapkitoltesi technologiak integralhatosagat, es az

URT-00J. urlaptarban tarolt elektronikus kitoltheto urlapok (vagy a kitolto altal igenyelt meta
adatok) atadasat a regisztralt, es tamogatott kitolto szolgaltatasoknak Ki kell
dolgozni azokat az interfeszeket, amelyeket a kitolto szolgaltatasoknak
implementálni kell, hogy az integráció a SZOF-el zökkenőmentes legyen.
Az űrlap kitöltő szolgáltatások számára biztosítani kell a részlegesen vagy a

ŰRT 002 hibátlanul kitöltött űrlapok Űrlap tervezet tárban történő ideiglenes tárolását.
(Interfészt kell biztosítani a kitöltő szolgáltatások számára, hogy az űrlapok
adattartalmát — bele értve a csatolmányokat is — fel tudják tölteni a tárba)

URT 003 Felhasznalot feluleten es interfeszen keresztul is biztositani kell a tar tartalmanaklistázását.

ŰRT 004 Felhasználói felületen és interfészen keresztül is biztosítani kell a tár elemeinektörölhetőségét.

URT 005 Biztositani kell, hogy a tarban tarolt urlapok feldolgozasat (kitoltes folytatasa,hitelesítés, beadás stb.) folytatni tudja az Űrlapkitöltő APP-ban a végfelhasználó.
ŰRT-006 Az űrlapok kitöltése során időszakosan végrehajtandó automatikus mentéshez is

biztosítson támogatást azinterfész a regisztrált és támogatott kitöltő
szolgáltatásoknak.

URT-007 A muveleteket naplozni szukseges Naplozni kell a kivalto uzleti folyamatot es a
kapcsolodo adatokat A naplozas reszletes kovetelmenyeit a Szallito az
igazgatasszervezesi feladatainak kereteben kell, hogy kidolgozza

ŰRT-008 Illeszteni szükséges a Központi Vírusvédelmi szolgáltatást. (Párhuzamos KÖFOP
projekt beszerzési szkópja. Aszinkron interfészt fog biztosítani a vizsgálandó
állományok fogadására. Konkrét interfész specifikáció az említett KÖFOP projekt
nyertesének kihirdetése után várható.)

URT-009 API az egyes felhasznalo muveletek legyenek elerhetok szolgaltatasokon keresztul
is. (Szállító a részletes követelményspecifikáció és elemzés készítése során határozza
meg az API-n keresztül elérhető műveleteket)

5.3.2.11 Aláírás ellenőrző (KEAESZ) APP és API

Általános leírás

A SZOF keretében a végfelhasználók számára lehetőséget kell biztosítani az elektronikus ügyintézésük

során kapott elektronikus dokumentumokon szereplő aláírások ellenőrzésére. Ez egy akár azonosítás

nélkül is igénybevető szolgáltatás, melynek elérhetőségét a publikus Magyarorszag.hu felületen is

elérhetővé kell tenni. A SZOF keretrendszer révén biztosítani kell a csatlakozó szakrendszerek

számára a Kormányzati Elektronikus Aláírás Ellenőrző Szolgáltatás (KEAESZ) beépíthetőségét a saját
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szakrendszeri APP-jaikba és végfelhasználók Számára önálló APP-ként való elérhetőségét is. Az önálló

APP-on a végfelhasználók elektronikus ügyintézéstől függetlenül tölthetnek fel dokumentumot,

elektronikus aláírás ellenőrzéscéljából.

Az elektronikusan aláírt dokumentumok esetében akkor lehetünk biztosak abban, hogy az aláírást

valóban az aláírásban feltüntetett személy készítette, valamint hogy az aláíró valóban az adott

dokumentumot írta alá, ha az elektronikus aláírást és az aláírt dokumentumot ellenőrizzük.

Az ellenőrzés során a KEAESZ szoftvere többek között kétséget kizáróan megállapítja, hogy az aláírt

dokumentum és az elektronikus aláírás összetartozik-e, a dokumentum megváltozott-e az aláírás

ideje óta, valamint bogy az elektronikus aláírás elkészítéséhez használt magánkulcs tanúsítványa az

aláírás időpontjában érvényes volt-e.

Az aláírás-ellenőrzés alapvető eredménye, azaz a vizsgált dokumentumon lévő elektronikus aláírás

érvényessége, vagy érvénytelensége egyszerű szövegként jelenik meg az ellenőrzés végén. Az

ellenőrzés eredményét és az azt alátámasztó kiegészítő információkat részletesen tartalmazza az

ellenőrzési folyamat végén letöltésre felkínált igazoló dokumentum. E dokumentum szabványos PDF

formátumú, megjelenítéséhez az ingyenesen elérhető Adobe Reader, vagy vele kompatibilis szoftver
használható.

A KEAESZ alkalmas a PAdES, XadeS aláírások egyszerű és időbélyeggel ellátott változatainak

ellenőrzésére és az ASiC-S (egyszerű) és ASiC-E (kiterjesztett) formátumban tárolt elektronikus

aláírások változatainak ellenőrzésére is.

A végfelhasználó által ellenőrzése feltöltött dokumentum, űrlap nem haladhatja meg a 25 MB

méretet.

Táblázatos követelmény jegyzék

ELL-oo1 Csak azonositott felhasznalok hasznalhatjak az APP-ot VAGY Azonositott es nem
azonosított felhasználók is használhatják az APP-ot.
A SZÜF keretrendszer révén biztosítani kell a szakrendszerek (p1. levelezés, tár)

ELL-002 számára a KEAESZ beépíthetőségét, vagyis a KEAESZ webservice interfésze által
nyújtott szolgáltatások folyamatba építhetőek legyenek SZOF API GW révén.

ELLOO4 Vírussal fertőzött dokumentumot a KEAESZ nem ellenőrzi ás a vírus detektálásáról
informálni kell a feltöltőt

ELL-006 Az aláírás ellenőrzésének eredményéről szóló pdf tárhelyre történő elhelyezését is
_____ kérhesse a felhasználó ___________

+36 14594200 nío@n~sz.hu nisz,hu

76



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Követel m ény-specifi káció

Rövid használati esetleírás önálló APP esetén

1. A végfelhasználó már bejelentkezett a SZOF-ön és rákattint a KEAESZ APP-ra.
2. Betallózza az ellenőrizendő dokumentumot, űrlapot.
3. A dokumentum ellenőrzésének alapfeltétele az ÁSZF elfogadása a kiválasztó négyzet

bejelölésével. Ezután a „Dokumentum feltöltése” gomb megnyomásával a felhasználó
elküldheti a KEAESZ szolgáltatásnak ellenőrzésre a dokumentumot. Amennyiben az aláírás és
az aláírt dokumentum külön állomány, a felhasználó az eredeti fájlt (amelyet korábban
aláírtak) az „Eredeti fáj!” mezőbe linkelheti be, az „Aláírt fájl” mezőbe pedig azt az állományt,
amely az eredeti fájl aláírását tartalmazza. A feltöltés feltétele „Az eredeti fájlt is feltöltöm”
kiválasztó négyzetet bejelölése.

4. Az előugró ablakok a feltöltött és beküldött dokumentum elektronikus aláírás tartalmáról
adnak eligazítást. Abban az esetben, ha a válasz az „Aláírás érvényes!”, a rendszer
azonosította az elektronikus aláírást és érvényesnek találta azt. Ha a válasz az „Aláírás
érvénytelen!”, a rendszer azonosította az elektronikus aláírást, de valamilyen okból azt
érvénytelennek találta. Amennyiben „A dokumentum nem tartalmaz elektronikus aláírást”
felirat jelenik meg, a dokumentum nem tartalmaz aláírást.

5. A vizsgálat eredménye megjelenik a felhasználó képernyőjén. Amennyiben igény merül fel a
KEAESZ vizsgálat elektronikus vagy nyomtatott formában történő archiválására, Úgy az
„Ellenőrzés eredményének letöltése” gomb megnyomásával a felhasználó egy *.pdf
állományba mentheti (és nyomtathatja ki ezután) a fenti eredményt a megfelelő
metaadatokkal együtt. Elvárt, hogy a felhasználó kérhesse az ellenőrzés eredményét
tartalmazó pdf tárhelyre történő elküldését/mentését is.

5.3.2.12 Ügykövetés APP és API

Általános leírás:

Az APP lehetőséget kell, hogy biztosítson az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten

keresztüli nyomon követésére, az ügyeik aktuális ügyintézési státuszának interneten keresztüli

megismerésére.

Táblázatos követelmény leg yzék

Az igazgatasszervezesi feladatok kereteben vizsgalni kell, hogy milyen erdemi
UGYK-OO1. lehetoseg van a nyomonkovetes megvalositasara, es milyen informaciok

nyomkövetése lehetséges.
Az eredmények alapján ki kell alakítani egy olyan felületet, amely a SZÜF-re

OGYK-002 regisztrált ügykezelő rendszerekkel együttműködve lehetővé teszi a végfelhasználók
számára az ügyeik nyomon követését.

ÜGYK-003 Ajánlattevőnek ki kell dolgoznia azokat a szabványokat, folyamatokat és
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interfészeket, amelyeket ha a SZOF-re regisztrált ügykezelő rendszerek
impiementálnak, akkor a csatlakozás a lehető legkevesebb ráfordítással
megvalósítható. :

ÜGYI< 004 Legalább egy űgykezelő rendszerrel kapcsolatot kell kialakítani, amely a
megvalósítási fázisban kerül meghatározásra. (Pl.: Önkormányzati ASP.)

UGYKOOS Lehetove kell tenni a vegfelhasznalot erinto ugyek listazasat, statuszainak
megtekiriteset,a lista szureset

ÜGYK-006 Az űrlapok kitöltése során időszakosan végrehajtandó automatikus mentéshez is
biztosítson támogatást az interfész a regisztrált ás támogatott kitöltő
szolgáltatásoknak. szür fiók adminisztrátor (superuser) tudjon szerepköröket
rendelni az egyes ügytípusokhoz, vagy ügyekhez, hogy korlátozni tudja azok [
hozzáférését ha a fiókhoz meghatalmazottak is hozzáférnek. (Pl. Gazdálkodó
szervezet.)

5.3.2.13 Szakrendszeri APP fejlesztés támogató megoldás követelményei

A SZÜF Űrlapkitöltés támogatás koncepciójának részletes leírását a 9. számú melléklet tartalmazza.

A lenti követelményeket az ott leírtak fényében kell értelmezni, de szükséges a 8. számú SZÜF

alkalmazás-menedzsment melléklet figyelembe vétele is,

Az alábbi követelmények során említett „kitöltő szolgáltatás” nem egyenlő az Űrlapkitöltő APP-al és

annak API-jával. Ezek elsődlegesen olyan SaaS szolgáltatásként meghívható technológiai

komponensek, amelyek adott, jól meghatározható szabályok szerint készített űrlapsablonok

értelmezésére specializálódtak, amelyekből a végfelhasználó számára kitölthető html űrlapokat

generálnak. Ugyanebbe a kategóriába esnek a Szakrendszeri APP fejlesztés támogató megoldásként

megkövetelt Alkalmazás varázsló által készített kisalkalmazások is.

Táblázatos követelmény leg yzék

—
Biztonsagi kontextus atadasa a szakrendszeri APP-oknak az SSO bejelentkezest

SZAK-001 kovetoen, a kivalasztott APP inditasakor a Keretrendszer at kell, adja a
felhasználóhoz tartozó biztonsági kontextust.

SZAK 002 A keretrendszernek a szakrendszeri APP-ok számára biztosítania kell az APP-ok
‘ keretrendszerre vonatkoztató állapotát.

SZAK 003 A szakrendszeri APP-ok a keretrendszer által biztosított szolgáltatásokat egy án.szolgáltatástár (szolgáltatáskatalógus) segítségével deríthetik fel, érhetik el. A
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j szolgáltatástár kialakítása a Szállító feladata. A szolgáltatástár karbantartásához
~ menedzsment megoldást is kell biztosítani.

A szolgáltatástár a keretrendszerben elérhető szolgáltatások elérhetőségét
(aktuális állapot, várható kiesés időpontja, időtartama, a szolgáltatás várható

SZAK-004 kivezetésének időpontja), elérési pontját, leírását kell, tartalmazza. A
szolgáltatástár menedzsment felületein keresztül a lehetőséget kell biztosítani
ezen adatok karbantartására.

SZAK-O05 A szolgaltatastarban az egyes szolgaltatasok akar tobb verziojanak az
elérhetőségét is biztosítani kell. (SOA elvek követése.)

SZAKOO6 A szakrendszeri APP-ok a keretrendszer biztosította szolgáltatásokat csak egy
egységes elérési ponton, az án. Gateway API-n keresztül érhetik el.
A szakrendszeri APP-ok a Gateway API-n keresztul hozzaferhetnek a Levelezes API

SZAK-007 bizonyos szolgaltatasaihoz (A projekt soran lesznek kialakitva a levelezeshez
kapcsolodo szolgaltatasok)

SZAK-DOS A szakrendszeri APP-ok a Levelezés API segítségével elektronikus üzenetet
küldhetnek a szakrendszert üzemeltető hivatal nevében a felhasználó részére.
A szakrendszeri APP-ok a Gateway API-n keresztul hozzaferhetnek az LJrlapkezeles

SZAK-OO9 API bizonyos szolgaltatasaihoz A projekt soran lesznek kialakitva az
Urlapkezeleshez kapcsolodo szolgaltatasok Ezek meghatarozasa reszben a Szallito
feladata
A szakrendszeri APP-ok a Gateway API-n keresztül hozzáférhetnek a Tár API

SZAK-OlD bizonyos szolgáltatásaihoz. A projekt során lesznek kialakítva a kapcsolódó
szolgáltatások. Az Űrlap-tervezet tár kialakítása és az ahhoz kapcsolódó
interfészek meghatározása a Szállító feladata. —

A szakrendszeri APP-ok a Gateway API n keresztul hozzaferhetnek az AVDH API

SZAK-DÍJ. bizonyos szolgaltatasaihoz Az AVDH APP kialakitasa es SZUF kompatibilitasanak
kialakitasa a Szallito feladata, beleertve az API szolgaltatasok meghatarozasat es
interfészek kialakítását is.
A szakrendszeri APP-ok a Gateway API-n keresztül hozzáférhetnek az Értesítések

SZAK-012 API bizonyos szolgáltatásaihoz. Az Értesítés szolgáltatás kialakítása a Szállító
feladata, beleértve az API szolgáltatások meghatározását és interfészek kialakítását

~-~-___ is. [
A szakrendszeri APP-ok a Gateway API-n keresztül hozzáférhetnek a Személyes

SZAK-013 ugyintezesi naptarAPl bizonyosszolgaltatasaihoz ASzemelyesugyintezesi naptar
szolgáltatás kialakítása a szállító feladata, beleértve az API szolgáltatások
meghatározását és interfészek kialakítását is.
Biztosítani kell egy Alkalmazás varázslót, amely vizuális alkalmazástervezésre ad
lehetőséget. Egyszerűbb igényeket „wizard” jellegű létrehozási folyamat mentén

SZAK-O 14 kell támogatnia, komplexebb igény esetén a „wizard” jelleg nem elvárt, de a
vizuális felülettervezés igen. Legyen alkalmas a publikáló intézmény
adatforrásainak, nyilvántartásainak közvetlen kezelésére. [
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Biztosítani kell egy böngészőben működő űrlapsablonok készítésére szolgáló

SZAK 015 komponenst A letrehozott urlapsablonoknak az Urlap Menedzsment
. adatbázisaiba publikálhatóaknak, és az IFORM kitöltő szolgáltatás által

L__~ f&dolgozhatónakkell lennie. —

5.3.3 KEÜSZ-ök továbbfejlesztésével szemben támasztott követelmények

Ajánlatkérő igényfelmérést végez a KEÜSZ-ökkel, SZEÜSZ-ökkel kapcsolatos elégedettségről és

továbbfejlesztési igényekről, melyek révén Ajánlattevőtől elvárt a konkretizált igények ás

lehetőségek alapján a 2015. évi CCXXII. törvény ás a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet által

meghatározott KEÜSZ-ök egy részének továbbfejlesztése.

A fejlesztéseknek minimálisan az alábbi szolgáltatásokra kell kiterjednie, melyek pontos

követelményei, funkcionális elemei az Ajánlatkérő által, egy külső igényfelmérés alapján kerülnek

meghatározásra. A fejlesztés erőforrásigényét a jelenlegi ismeretek alapján 2000 mérnöknapban

határozzuk meg, melynek pontos tartalmát és a feladat elvégzésének módját az Ajánlatkérővel

egyeztetni szükséges egyrészt a tárgyalások során, másrészt a külső igényfelmérés eredményeinek

ismeretében. A fejlesztéshez szükséges erőforrás költségét Ajánlattevő számítsa bele az egyéb

fejlesztési feladatai közé:

- Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás (EDT),

- Központi kézbesítési ügynök (KKÜ),

- Központi Érkeztetési Ügynök (KÉÜ),

- lratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás (BIÁSZ).

A felmérés kapcsán megfogalmazódó fejlesztési igényeken túlmenően minimális elvárás az

Ajánlattevővel szemben a fenti szolgáltatások kialakítása kapcsán a jogszabályoknak [2015. évi

CCXXII. törvény, 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet és IT biztonsági törvény, végrehajtási rendeletek]

való teljes körű megfelelés megvalósítása és a dokumentumok tárolásához, kézbesítéséhez

kapcsolódó üzemszerű működés biztosítása.

5.4 Nem funkcionális követelmények

5.4.1 Informatikai (technológiai) követelmények

A Rendszernek technológiájában illeszkednie kell az Ajánlatkérő IT környezete által támasztott

követel ményekhez.
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Az 5. Számú melléklet Ajánlatkérő jelenlegi IT környezetét mutatja be. A jelenlegi IT környezet

továbbfejlesztése a Kormányzati Adatközpont (továbbiakban KAK) keretében történik. Jelen projekt

számára a KAK biztosítja majd a hardver erőforrásokat (virtuális gépeket a felhőn belül - az
egyeztetett szükséges erőforrás mértékéig), illetve lehetőséget biztosít a KAK minden

szolgáltatásának igénybevételére, többek közt ObjectStore és adatbáziskezelő használatára. A KAK

illeszkedés feltételerendszerét a 8.4.5-ös fejezet Írja le.

Az operációs rendszer, alkalmazás szerver és web szerver licenceket és ezek az Ajánlatkérőnek

történő átadástól számított 12 hónapos informatikai támogatását (az ajánlati árba beleértve) az

Ajánlattevőnek kell biztosítania.

Preferált termékek:

— operációs rendszer: Red Hat Enterprise Linux

- alkalmazás szerver: Red Hat iBoss Enterprise Application Platform

- web szerver: Red Hat JBoss Web Server

A Keretrendszer megvalositasahoz kivalasztott technologianak tamogatnia kell a
TECH-0O1 modularis felepitest, az egyes modulok fuggetlen skalazhatosagat, magas foku

_______________ hibaturest, magas foku rendelkezesre allast, futasi IdeJu telepitesi folyamatokat
Olyan modern technológiák bevezetésére van szükség, melyek hosszú távú (min.
5 év gyártói) támogatottsága biztosított.
A megajánlott technológiák nem lehetnek az adott gyártónál kifutóként
semmilyen módon megjelölt eszközök, mivel legalább 5 éves fenntartási
időszakra tervezettek, ezért legalább erre az időszakra biztosítottnak kell lennie a
normál (nem kiemelt) üzemeltetés támogatásnak (szupportnak). Korszerű, széles
körben elterjedt technológiákra épülő megoldások bevezetése a cél. Nyílt
forráskódú megoldások esetében a kereskedelmi támogatással rendelkező

TECH-002 szoftvereket és ezeknek a legutóbbi vagy azt megelőző stabil változatát a
biztonsági javításokkal (patch) kell alkalmazni.
A gyártói támogatással rendelkező szoftverek esetében (MS SQL server, Oracle...)
olyan verziót lehet alkalmazni melyek, az üzembeállítástól még legalább két évig
normál (nem kiemelt, extended) támogatással rendelkeznek. A szoftvergyártók
több évre előre meghatározzák a terveiket (roadmap).
Csak olyan megoldások használhatók melyeknek a legutóbbi fél évben új verziója
vagy biztonsági javítása jelent meg (aktív a fejlesztés).
Amennyiben a projekt ideje alatt a szoftvernek megjelenik új kereskedelmileg

_______________ támogatott stabil verziója, azt élesbe állítás előtt be kell vezetni, el kell végezniaz
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upgrade-t (ez azért fontos, hogy az éles üzem ne rögtön upgrade-del kezdődjön).

TECI-l-003 A kialakított Rendszer illeszkedjen az Ajánlatkérő jelenlegi informatikai
üzemeltetési környezetébe.

TECH-004 A fejlesztési/telepítési technológiának illeszkednie kell a NISZ-ben
használandóhoz.
A Megrendelőnél használt fejlesztési nyelv a JAVA.

Telepítési technológia a párhuzamosan futó KAK beszerzés eredményétől is fog
függeni. Alapvető elvárás a felhő környezetben működő magas fokú
automatizáltság (Cl, CD).

TECH-0O5 A kormanyzati adatkozpontban a menedzsment eszkozok a dinamikus skalazast
támogatni fogják.
A szallitott komponenseknek tekintettel kell lenni a dinamikus skalazas
feltételére különösen a licencelés szempontjából.

Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy milyen fejlesztési, tesztelési, és telepítési technológiát

kíván használni és átadni a NISZ részére. Amennyiben dobozos termékek (Standard Szoftverek)

felhasználásával készíti el az alkalmazást, akkor ajánlatában adja meg a termék(ek) licencelési

feltételeit, időtartamát, fenntartási, esetleges szupport költségeket.

5.4.1.1 Rendelkezésre állás

REND-0O1 A rendszertől elvárt (ITIL v3 szerinti definíció alapján mért) rendelkezésre állás: havi
99,9%

REND-002 A rendszer üzemideje: folyamatos, leállásmentes, 7 x 24

5.4.1.2 Válaszidők

VÁL-001 Az elvárt válaszidők a felhasználói felületen legyenek az alábbiak vagy (10 Mbps
sávszélességű kapcsolat és átlagos hálózati forgalom szOr állampolgár esetén /azaz
max. S Mbps rendelkezésre álló sávszélesség/, vagy SZÜF szakrendszer tekintetében
2 Mbps és az alábbiakban ismertetett egyidejű felhasználószám mellett):

. egyszerű adatok alapján történő keresés, egyszerű adatbevitel és
adatmegjelenítés tekintetében: 1-3 s,

. térképadatok, GIS információk: 5-lSs.
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5.4.2 Adatkezelés, adatbázis menedzsment

ADAT-002 Amennyiben a rekordok rögzítését követően bármilyen későbbi időpontban az
adattartalom módosul, úgy a rendszer rögzítse a módosítási információkat oly
módon, hogy logikailag (lekérdezésekben, riportokban) pontosan helyreállíthatók
legyenek az egyes, eltérő időpontokban érvényes adattartalmak, illetve a
rendszernek szükséges rögzítenie a módosító kilétét is.

ADAT-003 Az adatok tárolási karakterkészlete UTF-8 legyen, ahol ez értelmezhető.

5.4.3 Adatintegritás, konzisztencia

Q3 +36 1 459 4200 infoc~nisz.hu nísz.hu

A követelmény teljesítésekor figyelembe veendő felhasználószám:
. osszes bejelentkezett ‘~3Q00
• egyidejuleg muveletet vegzo (konkurens felhasznaloi tranzakcio) “300

VÁL-002 Szerver oldalon mért válaszidők tekintetében (bármely számítóközpontban) az
adatok alkalmazás szintű lekérdezése (kulcs adatok alapján) 300 egyidejű lekérdezés
esetén legyen 1 s alatti.

ADAT-001 Az adatrekordok rögzítése kötődjön időbélyeghez.

ADAT-004 A rendszernek garantálnia kell a benne tárolt adatok integritását ás konzisztenciáját.
Az adatbázisokban és az üzenet feldolgozó modulokban olyan megoldásokat kell
alkalmazni, amelyek biztosítják, hogy a tárolt és továbbított, egymással összefüggő
adatok között az összefüggések ellentmondásmentesek legyenek.
Az integritás ellenőrzését ütemezetten működő, automatikusan végrehajtható
ellenőrző algoritmusok végezzék. A végrehajtott ellenőrzéseket naplózzák, és
bármely adat sérülése esetén riasztást küldenek NISZ protokoll szerint (például a
NISZ által üzemeltett monitoring rendszer irányába úgy, hogy képes legyen
különböző riasztási szinteket kezelni).

ADAT-0O5 A konzisztencia ellenőrző algoritmusok vezérlésáhez ki kell alakítani egy ütemező
szolgáltatást Az ütemező szolgáltatás konfigurációjának megfelelően menedzseli az
egyes munkamenet példányokat az ellenőrző algoritmusokból.

ADAT-006 Az adatszerkezet illetve adatmodell kialakításánál figyelembe kell venni a tranzakciós
szinten garantálható konzisztens kialakítást. A komponensek mentén történő
szeparációnak olyannak kell lennie, hogy valamely rész elérhetetlensége miatt
inkonzisztens tárolt állapot nejöhessen létre.
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ADAT-007 Mind a működési logika, mind pedig a tárolt adatok tekintetében a rendszer
biztosítsa a konzisztens állapot visszaállíthatóságát.

ADAT-008 A rogzitett adatok minden esetben legyenek, es feldolgozasuk alatt folyamatosan
maradjanak konzisztensek (egy modositott adatbol esetlegesen szarmaztatott adat
minden esetben automatikusan frissuljon, es ellentmondasos adat egyuttesek ne
forduljanak elő egyetlen állapotban sem).

5.4.3.1 Adatizoláció

ADAT-009 Az architektúrának garantálnia kell azt, hogy az üzemeltetők nem - illetve csak a
megfelelő engedélyek birtokában férnek hozzá az ügyfelek tulajdonában álló
adatokhoz.

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

ADAT-Oh A rendszer biztositson lehetőseget arra, hogy az adatok titkositottan keruljenek tarolasra

5.4.3.2 Felhasználói adatkezelési hozzájárulás

ADAT-OlO Minden SZÜF keretrendszerben kezelt és/vagy SZ0F profilban tárolt adatkörhöz
hozzájáruló nyilatkozatot kell kérni a felhasználótól az első belépéskor.

ADAT-Oh lgazgatásszervezési feladatok keretében vizsgálni kell az adattárolási/adatkezelési
következményeket adatkörönként.

ADAT—0h2 Lehetőséget kell biztosítani a hozzájáruló nyilatkozatok karbantartására.

5.4.3.3 Mentés, archiválás

MENT-ODi A rendszernek lehetővé kell tennie, hogy a felhasználók számára a rendszer
szolgáltatásai elérhetők és használhatók legyenek az adatmentések ideje alatt is,
minden központi szolgáltatási funkcióra vonatkozóan 7x24 órában.

MENT-002 Mentés ideje alatt az indokolt teljesítménycsökkenés a kérések kiszolgálásában
elfogadható, melynek pontos részletezése az SLA-ban lesz meghatározva. Az
üzemeltetői alkalmazásban az adminisztratív funkciók korlátozása indokolt esetben
elfogadható a mentési eljárás közben.

MENT-003 A rendszer mentéseinek ki kell terjednie minden olyan rendszer összetevőre, amely a
rendszer teljes működőképességének helyreállításához szükséges. (A mentésből a
rendszer minden komponense legyen maradéktalanul helyreállítható a megfelelő
hardver eszközök rendelkezésre állása esetén.)
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—
MENT-004 A rendszert úgy kell kialakítani, hogy az újraindítások, vagy mentésből történő

adat/rendszer visszatöltések a meghatározott maximális kiesési időn belül
végrehajthatóak legyenek.

MENT-005 A mentési eljárás keretében gondoskodni kell a funkcionális adatokon túl a
naplóállományok mentéséről mind a fájlrendszerbe, mind az adatbázisba történő
naplózás esetében az adott tárolási technológiának megfelelő eszközzel.

MENT-006 Az adatok biztonságos kezelése érdekében a rendszernek biztosítania kell, hogy akár
a mentőrendszer felhasználásával megvalósuló adatmentések ideje alatt az adatok
elérése folyamatos kell maradjon.

MENT-007 A mentésnek és archiválásnak illeszkednie kell a Kormányzati Adatközpontban
alkalmazott mentési és archiválási folyamathoz, technológiai megoldáshoz.

MENT-008 A leszállított mentési és archiválási tervnek illeszkedni a kell a rendszer biztonsági
osztályához és a törvényi szabályozás által meghatározott követelményekhez.,
melyet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól
szóló 2015. évi CCXXII. törvény határoz meg. Továbbá illeszkednie szükséges a
Kormányzati Adatközpontban alkalmazott mentési és archiválási folyamatokhoz,
technológiai megoldásokhoz is.

MENT-009 Az üzleti folyamatok visszaállítható mentését rendszer szinten konzisztens módon 3
óránként várja el az ajánlatkérő.

5.4.3.4 Exportálás

EXP-001 A rendszer legyen képes az alkalmazásban tárolt adatlapok, statisztikák szabványos,
nyílt formátumba történő exportálására.

EXP-002 Az exportálás tényét, valamint az exportált adattartalmat naplózni kell.

5.4.3.5 Központi konfiguráció, menedzsment

KONF-O01 A rendszernek architekturálisan úgy kell felépülnie, és olyan technológiákat kell
használnia, amelyek segítségével biztosítható, hogy a funkciók, szolgáltatások
használata és frissítése a lehető legkisebb mértékben támasszon helyi IT támogatási
igényeket. Ennek érdekében fontos, hogy a technológia szabványos, az IT iparágban
elterjedt megoldás legyen, mely szabványos interfészek segítségével kapcsolható
legyen a helyi IT megoldásokhoz

KONF-002 A rendszernek illeszkednie kell a NISZ Zrt. meglévő rendszer-menedzsment
környezetébe. A rendszerben saját hibajegy kezelési, riasztási funkció nem kerül
megvalósításra, arról rendszeren kívüli eszközökkel kell gondoskodni a fejlesztés/
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Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogyan kíván megfelelni a központi konfiguráció, menedzsment

kialakításával kapcsolatos követelményeknek.

5.4.3.6 Monitoring

MON-002 A rendszernek biztosítania kell a kvantitatív módon kifejezhető működési
paraméterek ás üzleti folyamatok működésének mérését, kapcsolódó adatgyűjtést
ésjelentéskészítést (p1. rendelkezésre állás és megbízhatóság, válaszidők).

MON-003 A rendszernek rendelkeznie kell menedzsment szintu riporting, felugyeleti es
riasztási komponenssel.

MON-004 A monitorozásnak ki kell terjednie a teljes rendszerre, beleértve a hardver
eszközöket és ezek menedzsment-felületeit, valamint a környezeteket is.

±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu

üzemeltetés során.
KONF-003 A különböző rendszerfelügyeleti, riasztási, hibajegykezelési, hibajegy statisztikai, és

HelpDesk jelentéskészítési funkciókat a NISZ Zrt. központi Icinga/PVSR és/vagy SCOM
monitoring és riasztási, uRA-ra ás HP SM-re épülő hibajegykezelési és HelpDesk
infrastruktúrája fogja biztosítani. Ehhez illeszkednie kell a szállításra kerülő
rendszernek.

KONF-004 A rendszernek a rendszerfelügyelet (Nagios, PVSR, SCOM agentek) számára riasztási
alapinformációkat kell biztosítaniuk az egyes modulok működésében lényegesnek
minősülő rendszerjellemzőkiMX interfészen keresztüli lekérdezhetőségével. Ezen
jellemzők elsősorban Linux és java architektúra alapját képezik.

KONF-O05 Elvárás, hogy egy csomópont adatainak a lekérdezés egy dedikált porton valósuljon
meg, további portokat ne nyisson.

KONF-006 Az egyes üzemeltetési jellemzők esetében az üzemeltetési dokumentációkban
egyaránt rögzíteni kell a megengedett és a beavatkozást igénylő paraméter
ta rtomá nyokat.

KONF.007 A szolgáltatások ügyfelek által érzékelhető állapotának automatizáltfelügyeletére az
egyes szolgáltatások ügyfelek által elérhető funkcióira átlagos felhasználói
műveleteket szimuláló iMeter teszteseteket kell készíteni és szállítani.

KONF-OO8 Ki kell alakítani egy ütemezett feladatkezelő modult, amely képes a különböző
ütemezett feladattípusok példányainak ütemezés szerinti futtatására.
Ahol a művelet jellege megengedi a művelet megszakítását és későbbi időpontban
folytatását, ott a rendszernek biztosítania kell a megszakítás vezérléséhez szükséges
információkat a műveletet végrehajtó programmodul számára, valamint biztosítani
kell a későbbi újraindításnál a művelet megfelelő paraméterekkel való futtatását.

MON-OOJ. A szervereknek támogatniuk kell a hardver, az operációs rendszer ás az alkalmazás
komponensek monitorozását.
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MON-005 Elvárás a rendszert felugyelő infrastruktúrával szemben a riasztási és riport
lehetőségek biztosítása és a monitorozási rendszer egységessége és integráltsága,
valamint a széles körökben elterjedt monitorozó rendszerekhez történő kapcsolódás
(p1. ICINGA, MS SCOM, PVSR, SLA-SUIT).

Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy milyen eszkozokkel kívánja megvalósítani a monitorozással

szemben támasztott kovetelményeket.

5.4.3.7 Naplózás, és ahhoz kapcsolódó audit

±36 1 459 4200 © nrsz.hu

NAPL-0O1. A rendszerben végrehajtott mindennemű műveletet naplózni kell. A rendszernek
naplóznia kell minden felhasználói és adminisztrátori tevékenységet, a rendszerben
elvégzett műveletek nyomon követhetősége érdekében.

NAPL-002 A naplózás célja szerint két fő naplócsoport kell, hogy megvalósuljon:
. Rendszer naplózás: rendszerfolyamatok, szerver oldali események

operatív üzemeltetési célú naplózására,
. Audit célú naplózás: a rendszeren történő szolgáltatás igénybevétel

naplózására.
Ezek technológiai megvalósítása a jogszabályi követelményeket kielégítő módon kell,
hogy megvalósuljon.

NAPL-003 Az Audit célú naplózásoknál biztosítani kell:
. objektumok rendszerben való létezésének megfelelően,
. a naplóbejegyzések dinamikus lekérdezhetőségét az üzemeltetés

számára,
. a jogszabályban előírt hiteles naplózásra vonatkozó feltételeket.

Amennyiben ez egyetlen naplózási technológiával nem kielégíthető, akkor
elfogadható olyan duplikált naplózást alkalmazó megoldás, amely több eszközzel
együttesen biztosítja a feltételeket.

NAPL-004 A hiteles naplózás megvalósításához a rendszer a NISZ meglévő Syslog NC PE alapú
naplózását kell, hogy igénybe vegye. Az ehhez szükséges — a fejlesztett rendszer
naplózási kapacitásnak megfelelő — mennyiségű Syslog NC PE virtual appliance
licence bővítés szállítása Ajánlattevő feladata.

NAPL-005 A Syslog NC PE alapú naplózásában az aláírás és az időbélyegzés a GOV-CA által
kibocsátott tanúsítvánnyal és időbélyeggel történjen.

NAPL-005 A rendszer köteles elvégezni az átvett dokumentumokon végzett valamennyi
műveletnek olyan megoldással történő naplózását, amely az utólagos módosítás
lehetőségét kizárja.

NAPL 007 A teljes szoftver infrastruktura rendszernaplozasa ket szinten kell, hogy
megvalosuljon
A Rendszer naplózás helye az egyes szinteken a következő:
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Alkalmazás: Syslog NG PE
Alkalmazás- és Webszerver: Syslog NE PE
Amennyiben a zárt rendszeri audit szükségessé teszi, akkor a rendszerre vonatkozó
logokat az elsődleges HP ArcSight naplón kívül továbbítani kell a Syslog NE PE naplózó
rendszerbe is.

NAPL-OO8 A rendszer Rendszernaplójában alkalmazás szinten minden szerveroldali
naplóeseményt rögzíteni kell a műveletek részleteiről, hibákról, kivételekről.
Kifejezetten rögzíteni kell az alkalmazáspéldányok és a naplózási funkció elindulását,
és leállását.
Valamennyi önálló naplózást megvalósító infrastrukturális elemnél (alkalmazás
szerver, load balancer, stb.) biztosítani kell a rendszernaplóba való becsatornázás
lehetőségét, valamint az egyéb követelményekkel összhangban ezeket a bekötéseket
meg kell valósítani.
A Rendszernapló esetében biztosítani kell, bogy minden, azalkalmazásban
bekövetkező kivételről a naplózáson kívül riasztást is küldjön a rendszer a Központi
Monitoring rendszer felé.

NAPL-009 Az Audit naplóban adattartalmi szempontból az alábbi különböző naplózási típusokat
kell megvalósítani:

. Általános Audit napló: tartalmaznia kell a többi specializált audit napló
típusba be nem sorolható esetekben a következő eseményeket:
. a naplózási funkció elindulása ás leállítása;
. tranzakció szinten megvalósuló adatmódosítások, beleértve a

konfigurációs módosításokat is amennyiben ez utóbbi
megvalósítható;

. állapotváltozások;

. bejelentkezések (sikeres/sikertelen);

. kliens rendszerek bejelentkezését egy-egy előfizetéshez, stb.

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

. Biztonsági napló: a rendszer integritásával és elvárt működésével
kapcsolatban észlelt bármely hiba, valamint a különböző hozzáféréssel
kapcsolatos biztonsági események naplózására szolgáló naplótípus. (Pl.: a
rendszeradminisztrációs paraméterekkel, jogosultságokkal kapcsolatos
változtatásra irányuló műveletek, a metaadatok változtatására irányuló
műveletek és azok eredménye.).

NARL-Olo Általános elvárás, hogy a naplózás keretében a rendszer a naplóbejegyzésekben
gyűjtsön be elegendő információt ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen
események történtek, miből származtak ezek az események, és mi volt ezen
események kimenetele. Amennyiben a követelményekben felsorolt adattartalom,
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eseménydefiníciók és felsorolások együttese ezt nem biztosítja, akkor a
rendszertervezés keretében ezeket pontosítani szükséges.
A naplóban az elvégzett műveletekkel együtt minden esetben tárolni szükséges a
végrehajtó személy, vagy automatikus rendszerfolyamat beazonosíthatóságához
szükséges adatokat és a műveletvégzés Idejét.

NAPL-O11. Személyes adat és biztonsági szempontból érzékeny információk egyetlen naplózási
típusban sem rögzíthető.

NAPL-012 A naplóba történő betekintés csak és kizárólag az arra felhatalmazott személyek
részére legyen megengedett.

NAPL-013 A naplóinformációk védelme érdekében a rendszernek meg kell védenie a
naplóinformációkat és a naplókezelő eszközöket a jogosulatlan hozzáféréssel,
módosítással és a törléssel szemben.

NAPL-014 A rendszer tegye lehetővé a naplók időszakos archiválását a megfelelő SLA-ban
rögzített szolgáltatási szint szerint.

NAPL-O15 A rendszernek biztosítania kell a felhasználók tevékenységéről szóló jelentések
elkészítését (kérésre, illetve igény esetén ütemezetten, automatikusan, vagy
alkalmazásbeli rendellenességek esetén esemény-vezérelten).

NAPL-016 A rendszerben alkalmazásra kerülő naplózási megoldás biztosítson lehetőséget az
egyes rendszerelemek tekintetében a naplózandó események - alkalmazás és
alkalmazásszerver konfigurációs technológiákkal konfigurálható - konfiguráción
keresztüli meghatározására a NISZ privilegizált felhasználóinak.

NAPL-018 A naplózás részletes tervezésekor az alábbi őrzési/archiválási feltételeket figyelembe
véve kell méretezni és kialakítani a konkrét megoldást:

. A Rendszernapló a keletkezését követő 12-24 hónapig megőrzendő
üzemeltetési, hibakeresési célból.

. Az Audit napló dinamikus leválogathatóságot biztosító része, párosítható
kell, bogy legyen mind a kapcsolódó tárolt fájlokkal, mind a Felhasználói
fiókkal, hogy a törlésre kerülő fájlokkal együtt törölhető legyen. A
várhatóan nagy elemszámú naplóállomány tárolására olyan technikai
megoldást kell alkalmazni, amely támogatja az adatok hatékony
visszakeresését időszak, előfizetés, eseménytipus és felhasználó
azonosító alapján, valamint az elavult/ritkán igényelt naplóadatok
részleges archiválását, és visszatöltését.

. Az audit naplóhoz kapcsolódó hiteles naplóállományok megőrzése a
jövőbeli tárolási költségek függvényében az állományok tárolási idejét is
jelentősen meghaladhatja bizonyítási célokból, így tervezési szempontból
a mindenkori jogszabályban meghatározott megőrzési időre kell tervezni.
Ennek érdekében biztosítani kell a hiteles naplóállományok rendszeren
kívüli tárolásának lehetőségét.
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NAPL-019 A rendszer műkodését illetően kifejezett igény, hogy napiózatlan adatmódosítás nem
torténhet.

NAPL-020 A rendszer moduljait/alkalmazásait úgy kell kialakítani, bogy ha rendszer naplózási
hibát érzékeinek, akkor a kovetkező módokon kezeljék: a rendszernapló futásának
leállása esetén a rendszer egyéb szolgáltatásainak műkodését továbbra is
folyamatosan kell biztosítani, és riasztást kell adni az uzemeltetés részére, valamint
tájékoztatni az ügyfeleket.

NAPL-021 A rendszer moduljait/alkalmazásait úgy kell kialakítani, hogy az Audit naplózási hibát
érzékeljék, és a kovetkező módokon kezeljék: az Audit napló futásának leállása
esetén, a rendszer az adott tranzakciót meg kell, hogy szakítsa, vagy fel kell, hogy
fuggessze a technikai lehetőségek szerint és riasztást kell adni az uzemeltetés részére.

NAPL-022 A rendszer naplóforrásait úgy kell kialakítani és konfigurálni, hogy biztosított legyen
valamennyi naplóforrás bejegyzéseinek időbeli szinkronitása a NISZ-es időszerver
szolgáltatáshoz.

NAPL-023 A naplóbejegyzések továbbításakor biztosítani kell, hogy megbízható adatátviteli
csatornán torténjen. A rendszeren kívulre naplóállományok csak biztonságos SSL
csatornán keresztul továbbíthatóak.

NAPL-024 A naplózásra vonatkozóan az alábbi dokumentációs követelményeket kell teljesíteni:
. Atervezéskorvárható hibajelenségekről és hibaüzenetekről részletes leírást

és hibakezelési útmutatót kell készíteni az uzemeltetői kézikonyvben.
. A tesztterveknek valamennyi naplózási típus tesztelését tartalmaznia kell.

5.4.4 Biztonsági követelmények

BIZT-001 Biztonsági kovetelmények teljesítése:
A szállított/fejlesztett elektronikus információs rendszert az Ajánlatkérő a 2013.évi L.
torvény és a 41/2015 (VII. 15.) BM rendelet alapján — bizalmasság, sértetlenség,
rendelkezésre állás szempontjából — biztonsági osztályba sorolta. Ennek megfelelően
a biztonsági osztály:

. Bizalmasság: 4

. Sértetlenség: 4

. Rendelkezésre állás: 4
A szállított/fejlesztett elektronikus információs rendszernek (ER) meg kell felelnie a
41/2015 (VII. 15.) BM rendeletben szereplő — fenti biztonsági osztályba sorolás
alapján — előírt kovetelményeknek. A biztonsági kovetelményeknek torténő
megfelelést az Ajánlattevő dokumentált formában a Rendszerbiztonsági Tervben kell,
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bogy bemutassa. A rendszer átvételének feltétele a Rendszerbiztonsági Terv
Ajánlatkérő által torténő elfogadása.

BIZT-002 Munkaszakasz zárolás:
Paraméterezhető módon legyen lehetőség beállítani, hogy bizonyos idő inaktivitás
után — az authentikációt igénylő — munkaszakasz zárolásra kerüljon. A rendszerhez
csak ismételt azonosítás és hitelesítés után legyen lehetőség hozzáférni.

BIZT-003 Központi kártékony kód elleni védelemhez történő csatlakozás:
lnterfészt szükséges kialakítani az Ajánlatkérő által központi üzemeltetésű aszinkron
műkódésű kártékony kód elleni védelmi megoldáshoz. Az interfész kialakításához
szükséges információk a későbbiekben kerulnek pontosításra.

BIZT-004 Kártékony kód elleni védelem:
A rendszer készuljon fel a kártékony kód elleni védelmet megvalósító rendszer által
megvizsgált állományokra vonatkozó jelzések kezelésére az uzleti folyamatoknak
megfelelően.

BIZT-00S Azonosítás
Minden felhasználót egyedileg azonosítani szükséges — kivéve az authentikációt nem
igénylő funkciók esetében

BIZT-006 Visszajátszás elleni védelem
Az elektronikus információs rendszer visszajátszás elleni védelmet biztosító
authentikációs mechanizmusokat alkalmazzon a privilegizált felhasználói fiókokhoz
torténő hálózati hozzáférés esetében. A követelmény értelmezéséhez az alapját
képező NIST SP 800-53 referencia ás a hozzá kapcsolódó Supplemental Guidance
ajánlásainak alkalmazását javasoljuk.

BIZT-007 Azonosító letiltása — inaktivitás automatikus és kézi
Legyen lehetőség meghatározott időtartamú (paraméterezhető módon) inaktivitás
után az azonosító (felhasználói hozzáférés) tiltására.

BIZT-008 Azonosító letiltása — sikertelen bejelentkezés
Legyen lehetőség a felhasználói azonosító automatikus zárolására tobbszori
(paraméterezhető számú, alapértelmezett: 10) sikertelen belépési próbálkozást
kovetően, és riasztás kuldésére a rendszer-adminisztrátornak és uzemeltető
személyzetnek (azokban az esetekben, ahol az authentikációs szolgáltatást nem a
Megrendelő biztosítja, hanem az Ajánlattevőnek kell azt kialakítania.)

BIZT-009 A SZOF azonosító újrafelhasználás tiltása
Egy már korábban kiadott felhasználói azonosító más felhasználó részére ne legyen
újra kiadható.

BIZT-O10 Ajánlatkérő sérulékenység vizsgálatot tervez lefolytatni a fejlesztett rendszer
tekintetében. Amennyiben a sérulékenység vizsgálat biztonsági sérulékenységet,
hibát tár fel a jótállás határidején belul, akkor azt az Ajánlattevő — térítésmentesen —

jótállás keretében kijavítani köteles.
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BIZT-0fl Ajánlattevő feladata a Rendszerbiztonsági terv elkészítése, amely az állami ás
önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L.
törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos
információs eszközokre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági
szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről szóló 41/2015. (Vll.15.) BM rendelet
alapján a rendszerre vonatkozóan tartalmazza az alábbiakat:

. hatóköre;

. alapfeladatai (biztosítandó szolgáltatásai), alapfunkciói;

. biztonságkritikus elemei;

. működési korulményei ás más rendszerekkel való kapcsolatai;
• a rendeletben meghatározott logikai védelmi intézkedésekre vonatkozó, a

rendszer tekintetében releváns biztonsági követelményeknek történő
megfelelés bemutatása (a releváns biztonsági követelményeket Ajánlatkérő
Informatikai biztonsági szervezete egyezteti a nyertes Ajánlattevővel).

A feladat nem a hatóság által megadott védelmi intézkedés űrlap kitoltése, hanem a
41/2015. (Vll.15.) BM rendelet alapján benne szereplő biztonsági követelményeknek
torténő megfelelés bemutatása.

A Rendszerbiztonsági terv megállapított biztonsági osztályra vonatkozó minimálisan
elvárt tartalmi elemeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

BIZT-012 Uzemeltetési (adminisztrátori) dokumentációban az alábbi biztonsági vonatkozású
témakárokre is Ia kell térni:

. a rendszer, rendszerelem vagy rendszer szolgáltatás biztonságos
konfigurálása, telepítése és uzemeltetése

. biztonsági funkciók hatékony alkalmazása és fenntartása
o konfigurációval és az adminisztratív funkciók használatával kapcsolatos, a

dokumentáció átadásakor ismert sérülékenységek
BIZT-013 A felhasználói dokumentációban az alábbi biztonsági vonatkozású témakörákre is ki

kell térni:
. a felhasználó által elérhető biztonsági funkciók és azok hatékony alkalmazási

módja
. a felhasználó kötelezettségei a rendszer, rendszerelem vagy

rendszerszolgáltatás biztonságának a fenntartásához
BIZT-014 Az Ajánlattevő készítsen Biztonságértékelési Tervet és ez alapján végezzen fejlesztői

biztonsági tesztelést. A biztonsági tesztelés eredményét (tesztelési terv, tesztelési
jegyzőkonyv) dokumentált formában kell, hogy bemutassa.

BIZT-015 Dokumentált fejlesztési folyamatot kövessen az Ajánlattevő. A fejlesztési folyamat
során kiemelten kezelje a biztonsági követelményeket. A fejlesztés
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dokumentációjában szerepeltetni kell a fejlesztés során:
o alkalmazott szabványokat ás alkalmazott eszközöket,
o alkalmazott speciális eszköz opciókat és konfigurációkat,
o végrehajtott változtatásokat.

A változtatásokat, valamint ezek lehetséges biztonsági hatásait a rendszer tervezése,
fejlesztése, megvalósítása során folyamatosan dokumentálni szükséges. A rendszerre
vonatkozó dokumentációkban minden változtatásnak meg kell jelennie, azokat
Ajánlattevőnek át kell vezetnie.

BIZT-016 Az Ajánlattevő a fejlesztés során vegye figyelembe az OWASP top 10(2013)
sérülékenységeket / sebezhetőségeket
(https://www.owasp.org/index.php/Top_10_2013-Top_10). A fejlesztéseket oly
módon kell végezni, hogy a szállított alkalmazás(ok) esetében értelmezhető
sérülékenységek I sebezhetőségek elleni védelem biztosított legyen. Meg kell
határozni, bogy egy lehetséges támadó milyen információkat képes elérni az
elektronikus információs rendszerben, és ennek elhárítására
javításokat/intézkedéseket (p1.: a bevitt adatokat ellenőrzése, stb...) kell végrehajtani.
A beépített védelmi funkciókat és teszteket - dokumentált formában - bemutatni
szükséges.

BIZT-017 A rendszer hibás működése esetén kizárólag olyan rövid hibaoldalt (p1.:
karbantartás ..‚ stb...) adjon vissza a felhasználó részére, amely nem tartalmaz a
rendszert vagy annak bármelyik elemét leíró olyan (technikai) információt amelyet az
esetleges támadó kihasználhat. Ennek kikel! terjednie az üzleti folyamatok hibáinak
kezelésére is.

BIZT-018 A rendszer funkciói (egy/több) legyenek szerepkörökhöz (egy/több) rendelhetők
BIZT-019 A rendszer a legkisebb jogosultság elvét alkalmazza, azaz a felhasználók számára csak

a számukra kijelölt feladatok végrehajtásához szükséges és elégséges hozzáféréseket
engedélyezze.

BIZT-020 A rendszer és a felhasználó, valamint a rendszer és a szakrendszerek között a
kommunikációt titkosítani kell. Kriptográfiai mechanizmus(oka)t kell alkalmazni a
munkaszakaszok bizalmasságának és sértetlenségének a védelmére

BIZT-021 Az adminisztrátori és a felhasználói felület egymástól elkülönített legyen. Az
adminisztrátori felület (adminisztrátori funkciók) publikus internet irányából ne
legyen elérhető, csak kizárólag az ajánlatkérő üzemeltetési célú hálózata irányából.

BIZT-022 A SZOF SDK-t úgy kell fejleszteni, hogy az működőképes legyen / megfeleljen a NISZ
Webalkalmazás-tűzfal (WAF) biztonsági beállításainak

+36 1 4S9 4200 nfo@nkz.hu n~sz.hu
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5.4.4.1 Az adatok elérése

ELÉR-OO1 Hozzáférés az adattároló réteghez: A munkaállomásokon futó kliens-oldali
szoftverkomponens (megjelenítő réteg) csak a szerver-oldali szoftverkomponens
(közbenső réteg, üzleti logika) közvetítésével férhet hozzá a szintén szerver-oldali
adatbázis-kezelő szoftverhez (RDBMS, adattároló réteg).

ELER-002 A megjelenítő és az adattároló réteg között nem létesíthető közvetlen kapcsolat.

5.4.4.2 Fizikai hozzáférés

HOZZ-OO1 A rendszer modul szintű tervezésekor figyelembe kell venni, hogy a NISZ a
határvédelem érdekében a rendszer külső, valamint a kulcsfontosságú belső
határain a kommunikációt zónázással védi és ellenőrzi. Ennek érdekében az egyes
technológiai rétegeket (terhelés elosztó, webalkalmazás, adatbázis, monitorozás,
stb.), és a köztük zajló kommunikációt önállóan zónázható, tűzfalazható módon kell
kialakítani.

HOZZ-003 Külső hálózathoz, vagy külső elektronikus információs rendszerekhez kizárólag
határvédelmi eszközökön felügyelt interfészeken keresztül kapcsolódhatnak a
rendszer komponensei.

5.4.4.3 Jogosultság

JOG-OO1 Nemcsak a felhasználói felületről érkező szolgáltatás kérelmi igények esetén kell
autentikációt (autorizációt) végezni, de az interfészek oldaláról is szükséges
ellenőrizni a küldő (vagy fogadó) oldal jogosultságát. Ebben az esetben nem
szükséges a személy szintű azonosítás, elégséges lehet egy adatvédelmi szempontból
megfelelő biztonságú. Ekkor a kapcsolt rendszerbe kell beintegrálni azokat az
eszközöket, amelyek személyenként biztosítják a jogosultságkezelést.

JOG-002 Nemcsak az adatkezelők oldaláról kell a személyes adatok védelmét biztosítani, de
hasonló módon, az adatfeldolgozói (rendszerüzemeltetők) személyzet is csak
felhatalmazással férhet hozzá ezekhez az információkhoz.

JOG-003 A jogosultságokat többszintű modellben kell reprezentálni (p1. jog-szerepkör
felhasználó), hogy azok karbantartása, felhasználókhoz rendelése minél egyszerűbb
legyen. _______

JOG-004 A jogosultságmodell elsősorban szerepkórökön keresztül szabályozza a
szolgáltatások, funkciók elérhetőségét; ugyanakkor lehetőséget kell adni bizonyos
adatoktól függő hozzáférés beállításra is.

±36 14594200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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5.4.4.4 Megőrzés, törlés

—
ORZ-OO1 A rendszernek eszkozoket kell biztositania a rendszerben tarolt adatok kulonbozo

szabályrendszerek szerinti törlésére.
ŐRZ-002 A rendszernek képesnek kell lennie a mentett adatok (adatbázisok, kapcsolódó

adatok, stb.) ütemezett selejtezésére Oly módon, hogy biztosítsa, hogy az adatok
csak a jogszabályilag előírt időtartamig tárolódjanak a rendszerben.

ORZ-003 A rendszer kepes kell legyen selejtezesi modell kezelesere, amellyel megvalosithato,
bogy a rendszer bizonyos adataira, adatcsoportjaira kulonbozo megorzesi
időszakokat lehessen előírni.

ŐRZ-004 Szükséges olyan szabályozás készítése, amely meghatározza az adatmegőrzés
módjait, az adathordózókat és kezelésük módját. Ennek ki kell térnie a rendszeres
ellenőrzésekre, valamint az adatokat tároló médiák lejárati idejére, megújítására.

5.4.4.5 Üzembiztonság

UZE-OO1. A rendszerhez szukseges katasztrofa utam helyreallitasi tervnek reszletesen
ismertetnie kell a helyreallitasi tevekenysegek egymasutanjat, a visszaallitas
helyességét bizonyító eljárásokat.

5.4.5 KM hoz illeszthetőség feltételei

Jelen fejezet tájékoztatást ad a Kormányzati Adatközpont (továbbiakban KAK) nyújtotta

szolgáltatásokról és útmutatót ad a felhő alapú (Cloud) környezetben futtatandó rendszerekkel

szembeni elvárások érvényesítéséhez. A fejezet ezáltal meghatározza azokat a figyelembe veendő

közös komponenseket, amelyek használatára szükség van az egyes fejlesztések esetén, valamint

feladatokat állapít meg a beköltözni kívánó rendszerek fejlesztői számára.

A Kormányzati Adatközpontba történő integrálhatóság mellett a SZOF kialakításával szemben szintén

elvárásként jelenik meg a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszhoz való csatlakozás megvalósítása

is. Jelen fejezet a továbbiakban szabványokat ás előírásokat határoz meg az egyes rendszerek

alkalmazásfejlesztői irányába annak érdekében, bogy a Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszra

csatlakoztatható rendszerek jöjjenek létre. A Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszra történő

csatlakozás ás a Kormányzati Adatközpont igénybe vétele nem feltételezi egymást, egymástól

függetlenül is végrehajtható.

±36 14594200 info@nisz,hu n~sz.hu
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Kormányzati Adatközpont (KAK)

A jövőben fejlesztendő rendszerek futtató környezete a KAK. A KAK egy informatikai felhő, mely laaS,

PaaS, SaaS szolgáltatásokat nyújt. A kialakítandó rendszereknek integrálhatóaknak kell lenniük a

kormányzati adatközpont környezetébe.

KAI( szolgáltatások a 13. számú mellékletben kerülnek részletes bemutatásra.

Általános irányelvek és útmutatás a KAK-ba fejlesztett rendszerek felé:

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

A rendszer elemeinek minimálisan a következő rétegeket kell megkülönböztetnie:

o Megjelenítés: Front-end szerver: Egy webszerver, ami a ügyféli felületet alkotó (statikus vagy
dinamikusan előállított) webolda lakat szolgáltatja.

o Üzleti logika: Alkalmazásszerver: Az alkalmazásszerver a dinamikus tartalmak előállítását és
feldolgozását végzi. Tipikusan itt kapnak helyet a Java EE, PHP, ASP.NET, stb. alkalmazások.

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

Elfogadható olyan megoldás is, ahol az üzleti logika réteg és a megjelenítés nem különül el külön

szerverre.

Az alkalmazás szerver rétegben preferált a JVM, .NET, Python, és PHP technológiák valamelyikének

alkalmazása.

A rendszernek Windows vagy gyártói támogatással rendelkező Enterprise Linux operációs rendszerek
fölött kell működnie.

A skálázhatóság és a katasztrófatűrő architektúra egyszerű kialakítása miatt elvárt, hogy az

alkalmazás szerver réteg adatot lokálisan ne tároljon. Adattárolásra csak adatbázis, és/vagy

objectstore, és/vagy (nem preferáltan) NAS használata elfogadott.

±36 1 459 4200 ínfo@niszhu nisz.hu
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Elvárás, bogy az olyan műveletek, amelyek adatbázis kezelőben nem valósíthatóak meg hatékonyan,

arra felhő alapú, skálázható megoldást kell használni. Jellemző példa az adatbázisban történő

szövegkeresés, amelyre léteznek horizontálisan skálázódó, felhőbe illeszthető kereső motorok is,

mind kereskedelmi, mind ingyenes licenccel.

Fenti előírásoktól való eltérés a rendszer jellegére vagy az üzemeltetés sajátosságaira való tekintettel
kizárólag a rendszer fejlesztője és a központi felhő szolgáltató előzetes megállapodása alapján

lehetséges.

Nyertes Ajánlattevő feladata ás felelősségei

Adatszolgáltatás szükséges a Nyertes Ajánlattevő részéről a központi felhő szolgáltató számára az

alkalmazás informatikai infrastruktúrájának megtervezéséhez, az alábbiak tekintetében:

o az alkalmazás komponenseinek azonosítása (p1.: alkalmazás szerverek, adatbázisok, local
traffic manager-ek, címtárak stb.),

o az alkalmazás VLAN-okra tagolódása,
o egyéb rendszerekkel történő belső és külső kapcsolódás (interfészek),
o virtuális gépek száma ás paramétereik,
o tároló kapacitási igény,
o felhasználók tervezett száma (maximum illetve konkurens ügyfél),
o rendelkezésre állás megvalósításának módja,
o preferált Hypervisor szolgáltatás,
o alkalmazott operációs rendszerek, adatbázisok, alkalmazásszerverek,
o mentési policy megadása, mentendő területek kijelölése,
o fő alkalmazási funkciók, megoldások és tervezett technikai megvalósításuk.

A fent rögzített pontok alapján a központi felhő szolgáltató által megtervezett architektúra kapcsán a

Ajánlatkérő és a Nyertes Ajánlattevő megállapodása szükséges. A fejlesztés során a Nyertes

Ajánlattevőnek érvényesíteni kell a központi felhő szolgáltató által megtervezett architektúra

folyományaként meghatározott alkalmazás szintű követelményeket.

Ajánlatkérő feladata a szükséges rendszermódosítások, fejlesztések megtervezése és kivitelezése, a

felhőszolgáltatásokba való betelepülés eszközeinek megtervezése és kivitelezése, valamint a

betelepülés rendszer szintű forgatókönyvének összeállítása, a szolgáltatási szerződésben rögzítettek

alapján esetlegesen a forgatókönyv tesztelése ás végrehajtása az alábbiak szerint:

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

±36 1 459 4200 info@nísz.hu nisz.hu
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o az elfogadási tesztek, illetve betelepülés lépéseinek tényleges végrehajtása a felek közötti
szolgáltatási szerződésben rögzített intézményi rendszer üzemeltetési és
alkalmazástámogatási feladatainak függvénye.

A központi felhő szolgáltató laaS szinten rendelkezik erőforrással. Az laaS szint feletti licenc

szükséglettel a beköltöző rendszer tulajdonosának, fejlesztőjének kell számolnia, az 5.4.1. pontban

meghatározottak alapján..

Q, +36 14594203 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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5.4.6 A Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszhoz csatlakoztatás műszaki
feltételrendszere

Ajánlatkérő jelen beszerzési projekttel párhuzamosan tervezi kialakítani a Központi Kormányzati

Szolgáltatás Busz-t (KKSZB), melynek célja a közigazgatásban elérhető elektronikus szolgáltatások

integrációjának - a szolgáltatások kiajánlásának és elérésének szabványosított, biztonságos formája

általi - megvalósítása.

Jelen fejezet a KKSZB kialakításánál figyelembe vett elveket, célokat írja le, melyekből a csatlakozás

feltételrendszere származtatható.

Ajánlattevőnek számolnia kell azzal, hogy Ajánlatkérő által a jelen beszerzés tárgyát képző fejlesztés

során, a rendelkezésére bocsájtandó specifikáció alapján az általa fejlesztett rendszert illesztenie kell

az időközben elkészülő Központi Kormányzati Szolgáltatás Buszhoz.

A KKSZB logikai architektúrájának kialakításakor cél, hogy a kapcsolódó rendszerek egymástól való

függése a lehető leglazább maradjon. Ennek számos előnye van:

- az alkalmazások önállóan megújíthatóak, modernizálhatóak,

- áttekinthetővé válik a nyilvántartási és az elsőfokú hatósági ügyintézési rendszerek

kapcsolata,

. növelhető a biztonság,

- növelhető a skálázhatóság,

- növelhető a megbízhatóság.

A KKSZB a kapcsolódó rendszerek számára biztosítja:

- az igénybe vehető szolgáltatások azonosítását,

- a kapcsolódáshoz szükséges jogosultság ellenőrzését,

- a szolgáltatások mérését,

- az üzenetek közvetítését (szinkron, és aszinkron módon),

- a szereplők (kormányzati és nem kormányzati) egységes csatlakozási és felhasználási

mechanizmusát és technikáját,

Q, ±36 1 459 4200 ® info@nisz.hu nisz.hu
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- a platform függetlenséget (bármilyen platformú alkalmazás csatlakozhat, amely teljesíti a

kritériumokat)

A KKSZB alkalmazás nem monolitikus szerkezetű, így akár az igények szerint (p1: teljesítmény,

adatvédelem) a KKSZB alapkomponenseiből bármikor létrehozható a KKSZB zónában újabb

szolgáltatás busz komponens. A KKSZB-nek vannak saját szolgáltatásai, amelyek biztosítják a KKSZB

üzemszerű használatát és felügyeletét.

5.4.6.1 Microservice architektúra

A KKSZB a modern rendszer architektúráknak megfelelően microservice architektúrájú.,,A

microservice circhitektúrában sok szoftver vesz részt, ahol a szoftverek kliensként és szerverként is

működnek, egymással kommunikálnak. A kommunikációt szabványosították, ezzel biztosítva azt

hogy nem csak cégen belül egységes a kommunikáció platform, de akár más cégekkel is könnyedén

kommunikál a szoftver8.” Ezen architektúrában leképezhetők a magyar közigazgatásban elérhető

elektronikus szolgáltatások és azok integrációja. A microservice architektúrának számos előnye van a

monolitikussal szemben:

- platform független, a szolgáltatások eltérő platformon is futhatnak,

- támogatja az alkalmazás felhőt,

- rugalmasan és gyorsan skálázható,

- georedundancia könnyebben kivitelezhető,

- Ajánlattevő-független,

- teljesen igényre szabható felügyeleti szolgáltatások kialakíthatók,

- részenként megújítható ás tesztelhető,

- Open Source eszközökkel is építhető, telepíthető,

- elterjedt és széles körben használt architektúra típus.

A microservice architektúra nem avatkozik bele az alkalmazások (szakrendszerek, nyilvántartások

KEÜSZ-ök, SZEÜSZ-ök) belső üzleti folyamataiba, így az alkalmazás Ajánlattevők azonnal tudnak

reagálni a felmerülő változtatási igényekre, valamint fennmarad a meglévő rendszerek szuverenitása,

8 www.opengov.hu

Q3 ±3614594200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
100



set
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Követelmény-specifikáció

a projekt célja e tekintetben: hatékonyan, szabványosan, kormányzati szinten egységesen biztosítani

a technológia használatával a már meglévő rendszerek együttműködését.

A KKSZB nem kezel folyamatokat, azok a kapcsolódó rendszerek hatáskörébe tartoznak. A KKSZB a

rajta áthaladó adatokat nem ellenőrzi, azokat nem alakítja át és nem dolgozza fel, csak a KKSZB

részére szóló adatokkal foglalkozik.

5.4.6.2 A technológiai cél megvalósításának alapelvei

A Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz célja, hogy egységes, gyors, megbízható, időtálló és

rugalmas megoldást nyújtson a kapcsolódásra jogosult rendszerek számára.

Egységes

Szabványos interfészeken keresztül biztosítja a lehetőséget arra, hogy az eltérő időben és platformok

keletkezett szolgáltatások képesek legyenek csatlakozni a KKSZB-hez. A KKSZB önmagán belül

egységes módon és logikával felépített rendszerként funkcionál.

Gyors

Olyan platformot biztosít, amellyel az alkalmazások gyorsan tudnak kommunikálni. A gyorsaság akkor

tartható fenn, ha a rendszer megfelelően skálázható, és modularizálható.

Megbízható

A KKSZB az üzeneteket megbízhatóan továbbítja. Biztosítja az üzenetek sértetlenségét, a célba

juttatást ás a felügyeletet.

Időtálló

Az időtállóság fontos tényező egy integrált rendszer esetén, hiszen az integráció során az

interfészeken keresztül függőségbe kerülnek a szolgáltatások. Emiatt a jelenlegi (p1: XML JSON) ás a

jövőbeli interfész technológiáknak is integrálhatónak kell lennie a szolgáltatás buszra. Emellett a

KKSZB-nek olyan módon kell felépülnie, hogy az inkrementálisan biztosíthassa a KKSZB technológiai
megújítását is.

Rugalmas

+36 1 459 4200 ® nfo@n~sz.hu rusz.hu
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A KKSZB-nek a teljes kormányzati inforrnatikában megjelenő szolgáltatás-technológia típusokat

támogatnia kell. A szolgáltatások által vagy használatukkor támasztott igények jelentősen eltérőek

lehetnek: nagy terhelés (több száz kérés másodpercenként), aszinkron karbantartás, nagyméretű

állományok fel- vagy letöltése. A KKSZB akkor rugalmas, ha a különböző igényeknek megfelelően

rugalmasan tud alkalmazkodni úgy, hogy mindeközben megtartja az összes korábban felsorolt

képességét, tulajdonságát.

5.4.6.3 KKSZB kapcsolati koncepció

A KKSZB-n keresztül a szolgáltatások kiajánlása és elérése egységesíthető úgy, hogy eközben magas

biztonságot nyújt. A KKSZB felhasználja az „X-ROAD” nevű szolgáltatásbusz tapasztalatait9. A

szolgáltatások egységes elérhetősége úgy történik, hogy közben a KKSZB nem befolyásolja a rajta

közlekedő adatok tartalmát, azok integritását, bizalmasságát megőrzi. Az egységes elérhetőség révén

a rendszer-rendszer kapcsolatok kompatibilissé válnak, így egy már KKSZB-be kapcsolt szolgáltatás

más KKSZB-vel kompatibilis rendszerből azonnal használhatóvá válik, ha a jogszabályi felhatalmazás

ezt lehetővé teszi.

A KKSZB-n keresztül elérhető szolgáltatások egységes alkalmazás-alkalmazás szintű azonosítást

használnak, amelyek függetlenek a kapcsolódó rendszer szerepkörétől, mindegyikre ugyanaz a

megvalósítás vonatkozik. A KKSZB-re a rendszerek interfészei inkrementálisan tudnak rákapcsolódni,

az adott szakrendszer akár egy interfésszel is tud KKSZB-re kapcsolódni, miközben a többi interfész

változatlan. Az inkrementális megoldással a jelenleg fennálló rendszer-rendszer kapcsolatok

érintetlenül működhetnek tovább, az adott szervezeten belüli rendszer-rendszer kapcsolatokat a

KKSZB nem érinti. Ugyanakkor, ha egy adott szervezet úgy dönt, hogy egy adott szolgáltatásával

megjelenik a KKSZB-n, akkor a KKSZB követelményeit teljesítenie kell. Ez nem érinti a korábban

létrehozott és működő egyéb (nem KKSZB) szolgáltatásokat. A KKSZB-nek nem célja, hogy alkalmazás

szintű réteget nyújtson a fejlesztéshez — nem avatkozik szakrendszeri szinten az alkalmazás

architektúrába, nem befolyásolja a szervezeten belüli kapcsolatokat —‚ hanem a rendszerek közti,

átlátható és egységes, biztonság integráció a feladata.

https://www.ria.ee/en/x-road.html
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5.4.7 Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények

Jelen fejlesztés keretében a NISZ feladata a szOr felhasználói felületének vizuális rendszerének

kidolgozása, valamint a felületre kivezetett szakrendszeri APP-ok és űrlapok egységes

megjelenésének biztosítása, amit a Nyertes Ajánlattevőnek átad. A nyertes Ajánlattevő minden

felhasználói felülettel kapcsolatos követelmény figyelembevételével kell a fejlesztéseket

megvalósítania.

A szür sikerességének egyik záloga a könnyű használhatóság, ami a felhasználói élményen alapul.

Ennek növelése érdekében a SZÜF és annak felületére kivezetett mindennemű tartalomnak egységes,

korszerű dizájnnal kell megjelennie az alábbi szempontok szerint:

• áttekinthetőség
• ergonómia

. reszponzivitás

. a szakrendszer azonosíthatósága

. akadálymentesség

A fenti feltételek teljesülése érdekében a NISZ a szakrendszerek számára biztosít egy arculati

kézikönyvet, mely tartalmazza mindazokat az egységes vizuális keretrendszerre vonatkozó

szabályokat és design elemeket, amelyek betartása és használata kötelező.

A NISZ a szür felületén kívül, az arculati kézikönyv irányelveit és a felhasználható design elemek

körét dolgozza ki. A szakrendszeri oldal „arculatosított anyagait” a szakrendszereknek kell előállítani a

megadott szempontrendszernek megfelelően az átadott designelemek felhasználásával.

A NISZ a kapott „anyagok” megjelenését ellenőrzi, és csak abban az esetben implementálja a

felhasználói felületbe, ha a fenti kritériumoknak megfelelnek. Amennyiben a kapott anyag nem

illeszkedik megjelenésében a szür oldal ergonómiájához és design-rendszeréhez, akkor további

változtatások kérhetők.

Az egységes megjelenés az alábbi felületeken feltétel:

. weboldal

. mobil APP-ok és splash-ek

• form-ok

• kommunikációs ablakok

• CMS-rendszer tartalomelrendezési sablonok

+36 14594200 nfoc~n~sz.hu nisz.hu
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o űrlapok

Az egységes megjelenés érdekében az arculati segédlet az alábbi designelemeket tartalmazza majd a

webgrafikai tervezéshez szükséges minden formátumban (ai, png, svg, jpg, stb.)

. betűtípusok

. dekorációs vonalak és grafikai elemek

o mappák, APP-ikon, APP-csoport megjelenés

. ikonkészlet

. csúszkák

. gombkészlet

. színkódolás

. dobozok

. kép és videóhasználat (téma, effekt, képfeldolgozás, felbontás)

. kommunikációs stílus (verbális arculat)

o tartalom tagolás struktúrája (kép, cím, alcím, lead, szöveg és egyéb hivatkozások

elrendezése)

FFK-001 A kialakított rendszer minden grafikus felhasználói felülettel rendelkező funkciója
legyen képes zavartalanul működni végfelhasználói kliens oldalon az alábbi feltételek
szerint:

. Az alkalmazás felhasználói környezetének megvalósítása, operációs rendszer
és böngésző platform függetlennek kell lennie.

. A rendszernek minimálisan az alábbi böngészőverziókkal kell működnie
(azonos felhasználói élményt nyújtva): Firefox, Chrome - Támogatott verziók:
fenti böngészők utolsó három fő (major) verziója. Internet Explore —

Támogatott verziók: 10, vagy annál magasabb verzió
. Az alkalmazás vékony kliens oldalon lehetőség szerint telepítést ne

igényeljen, vagy amennyiben igényel, annak mértéke minimális legyen.
FFK-002 A felhasználói felület támogassa a korszerű adatbeviteli eszközöket (ph

érintőképernyő), a rendszert lehessen billentyűzettel és egérrel is kezelni. Az
Ajánlattevőjavasoljon felhasználói adatbeviteli eszközöket, a javaslatát indokolja.

5.4.7.1 Ergonómia

—
+36 14594200 nfo@nisz.hu niszhu
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ERG-007 A rendszer az UTF-8 szabvány szerint kezelje az űrlapok kitöltésére használható
karaktereket mind bevitel, mind megjelenítés, mind pedig betűrend szerinti
rendezés tekintetében.

5.4.7.2 Nyelvek kezelése

NYE-001 A rendszer felhasznaloi feluleteinek elsodleges nyelve a magyar legyen
NYE-002 A rendszer felületeinek nyelve legalább magyar és angol legyen.
NYE-003 Biztosítson egyszerű módszert a felület nyelvének megváltoztatására.

±36 1 459 4200 nfo’~nísz.hu n~sz.hu

ERG-001 A képernyőképek legyenek megjelenésükben és funkcionalitásukban áttekinthetőek,
logikus felépítésűek.
A rendszer felhasználói felületének meg kell felelnie az 50/1999. (Xl.3) ElM rendelet
(a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági
követelményeiről) és az EGK 90/270 EU irányelvnek —tehát, többek között lehetővé
kell tennie az Ajánlatkérő számára, hogy a rendszer felhasználói részére a megfelelő
képernyő előtti munkavégzésre vonatkozó körülményeket biztosíthassa.

ERG-002 A korszerű, felhasználóbarát felületnek valamennyi esetben, ahol ez a hatékonyságot
ténylegesen támogatja, biztosítania kell segédeszközöket a felhasználói adatbevitel
gyorsítására, hatékonyságának növelésére. Ilyenek például: az értékválasztós mezők
(legördülő listák), előgépelésre érték felajánlás, választási lehetőségek dinamikus,
környezetfüggő szűkítése. Ilyen és ehhez hasonló megoldások bevezetésére
lehetőséget kell biztosítani minden olyan űrlap, mező, felületi vezérlőelem esetén,
amelynél a megoldás alkalmazása Ajánlatkérő folyamatai szemszögéből a rendszer
használatát egyszerűsíti.

ERG-003 Az automatizmusok, segítő komponensek, intuitív felhasználást támogató
mechanizmusok alkalmazása nem mehet az adatrögzítés pontosságának,
megbízhatóságának a rovására, így használatukat lehetőleg opcionálissá,
paraméterezhetővé kell tenni. A szótárak kezelése, bővítése minden esetben külön
jogosultsághoz legyen kötött.

ERG-004 A felhasználói felületen megjelenített adatoknak a rendszerben tárolt információkat
kell tükrözniük, és azok változása esetén a felületen lévő adatoknak bizonyos
esetekben automatikusan, felhasználói beavatkozás nélkül frissülniük kell.

ERG-005 Az alkalmazás felépítésén túlmenően a felhasználói munkát segíteni kell a megfelelő
(adott esetben többféle) beviteli eszköz támogatásával (azoknál a munkahelyeknél,
ahol ez hatékonyság növelő) — p1. érintőképernyő, egér/billentyűzet.
A felhasználói felület legyen egységes, rendszer szerte egységes felépítési
koncepciót, ergonómiát, struktúrát, felhasználási logikát támogasson.

ERG-006 A felhasználói felület kialakításakor igazodjanak az Ajánlatkérő által rendelkezésre
bocsátott arculati elemekhez.

105



sot
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Követelmény-specifikáció

NYE-004 A felhasználói felületen minden elem (feliratok, menük, üzenetek) egységes módon,
a kiválasztott (alapértelmezett) nyelven jelenjen meg.

NYE-005 A rendszer minden komponense tamogassa az unicode karakterek tarolasat,
kezelését ás megjelenítését. E tekintetben a rendszer legyen egységes.

NYE-006 A felhasználói felületen megjelenített adatok formátuma legyen egységes,
függetlenül attól, hogy az adatot a felhasználói felületen rögzítik vagy külső
rendszerből származik.

NYE-007 Hiba esetén a felhasználók számára értelmezhető, a kiválasztott (alapértelmezett)
nyelven hibaüzenetet jelenítsen meg

NYE-008 Legyen támogatott és alapértelmezett a magyar számformátum (tizedesvessző és
esetleges elválasztó pontok, ezres csoportosítás).

NYE-009 Dátum típusú adatok bevitele esetén mindig legyen a formátum-megfelelésre
vonatkozó ellenőrzés.

5.4.7.3 Akadálymentesség

AKA-001 A közigazgatási weboldalak közül az tekinthető akadálymentesnek, mely megfelel a
W3C WCAG 2.0 szabvány (ISO/IEC 40500:2012) M szintjének. A portálnak, ás a szüf
keretrendszerbe integrálódó alkalmazásoknak a fenti szabvány szerint
akadálymentesnek kell lenniük.

5.4.7.4 Hibakezelés, hibaüzenetek

HIBA-001 A kitöltés helyességének teljes körű vizsgálata, a hibás adatok egyértelmű jelzése a
kitöltés közben történjen.
Az ellenőrzés oly módon legyen megoldva, hogy az adatrögzítés folyamatát ne
akadályozza.

HIBA-002 Az adatok rögzítése során az adatbeviteli hibákat a lehető leghatékonyabb módon
kell jelezni a felhasználó felé üelzés, javítás után továbbengedés). Az elemi mezők
szintjén ellenőrizhető megfelelőséget (formátum, kötelező kitöltés,
referenciaértékkel való összehasonlítások) azonnal jelezni kell (lehetőleg a beviteli
vezérlő elem megfelelő megválasztásával eleve kizárni). A komplex ellenőrzések
(több mező, vagy teljes űrlap szintjén végezhető) esetében az egy ellenőrzési
menetben megállapított hibák összességét közölni kell, hogy a javítás hatékonyabban
történjen.

HIBA-003 A felület adjon egyértelmű jelzést, ha adatokra vár (kommunikál más
komponensekkel), vagy valami okból nem képes felhasználói beavatkozást fogadni (a
központi rendszerek nem elérhetőek).

+36 1 459 4200 nfo@Jn’sz,hu nisz.hu
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HIBA-004 A 2-5 másodperces időhorizonton túlnyúló kötegelt műveletek esetén
folyamatjelzést kell biztosítani, leállítási lehetőséggel (a leállítási lehetőség bizonyos
helyzetekben korlátozott lehet).

5.4.7.5 On-line dokumentáció, Súgó

SUG-GOl A rendszernek a felhasznaloi feluletrol elerheto, alkalmazasba epitett,
helyzeterzekeny interaktiv sugot kell biztositania, amely a minimalisan felhasznaloi
kézikönyvet/felhasználáshoz szükséges információkat tartalmazza.

SÚG-002 A súgó nyelve egyezzen meg a kiválasztott nyelvvel, ennek hiányában a súgónak
alapértelmezetten magyar nyelvűnek kell lennie.

SUG-003 Gyorssugok megjelenitese a kontrollok hasznalatanak es az adatmezok
értelmezésének támogatására.

+3614594200 nfo@n~sz.hu nísz.hu
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6 Igazgatásszervezési feladatok

Az igazgatásszervezési szolgáltatások magukban foglalják egyrészről a SZÜF igazgatásszervezési

szempontok szerinti tervezését, a szür fejlesztését előkészítő igazgatási rendszerterv elkészítését

(logikai tervezését), valamint a SZŰF-ön keresztül elérhető szolgáltatásokhoz kapcsolódó ún.
használati esetek kidolgozását. A megvalósítás eredményeinek (szür, továbbfejlesztett KEOSZ-ök)

alkalmasnak kell lenniük a kapcsolódó, szükséges jogszabály-változások előkészítésére, valamint az

összevont eljárások informatikai háttértámogatását biztosító szakrendszerek (tovább) fejlesztéséhez

kapcsolódó (felső szintű, ügyviteli/funkcionális) követelmények meghatározására is.

6.1 Igazgatási rendszerterv elkészítése

A nyertes Ajánlattevő által elkészítendő igazgatási rendszerterv elsődleges célja, hogy a SZOF-höz
kapcsolódó releváns közigazgatási fogalmak, összefüggések és folyamatok definiálásával
megteremtse a kapcsolatot a jogi-igazgatási szabályozás, illetve az informatikai (logikai)
rendszertervezés között. Az igazgatási rendszerterv készítése során alapvető szempont, hogy a jelen
fejlesztés célkitűzéseihez (elvárt eredményeihez), illetve a SZOF előzetes koncepciójához igazodóan
belső ellentmondásmentes, egységes és komplex, a feltárt igazgatási követelményeket (mint üzleti
igényeket) kielégítő (a logikai rendszertervet megalapozó) informatikai megoldás javaslatok
szülessenek. Ugyanakkor elvárás, hogy az igazgatási rendszervet a logikai rendszerterv elkészítése,
majd az implementálás során feltárt „hiányosságok, logikai ellentmondások” kezelésével
rugalmasan lehessen módosítani.
Az igazgatási rendszertervben az alábbi témakörök feldolgozásának kell hangsúlyosan megjelenniük.

6.2 Jogszabály-elemzés

Egy meghatározott logikai struktúra alapján, az Ajánlatkérővel egyeztetett területekre kiterjedően a

nyertes Ajánlattevő feladata egy olyan jogszabályi elemzés elkészítése, amely rámutat a SZÜF

kialakítása szempontjából releváns főbb jogszabályokra, rendelkezésekre. Továbbá, kiemeli a

szabályozatlan kérdéseket is, valamint — szükség szerint — javaslatokat fogalmaz meg a szabályozás

módosítására. Ajánlattevővel szemben elvárás, hogy jelen beszerzés keretében továbbfejlesztendő

KEOSZ-ökhöz, SZEÜSZ-ökhöz kapcsolódóan is végezzen jogszabályelemzést, és tegyen javaslatot a

továbbfejlesztés révén érintett szabályozás módosítására.

6.2.1 Regisztrációs folyamat, nyilvántartási struktúra

Az igazgatási rendszertervben be kell mutatni a SZÜF regisztrációs folyamatát, az elvárt nyilvántartási

struktúrát, melyet vagy a Rendelkezési Nyilvántartásban kell leképezni vagy önálló nyilvántartásként

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nísz,hu
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szükséges megvalósítani, továbbá szükséges ismertetni a témára vonatkozó igazgatási lehetőségeket

és korlátokat. Elemezni szükséges a SZOF felhasználói csoportjait, a felhasználók azonosításának

lehetséges módját, valamint az adatkezelésre vonatkozó szabályokat. Az elemzés alapján definiálni

kell a — bizonyos (p1. értesítési) szolgáltatások nyújtásához szükséges — nyilvántartás adattartalmát,

főbb fogalmait

6.2.2 Értesítések, űrlapok kezelése

Az igazgatási rendszertervnek konkrét javaslatokat kell megfogalmaznia, hogy milyen üzleti (ügyviteli)

logikai mentén történjen a SZÜF-höz kapcsolódó ügyfél értesítések, valamint a beadványok

(kérelmek, nyilatkozatok stb.) elektronikus rögzítésére szolgáló űrlapok (form-ok) kezelése.

6.2.3 Egyéb jogi-igazgatási aspektusok

Az igazgatási rendszervnek ki kell térnie minden olyan további — az Ajánlatkérővel közösen

meghatározott — jogi-igazgatási aspektusra is, amely a (fejlesztés megvalósítása időszakában

valószínűsíthetően dinamikusan változó) jogi-igazgatási környezetből, illetve a megvalósítandó

fejlesztés céljaiból, elvárt műszaki-szakmai eredményeiből levezethető.

6.3 Összevont eljárások használati esetek kidolgozása

Az igazgatásszervezési tevékenységeknek meg kell valósítaniuk az Ajánlatkérővel közösen definiált,

án. összevont (a szükséges alkalmazás-, illetve szabályozás-fejlesztést követően integrált)

közigazgatási (kérelmezési) eljárásokhoz kapcsolódó ún. használati esetek (business use cases)

kidolgozását.

A használati eseteket a közigazgatás ügyfelei esetében leggyakrabban előforduló án. »ügyfél

szituációk” alapján kell kidolgozni. Az ügyfél-szituációkat az Ajánlatkérővel közösen, korábbi

projektek (p1. ÁROP 1.2.9-2012-2012-0001 — Ügyfélszolgálati ügyfél-szituációk, eljárások kidolgozása)

eredményeit is felhasználva szükséges definiálni.

Indulásként 3 darab kiválasztott ügyfél-szituáció alapján az Ajánlatkérővel együttműködve kell

kidolgozni egy olyan „pilot” tervet, amely alapján az használati eset leírások elkészíthetők, ezáltal a

nyertes Ajánlattevő által ajánlott módszertan gyakorlati alkalmazhatósága (jogszabály-módosítások,

illetve szakrendszeri alkalmazások fejlesztésének előkészítésére való alkalmassága) tesztelhető.
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Majd a tesztelés eredményei alapján kell dönteni arról a minimum 15 darab, maximum 50 darab

ügyfél-szituációról, melyhez kapcsolódó használati esetek teljes körű kidolgozását a nyertes

Ajánlattevőnek el kell végeznie.

6.3.1 Módszertan kidolgozása

A nyertes Ajánlattevőnek ki kell dolgoznia egy olyan igazgatásszervezési módszertant, amely alapján

a hazai közigazgatási eljárásokhoz kapcsolódó, az összevont eljárások hatékony alkalmazhatóságát

(bevezethetőségét) alátámasztó „ügyviteli használati eset” (business use cases) leírások

elkészíthetők.

A módszertannak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a leírások alapján ún. domain modellt lehessen

alkotni, valamint az egyes funkciókban kezelt adatok leírása is elvégezhető legyen. Továbbá, a

leírásoknak tartalmazniuk kell a releváns jogszabályi alapokat, azok elemzését is, rámutatva a

jogszabályi kollíziókra, valamint megfogalmazva a szükséges jogszabály-módosítási, jogszabály

alkotási javaslatokat.

6.3.2 Domain modell kidolgozása

Az alkalmazás- (szakrendszeri) fejlesztések előkészítése érdekében, a nyertes Ajánlattevőnek ki kell

dolgoznia a fejlesztések „közös nyelvezetét” megalapozó ún. domain modellt, amely alapján a

kiválasztásra kerülő használati esetek formalizált módon (kódcsoportok segítségével, részfolyamatok,

összefüggések leírásával, ábrázolásával stb.) leírhatók.

A domain modell elemei lehetnek például:

. az adott ügyfél-szituációhoz kapcsolódó ügyviteli eljárások, rész-folyamatok (business flows);

• az eljárásokhoz, részfolyamatokhoz kapcsolódó mérőszámok, p1. ügyfelek száma, ügyek

száma, kérelemhez csatolandó dokumentumok száma, eljárások költsége stb. (indicators

related to the business process);
o a használati esetekben érintett hivatali szervezetek, szereplők (actors);

. az ügyben érintett személy lehetséges szerepkörei, p1. eljárás alanya, szolgáltatás igénybe

vevője, eljáró képviselő, egyéb jogalany, illetve típusa, p1. természetes személy, nem

természetes személy, jogi személy stb. (person);

. az eljárások, rész-folyamatok során érintett, informatikai háttértámogatást biztosító ágazati

szakrendszerek (technical systems involved).
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6.3.3 „Pilot” használati esetek kidolgozása

A kidolgozott módszertan alapján, a nyertes Ajánlattevőnek az Ajánlatkérővel közösen kiválasztott 3

darab ügyfél ügyfél-szituáció kapcsán ki kell dolgoznia olyan ún. pilot használati eseteket, melyek

alapján az esetleírási módszertan jogszabály-módosítások, illetve szakrendszeri alkalmazások

fejlesztésének előkészítésére való alkalmassága „kipróbálható” (tesztelhető).

Lehetőség szerint törekedni kell arra, hogy ne a túlságosan bonyolult (p1. külföldön élő magyarként

nyugdíjba vonulás), illetve ne is a túlságosan ritka (p1. veszélyes állat elhullása) ügyfél-szituációk

kerüljenek kiválasztása.

Összevont eljárásra, illetve az ágazati szakrendszerek közötti kommunikáció (interoperabilitás)

erősítésével elérhető adminisztrációs teher-csökkentésre jó példák lehetnek az alábbiak.

• Ügyfél-szituáció: házasságkötési szándék.

A házasságkötési szándék bejelentésének szerves részét képezi a házassági névviselési forma

meghatározása. Miután létrejött a házasság, a házassági név bevezetésre kerül az

Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás (EAK) rendszerbe. Jelenleg hivatalból megtörténik a

polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (SZL) rendszer értesítése.

Ugyanakkor nem kerül sor a személyi igazolvány, lakcímigazolvány-, útlevél-, adókártya-,

forgalmi engedély stb. nyilvántartások értesítésére, ezért az ügyfélnek kell, ma még

többnyire papíralapon, jellemzően külön-külön nyomtatványon kérelmeznie a név adatainak

a különböző nyilvántartási rendszereken történő átvezetését. Az interoperabilitás

megvalósulásával az EAK rendszer valamennyi érintett további nyilvántartást tudná
értesíteni, és nem az ügyfél kérelmeire, hanem a hatóság által „hivatalból indítva”

megtörténhetne a névváltozás által érintett okmányok lecserélése.

. Ügyfél-szituáció: mozgáskorlátozottá válás.

Amennyiben valaki mozgásszervi egészségkárosodást szenved el, és megfelel a komplex

minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet által

meghatározott kritériumoknak, jogosulttá válik a megváltozott munkaképességűvé

személyek ellátásaira. E jogosultság megszerzésének alapfeltétele, hogy az illető

egészségkárosodását (esetünkben legfeljebb rehabilitációval megszüntethető/mérsékelhető

mozgáskorlátozottságát) rehabilitációs orvosszakértői vélemény támassza alá. Amennyiben

az orvosszakértői vélemény azt is igazolja, hogy az ügyfél közlekedőképessége súlyosan

akadályozott, akkor — a 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet értelmében —jogosulttá válik a

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványára is. A jelenlegi gyakorlat szerint ezen ügyfél

szituációhoz, illetve (pénzbeli ellátás és parkolási igazolvány iránti) igényhez három eljárás
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kapcsolódik, az ügyfélnek külön-külön kell kérelmeznie a rehabilitációs/rokkantsági ellátás

megállapítását, a közlekedőképességre vonatkozó szakértői vélemény kiadását, valamint a

mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának kiadását.

A „pilot” használati esetek leírását ágy kell elkészíteni, hogy elsőként definiálásra kerül az adott

ügyfél-szituáció, és az ahhoz kapcsolódó ügytípusok. Az „ügytípusok” (ügykörök) a „tipikus”,

tömegszerű, jellemzően egységesen kezelt, következésképpen „modell” értékű eljárásokat, ügyviteli

tevékenységek összességét jelentik.

Majd fel kell sorolni az egyes ügytípusokhoz kapcsolódó, releváns, hatályos jogszabályokat, majd

azok alapján be kell mutatni az egyes eljárásokhoz kapcsolódó fogalmakat adatköröket, ügyfél- ás
hatóság-oldali tevékenységeket, támogató funkciókat. A szabályokat a jogszabályi helyekre történő

hivatkozásokkal szükséges megadni. A fogalmak, adatkörök leírását ágy kell elkészíteni, hogy a

fogalmi modell informatikai reprezentációja megvalósítható, valamint az adatkezelési szabályok a

specifikációkat készítők számára egyértelmű legyen.

A használati esetekben érintett tevékenységeket, funkciókat az általános (közigazgatási) és speciális

(ágazati, szakterületi) eljárási szabályok figyelembe vételével, azokat ágazatonként csoportosítva,

egy többszintű fastruktúrában kell leírni. Meg kell adni a tevékenységek (funkciók) és az érintett

szervezetek kapcsolatát is, valamint fel kell tárni az adott ügyfél-szituáció szempontjából releváns,

Ákr. 45. * szerinti kapcsolódó eljárásokat.

Az egyes ügytípusok hatályos jogszabályok és ügyviteli gyakorlat szerinti leírását ki kell egészíteni egy

olyan leírással, amely rámutat az adott ügyfél-szituációban érintett ügytípusok kapcsolódási

pontjaira, különös tekintettel arra, hogy milyen ügyindítási és ügylezárási pontok határozhatók meg.

Ezt követően egy elemzés készül, ami az adott ügyfél-szituáció komplex kezeléséből fakadó

hatékonyság-növekedési lehetőségeket elemzi, bemutatva a jövőbeli hatékonyabb működés

lehetséges opcióit, szcenárióit. A lehetőségek elemzésének a,,szabályozott elektronikus ügyintézési

szolgáltatások (SZEOSZ-ök) és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEOSZ-ök)

integrálásának, valamint az érintett szakrendszerek együttműködő képességének növelésének

lehetőségei, feltételei hangsúlyos elemeit kell, hogy képezzék.

A kidolgozásra kerülő használati eseteknek tehát tartalmazniuk kell a jelenlegi működés és a
jövőbeli működés használati eseteit is.

Végül, rá kell mutatni a jelenlegi működés kapcsán tapasztalt jogszabályi kollíziókra, és (szükség

esetén) javaslatokat kell tenni a jövőbeli hatékonyabb működéshez szükséges jogszabály-

módosításra, - alkotásra is.
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6.3.4 Használati esetek teljes körű kidolgozása

A „pilot” eredményei alapján, szükség szerint el kell végezni az alkalmazott használati eset leírási

módszertan felülvizsgálatát. A kiegészítésre, pontosításra, „finomhangolásra” kerülő módszertan

alapján pedig a nyertes Ajánlattevőnek minimum 15 darab, maximum 50 darab ügyfél-szituációhoz

használati esetek teljes körű kidolgozását kell elvégeznie.

Az átadásra kerülő használati eseteknek alkalmasnak kell lenniük a SZOF, illetve az érintett

szakrendszerek (tovább)fejlesztését megalapozó specifikációk (rendszertervek), valamint a

jogszabály-módosítások előkészítésére.
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7 Tesztelési feladatok

A nyertes Ajánlattevőnek el kell végeznie a SZOF fejlesztés eredményeként létrejövő szoftver-

termékek fejlesztői (Ajánlattevői) tesztelését is, minden a jelen Műszaki leírás 9. fejezetében jelzett

szakaszhoz kapcsolódó teljesítésre vonatkozóan egységesen.

A műszaki és projektmenedzsment oldali független minőségbiztositás Jelen beszerzésnek nem

tárgya.

A leszállítandó rendszer átfog esni egy termék-minőségbiztosításon — külső, független fél által —‚

melynek célja, hogy a leszállított szoftver-elemek megfeleljenek a Projekt céljainak, illetve (tágabb

értelemben) az Ajánlatkérő igényeinek, követelményeinek és a vonatkozó szakmai és jogszabályi

előírásoknak. Ennek vonatkozásában a független auditor feladata azoknak a kockázatoknak a

feltárása, melyek egyrészről a Projekt terjedelem-idő-költség kereteit, másrészről az elkészült

alkalmazások (funkciók) „éles” üzembe állítását (használatba vételét) veszélyeztetik,

megkérdőjelezik. Az Ajánlattevőnek meg kell felelnie a minőségbiztosítás során megfogalmazásra

került elvárásoknak.

A fejlesztői tesztelések kapcsán közismert tesztelési stratégia és módszertan, továbbá közismert és

széleskörűen használt tesztelési eszköz (szoftver) alkalmazása preferált. A fejlesztői tesztelés

kapcsán az alábbi típusú teszteléseket kell elvégezni:

. Funkcionális és modul tesztek: előre definiált használati (teszt) esetek alapján az adott

funkciónak, illetve modulnak a „funkcionális követelmények” szerinti „elvárt működésének”

vizsgálata.

. Rendszer-rendszer összekapcsolhatósági (connectivity) és adatcsere tesztek.

. Terhelési tesztek: nagy mennyiségű adaton, nyílt forráskódú, automatizált tesztelő script-ek

alapján, az alkalmazás főbb funkcióira kiterjedő tesztelések.

. Migrációs tesztek (amennyiben az alkalmazás-fejlesztés során adat migrációs tevékenységek

is elvégzésre kerülnek).

A fejlesztői tesztek akkor tekinthetők befejezettnek, ha a tesztelés során feltárt összes hiba

kijavításra került, vagy csak olyan hibák maradtak, amelyek mellett az átadás-átvételi tesztek

megkezdése nem okozhat problémát sem az adott alkalmazásban, sem pedig az érintett külső

rendszerekben.
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A hibák kategorizálását fenti folyamathoz a következő szemléletű megközelítéssel kell kezelni: a

tesztelendő funkciókat kategorizáljuk, és a felmerülő hibák súlyosságának és a hiba kapcsán érintett

funkció kritikusságának eredője alapján kell besorolni az egyes hibákat.

Egy probléma akkortekinthető hibának, ha:

- hibaüzenetjelentkezik

.. specifikációtól eltér

- számítási hibát vét

- üzleti logikától eltér

- akadályoz egy másikfunkciót

A hibák osztályozása szükséges annak biztosítása érdekében is, hogy a megoldási folyamat

összhangban legyen az adott hiba jelentőségével és/vagy hatásával.

A kritikus, súlyos és normál hibákat az átadási folyamat előtt meg kell oldani, kijavítatlan kritikus,

súlyos és normál hibákkal a rendszer nem kerülhet átvételi folyamatba.

A hibák, hiányosságok, és javaslatok prioritását attól függően adjuk meg, hogy a tesztelés folytatása

érdekében, - és nyilván a hibamentesség fenntartása, vagy publikálhatóság függvényben is - milyen

fontossággal kell javítani, megoldani.

[A rendszer (alkalmazás) egészének, jól elküloníthető részének, egyes
alapfunkclóiriak használatát lehetetlenné tevő probléma, vagy olyan súlyos
mértékben korlátozó hiba, hogy a rendszer, az érIntett rész (alkalmazás),
vagy az érintett funkció a napi tevékenység végzése során nem vehető
igénybe) illetve csak olyan ésszerűtlen erőfeszítések árán használható,
amelyek gazdaságI szempontból nem indokoltak, Ebbe a hibakategóriába
tartoznak például a következők:

. a rendszer (alkalmazás) gyakori, előre nem látható és ki nem védhető
leallása,

o összeomlása, amikora hiba fennállása miatt újra kell indítani az
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alkaÍmazást,
. az adatbázis vagy az adatállomány súlyos sérQlése, Integritasának,

konzisztenciájánaksérulése,
. indokolatlan tovább~ rnanuális feldolgozást igénylő szituációk

előállása,
. akadály, amely olyan súlyos hibát jelent, bogy a rendszer

(alkalmazás) használata nem folytatható semmilyen módon. A hiba
kijavítása nélkül nem képzelhető el az éles üzemi működés’

A szoftver/rendszer használhatóságát csökkentő, Vagy megakadályozó
funkcionális hiba, vagy olyan kozmetikai hiba, ami a szoftver biztonságát
csökkenti
Az alkalmazás valamelyik funkciójának nem elvárt működését okozó hiba,
amely miatt az adott funkció részben nem használható. A hiba klj~vítasa
nélkul nem képzelhető el az éles Üzemi műkódés’
Az előző pontokba nem sorolható, a rendszer működését érdemben nem
befolyásoló hiba.

A nyertes Ajánlattevő feladata a fejlesztői tesztek végrehajtása, mind a fejlesztői tesztek, mind az
átadás-átvételi tesztek során feltárt hibák javítása, valamint a hibajavítást követő ismételt fejlesztői
tesztek elvégzése.

A nyertes Ajánlattevőnek a fejlesztői tesztekhez tesztelési tervet, tesztelési forgatókönyveket
(terheléses tesztek esetén a teszteléshez használt script-eket is), és tesztelési jegyzőkönyveket kell az
Ajánlatkérő részére átadnia

Teszt forgatókönyv

Ez a dokumentum adja meg egy tesztprojekt keretében elvégzendő
szoftver minőségbiztosítási tevékenység fő lépéseit. Meghatározza a
kereteket az ütemezést, a feladatkört, az alkalmazott technológiát,
erőforrás tervezést és Citemezést. ATesztelési terv önálló
minőségbiztosítási dokumentum sablon ajánlásunk a 11. számú
mellékletben bemutatásra került. A tesztelési terv és a forgatókönyv
esetenként összevonható.
A teszt forgatókönyv a teszt tervre épülve részletesen kifejti az összes
végrehajtandó tesztesetet és végrehajtásuk pontos paramétereit
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. hogy azok többször pontosan ugyanolyan körülmények között
~ végrehajthatóak egyenek (reprodukálhatóság), ás emellett pontosan

~ definiálja azok végrehajtásának elvárt eredményét.
~ A Teszt forgatókönyv önálló minőségbiztosítási dokumentum sablon

ajánlásunk a 11. számú mellékletben bemutatásra került. A tesztelési
terv és a forgatókönyv esetenként összevonható.

Teszt jegyzokonyv A teszt jegyzokonyv a teszt forgatokonyvben rogzitett osszes
tesztesek lefuttatasanak (vagy ha valamelyik nemfutott, akkorazt,
hogy miert nem?) eredmenyet tartalmazza a vegrehajtas pontos
korulmenyeinek rogzitesevel Ha egy, vagy tobb teszteset futtatasa
nem az elvart eredmenyt hozza, akkor csatolni kell a rola felvett
hibajegyet (kepernyomentes, log-ot, es a hiba minositeset)

Az átadás-átvételi tesztek lebonyolítása az Ajánlatkérő, vagy általa megbízott külső (termék)

minőségbiztosító feladata. Ezek kapcsán a nyertes Ajánlattevőtől csak a tesztek elvégezhetőségének

támogatása (beleértve a személyes rendelkezésre állást is), ás a feltárt hibák elhárítása az elvárt.

7.1.1 Átadás-átvételi eljárásrend, Ajánlattevő oldali követelmények:

Végleges, ás az Ajánlatkérő • A legutolsó változtatások is
részéről elfogadott álvezetési e kerültek,
rendszertervek (igazgatási melyeket az Ajánlatkérő
rendszerterv ás logikai elfogadott.
rendszei terv 1. verziója). • Tartalmazza az

alapfunkciókhoz kapcsolódó
uzleti folyamatok részletes
leírását és megvalósítását

Átadott és elfogadott tesztelési Tartalmazza:
forgatókönyv. . a tesztelés során alkalmazott

teszteszközöket és tesztelési
technikákat

• részletes, reprodukálható
teszteseteket: név, leírás,
előfeltételek, tesztlépések,
elvárt eredmény

. követelmény ás üzleti

nfo®niszhu+36 1 459 4200 nísz.hu

117



~- n
O3~

In

:7
C

z
-~

~-

N ~

dl
t
a
n

n
0’

z
I-fl
M

(D

3
M
(D

T 5~
* -h

k-1 O
o ‘r
~ O
k~ 3
~ 3C

2- 2.
t ?r
(D ÜJ’
VI fl

-CF ö~
n
1*1 I-fl
o M
‚*~- O
o

03’

C
~ 0’
03 M
Li

±
wm

I-nto
(Q
O
O

‚
:3
In
M

:3-
C



CD— 0)’
.;‚
(D

0)
C,, 0)’
N =

Cl,
0)-. _a
—- NO)— — =
(D a
C,, —~
N (D’(D
— Cl,
(n

(D (D
-‚ -l
(D (D
Cl, Cl,

c_fl) ~R~1 ~- ~‘
t~Cr(D-.N

fl< N (DOD
‘a

~‚-~ 2: ~
(D (D~ CD-.

~
0)0

Q)’ S. 1 (D o..~

<~-0) ~ a
0~ ~

0) 7r 0)
a (D D
0) = a-.
— a —
a- ~
0)’ a
N
~

~
~ ~0)
0) D -‘
0)’ (D
= D

a
0) Cl,
2-< ~

C-.

a a’
CI)

N ~e
+
w
a,
N

U,
to

r’J
O
O

7;
0:
Ka
—
(D

3
(0’
D

t
(D
n
-„

0)’
n
0’

N
N
to

D
O

D

N

Zr
C

‚
D
Cl,
N

Zr
C

E
(„
N
E
(D
3
Na
—

~-l ~

o r
00 O
~-‘ 3



NISZ

Követel mény-specifikáció

NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.

H-1O81. Budapest, Csokonai utca 3.

elfogadta.
Tesztüzem lefolytatása éles Az Ajánlatkérő oldali tesztek
környezetben sikeres sikeresen lezajlottak, és a

tesztelés nem tárt fel kritikus és
súlyos hibákat

Az átadott rendszer megfelel a A rendszer működése hibátlan, a
NISZ áítal meghatározott teljes dokumentáció átadásra és
minősegi kritériumoknak elfogadásra kerult az

Ajánjattevő az Ajánlatkérő által
meghatarozott ideig támogatta
a rendszeréles uzemű
működéset.

+36 1 459 4200 nfo@n~sz.hu n~szhu
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8 Éles Uzemű működés-támogatása

A SZOF keretrendszer, a kapcsolódó funkciók és a továbbfejlesztett KEOSZ-ök, SZEÜSZ-ök éles üzemű

működésének támogatása érdekében a nyertes Ajánlattevőtől (minimálisan) elvárt éles bevezetés

(indulás) idején fokozott rendszertámogatás.

Ennek keretében az alábbi feladatok elvégzését várjuk az Ajánlattevőtől:

- Ahol a működés folytonosságának biztosítása igényli, ott a párhuzamos működés

biztosításának megoldása a régi, és az új/továbbfejlesztett szolgáltatások vonatkozásában.

- Migráció végzése a meglévő, és a továbbfejlesztett szolgáltatások között, a folyamatos

működés — vagy a nagyon rövid (legfeljebb 4 óra) szolgáltatáskiesés — fenntartása mellett az

Ajánlatkérő által jóváhagyott ütemezés szerint.

- Az új és továbbfejlesztett szolgáltatások bevezetése során a szolgáltatásokhoz csatlakozó

intézmények támogatása az átállásban.

- A csatlakozó intézmények rendszereinek támogatása megfelelő minőségű és részletezettségű

dokumentáció és eszközök biztosítása révén, amelyeket az intézményeknek jogdíjmentesen

kell tudniuk igénybe venni.

- A projekt során létrehozott pilot megoldások éles bevezetésének elvégzése.
- A támogatási időszakban felmerülő optimalizációs igények megoldása.

- A csatlakozási folyamatok felügyelete, támogatása, a tapasztalatok alapján a csatlakozási

dokumentációk frissítése, karbantartása. (lásd 10. számú melléklet követelményeit)

- A csatlakozási támogatáshoz szükséges know-how átadasa a NISZ kijelölt kollégai számára,

azok aktív bevonása a támogatási feladatok végrehajtásába. (lásd 10. számú melléklet

követelményeit)

- Tervezve van, hogy a projekt korai szakaszában létrejött egyes APP-okat ki kell váltani a

későbbi szakaszban létrehozott/továbbfejlesztett APP-okkal. (Pl.: AVDH, KEAESZ helyett KDÜ

lesz az elvárt a projekt végére.) Ennek az átállási/migrálási folyamatnak a támogatását is
követelménynek tekintjük.

±36 14594200 ~ rifo@nisz.hu niszhu
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9 A SZÜF fejlesztés szakaszai

A SZÜF fejlesztése három szakaszban valósul meg.

I. A SZOF alapfunkciók kialakítása
Il. A SZUF funkcióbővítése
Ill. A SZOF fennmaradó funkcióinak kialakítása

Az egyes szakaszokban kifejlesztésre kerülő szolgáltatások az alábbiak:

9.1 I. szakasz A SZÜF alapfunkciók kialakítása

Ennek a szakasz az a célja, hogy a SZOF olyan szolgáltatási köre készüljön el és kerüljön éles üzemi

használatba, ami lehetővé teszi a rendszer alapvető működését.

Ebben a szakaszban az alábbi szolgáltatási köröket az alábbi korlátozásokkal kell megvalósítania az
Ajánlattevőnek:

. Funkció csoport Készültségi szint
A SZÜF egyszerű portáiszolgáltatásai

. Tájékoztatási szolgáltatások (content Content management szolgáltatások teljes
management) korű kiépítése

A tartalmak részleges feltoltése
. Ügyfél-szituáció alapú keresés / Nem kerul kiépítésre

L)gyÍeírások
A SZUF-jiók keretszolgáltatásai

. AuthentikációsAPP ésAPI KAU-re épített azonosítás teljes korű kiépítése

. SzerepkórkezelésAPPésAPl Legalább háromszerepkorkezelése:
Természetes személy saját ugyében
Cégnyilvántartásban ás civil szervezetek
nyilvántartásában szereplő nem természetes
személy teljes korű jogosultsággal

. Űrk,pk,t6ItŐAPP és API Teljes korű kiépítése, és 10 darab űrlap
elkészítése

. Űrlap tervezettórAPP ésAPI Nem kerul kiépítésre

. Ügykövetés APP és API Nem kerul kiépítésre

. Túrhely szolgóitatások APP és API Teljes korű integrálás támogatása

. LevelezésiAPPésAPl Teljes korű integrálás támogatása

. ÉrtesítésekAPPésAPi Nem kerül kiépítésre

+3614594200 info@nisz.hu n~szhu
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Funkció csoport Készültségi szint
A SZÚF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásai Nem kerul kiépítésre

. KEÜS2 SZEÜSZ API-k: K4Ü, AVDH, Nem kerul kiépítésre
lÉNY, HIBRQ ÁNYK ÁBI KEAESZ,
BEDSZ EDI EFER

A SZÜF-fiók ugyfél-sz,tuáciá alapú Nem kerul kiépítésre
szolgáltatásai

. Ügyfél-szituáció APP ás API Nem kerul kiépítésre
A SZűFszakalkalmazás-fejlesztői A szakalkalmazásfejlesztők számára egy
szolgáltatásai fejlesztői-tesztelői kornyezet minimális

feltételek kiépítésre kerul.
• Authentikációs teszt API,

Teljeskorűen kiépítésre kerul
. Szerepkőrkezelés teszt API, — nem

kerul kiépítésre
. Naptárkezelés teszt API, — nem kerul

kiépítésre
. Tárhely szolgáltatások teszt API, -

Teljeskorűen kiépítésre kend
. Levelezési teszt API, - Teljeskorűen

kiépítésre kerul
. Űrlapkezelés API, — nem kerul

kiépítésre
. Uzenetkezelés, teszt API, — nem kerul

kiépítésre
. EFER teszt API. — nem kerul kiépítésre

A SZÜF űzemeltet& szolgáltatásai A minimális üzemeltetési funkciók kiépítésre
kerulnek

A SZÜF ügyintéz& szolgáltatásai
. Szerepkörkezelést támogató modul A ferit jelzett szerepkorók kezelésére

kiépítésre kerul
. Hivatali-fiók kezelést támogató modul Nem kerul kiépítésre
. Hivatali-fiók kezelést támogató API Nem kerul kiépítésre

A tárhely, levelezési és uzenetkezelési szolgáltatás rendszertervének elkészítése nem az Ajánlattevő

feladata.

+36 1 459 4200 info@nisz hu nisz hu
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9.2 II. szakasz A SZÜF funkcióbővítése

Ennek a szakasz az a célja, hogy a SZOF szolgáltatási köre bővüljön és a felhasználói élmény, a

rendszerrel való elégedettség egy megfelelő szintet elérjen

Ebben a szakaszban az alábbi szolgáltatási köröket az alábbi korlátozásokkal kell megvalósítania az

ajánlattevőnek:

Funkció csoport Készültségi szint
A SZÜF egyszerű’ portálszolgáltatásai

Tájékoztatási szolgáltatások (content Atartalmi szolgáltatások jelentős bővítése. A
management) tartalmi szolgáltatások aktualizálásának

folyamatos biztosítása
Ügyfél-szituáció alapú keresés / Legalább egy ugyfél-szituációra vonatkozó
Ügyleirások megvalósítással

A SZUF-jiók keretszolgáltatósai
ALithentikóciósAPPésAPi Tapasztalatok alapján kényelmi

szolgáltatásokkal való kiegészítés
. Szerepkorkezelés APP ésAPI A szakalkalmazások speciális szerepkoreinek

kezelésére való felkészítés
Teljeskorű (superuser) és korlátozott
jogosultság (normáluser)
RNY-nyel való integrációra való felkészítése a
SZUF-nek

. Tárhely szolgóltatások APP ás API A bővulő szolgáltatásoknak megfelelő
továbbfejlesztéseket kell elvégezni.

. LevelezésiAPP ésAPI A bővulő szolgáltatásoknak megfelelő
továbbfejlesztéseket kell elvégezni.

. Értesítések APP ás API Teljes korű integrálás támogatása, a bővülő
szolgáltatásoknak megfelelő
továbbfejlesztéseket kell elvégezni.

. Űrlap tervezettárAPP ás API Teljes korűen kiépítésre kerul

. Ügykövetés APP ás API Teljes kőrűen kiépítésre kerul
A SZÜF-fiók szakalkalmazási szolgáltatásai Legalább 3 szakalkalmazás elindítása.

. KEÜSZ’, SZEÜSZAPI-k: KAÜ, AVDH, S KEUSZ, SZEUSZ API kiajánlása
IÉNi’ HIBRID, ÁNYKÁB1 KEAESZ,
BEDSZ_EDI_EFER

A SZOF-fiók ügyfál-szituációalapú 1 ugyfél-szituációra kiépítés
szolgáltatásai

. Ugyfél-szituócióAPP ás API 1 ugyfél-szituációra kiépítés

±36 1 459 4200 nfoc~nísz.hu n~sz.hu
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10 Ajánlattevő oldali projektmenedzsment és minőségbiztosítás

A nyertes Ajánlattevőnek vállalnia kell, a Jelen műszaki leírásban szereplő feladatok Részvételi

Felhívásban szereplő ütemterv szerinti végrehajtását, valamint az Ajánlatkérővel (annak

projektszervezetével) történő hatékony együttműködés és kommunikáció érdekében — nyertes

ajánlat esetén — saját projektszervezet létrehozását.

Az Ajánlattevő, illetve az Ajánlatkérő projektszervezete közötti együttműködés részletes szabályait az

Ajánlatkérő és a nyertes Ajánlattevő által közösen elfogadott Projekt Alapító Dokumentum (a

továbbiakban: PAD) fogja tartalmazni. Az Ajánlatevőnek vállalnia kell, hogy az ajánlatában szereplő
feladatok ajánlott ütemterv szerinti végrehajtása érdekében ellátja az Ajánlattevő oldali

minőségbiztosítási feladatokat.. A megvalósítás során alkalmazandó minőségbiztosítási módszertant

az Ajánlattevőnek már az ajánlatában szükséges bemutatnia.

+36 1 459 4200 ® nfo@n~sz.hu nisz.hu
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11. Műszaki ajánlat elvárt felépítése

Az Ajánlattevő műszaki ajánlatának minimálisan az alábbi tartalmi elemeket kell tartalmaznia:

o Igazgatásszervezési módszertan

Be kell mutatni az igazgatási rendszerterv, illetve az összevont használati esetek

kidolgozásának előzetesen tervezett módszertanát.

o Rendszerkomponensek, infrastrukturális elemek meghatározása

Be kell mutatni a megvalósítandó SZÜF keretrendszer fő komponenseire, infrastrukturális

elemeire, illetve az egyes komponensek közötti és a külső rendszerekkel való kapcsolatokra,

valamint a külső rendszerek SZÜF-be való integrációjának módjára vonatkozó előzetes

terveket.

. Architektúra bemutatása

Elvárt az ajánlott rendszerhez szükséges (logikai, kommunikációs) architektúra ábrázolása ás

rövid szöveges (magas szintű) leírása.

. Fejlesztési módszertan alábbi elemeinek bemutatása

o Ajánlatkérő ajánlatában mutassa be, hogy milyen fejlesztési technológiát kíván

használni ás átadni a NISZ részére. Amennyiben dobozos termékek (Standard

Szoftverek) felhasználásával készíti el az alkalmazást, akkor ajánlatában adja meg a

termék(ek) licencelési feltételeit, időtartamát, fenntartási, esetleges szupport

költségeket.

o Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogyan kíván megfelelni a központi
konfiguráció, menedzsment kialakításával kapcsolatos követelményeknek.

o Ajánlattevő ajánlatában mutassa be, hogy milyen eszközökkel kívánja megvalósítani a

monitorozással szemben támasztott követelményeket.

. Megvalósitás feladat- és ütemterve

A műszaki ajánlatnak tartalmaznia kell a vállalt feladatok megvalósításának ütemtervét is,

amely minimálisan az alábbiakat tartalmazza:

o Tevékenység rövid megnevezése

o Tevékenység kifejtése (amennyiben szükséges)

o Felelős

o Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn.) és vége (éééé.hh.nn.)

±36 1 459 4200 nfo@niszhu niszhu
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o Függőségek (megelőző feladatok)

o Átfutási idő

o Meghatározott termékek átadási pontjai (mérföldkövei)

o Tesztelési módszertan, illetve a rendszer éles üzemeltetésének -támogatására vonatkozó

módszertan

Ismertetni kell a kifejlesztésre kerülő rendszer fejlesztői tesztelésének (Ajánlattevő oldali

tesztek), valamint a rendszer éles üzemeltetésének -támogatására vonatkozó módszertanát.

. Minőségbiztosítási módszertan

Be kell mutatni azAjánlattevő oldali minőségbiztosítás tervezett módszertanát.

• Nyilatkozattétel

Az Ajánlatban nyilatkozni szükséges, hogy az Ajánlattevő a Jelen Műszaki leírásban előírtakat,

követelményeket megismerte, megértette, elfogadja, és azokat az által szállítandó rendszer

teljesíteni fogJa.

±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Mellékletek

1. számú melléklet: fogalmak, rövidítések meghatározása

3NYT Elektronikus ügyintézést igénybe vevő külföldi személyek nyilvántartása.
API Alkalmazás-programozási interfész (Application programming interface).
APP Alkalmazás (APPlication).
AVDH Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesités, KEÜSZ. —~

ÁBT ANYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás KEÜSZ.
Ákr. Az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény.

Ügyfél számára biztosított, űrlaphoz rendelt hivatali tárhelyre történő űrlap
SEDSZ feltöltési szolgáltatás, illetve hatóság számára biztosított hatóság, illetve

ügyfél tárhelyére történő dokumentum feltöltési szolgáltatás, SZEÜSZ.
BIÁSZ Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás, KEÜSZ.
BKSZ Biztonságos kézbesítési szolgáltatás, SZEÜSZ.
EFER Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer, KEÜSZ.

Az ügyintézés olyan módja, amelynél az ügyfél több, különböző hatóságok
hatáskörébe és illetékességébe tartozó eljárást egységes felületen,

ügyintézési helyen bonyolíthat le és ennek kapcsán minden alaki

Egyablakos ugyintezes .. . . ... ... .. . .kovetelmenynek eleget tehet, minden, az adott eljarasban szukseges eljarasi
cselekményt elvégezhet, és megkapja az adott élethelyzet szempontjából
ehhez szükséges és erre vonatkozo tájékoztatást.

EDT Elektronikus dokurnentumtárolás szolgáltatás, KEÜSZ.
Az adatok, információk kezelésére használt eszközök (környezeti

infrastruktúra, hardver, hálózat és adathordozók), eljárások (szabályozás,

Elektronikus informacios . . . . . .

d szoftver es kapcsolodo folyamatok), valamint az ezeket kezelo szemelyekren szer együttese [2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek

elektronikus_információbiztonságáról 1. ~ (1)].

ÉFK Éves Fejlesztési Keret.
. . Elektronikus adathordozó egységet (tároló elemet) tartalmazó állandóeszemelyi . . ‚ . .

szemelyazonosito igazolvany.
HIBRID Elektronikus rat, hitelesitett papirra alakitasa, KEUSZ
GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovatív Operatív Program.

GOVC~ Kormányzati hitelesítésszolgáltatás, SZEÜSZ, bizalmi szolgáltatás.

lbtv 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus
~ információbiztonságáról.

Interoperabilitás Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek, valamint a Kormány által
kijelölt közfeladatot ellátó szervek (a továbbiakban együtt: együttműködő
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szervek) e minőségűkben a 2015. évi CCXXII. törvényben és más
jogszabályban előírt vagy lehetővé tett egymás közötti kapcsolattartása,
információátadása, valamint az egymás közötti információátadással járó
ügyek intézése és eljárások során a 2015. évi CCXXII. törvényben
meghatarozottak szerinti informatikai egyuttniukodese

Az elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénylője és a szolgáltatás
kiszolgálója (p1. szakrendszer, központi űrlapkezelő rendszer) közötti
mechanizmus, amely megoldja a szolgáltatáskérések és paraméterek
továbbítását, továbbá gondoskodik a kérést tartalmazó üzenet
szolgáltatónak történő átadásáról.
A szolgáltatás keretében a szolgáltató:1’
a) az együttműködő szervek, valamint a szolgáltatáshoz önkéntesen
csatlakozott egyéb szervezetek információs rendszereinek automatikus
információátadási felületei csatlakoztatásával, ennek hiányában
információátadási szolgáltatásként biztosítja az egymás közötti automatikus
információátadás biztonságos feltételeit, valamint
b) a csatlakozott együttműködő szervek személyes adatokat tartalmazó
információs rendszereinek adattovábbítási nyilvántartásai vonatkozásában -

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
törvény alapján - az érintett személyes adatainak továbbítására vonatkozó

10 az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14680 számú törvényjavaslat alapján.

az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló T/14680 számú törvényjavaslat alapján.

±36 1 459 4200 nfo@n~sz.hu n~sz.hu

lÉNY Iratérvényességi nyilvántartás, KEÜSZ.
ISZL Központi idegenrendészeti nyilvántartás.

JKU Jogosultsag Kezeles Ugynok, a rendelkezesi nyilvantartas ugynokiszolgáltatása a képviseleti jogosultság ellenőrzésére.
KAÜ Központi azonosítási ügynök, KEÜSZ.
KDU Kozponti dokumentumhitelesitesi ugynok, KEUSZ
KEAESZ Kormányzati elektronikusaláírás-ellenőrzési szolgáltatás, SZEÜSZ.

Ket 2004 evi CXL torveny a kozigazgatasi hatosagi eljaras es szolgaltatasaltalanos szabalyairol
KEÜSZ Központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás

84/2012 (IV 21 ) Korm rendeletben, a Kormany altal a SZEUSZ ok KEUSZ okKEUSZ, SZEUSZ szolgaltato szolgaltatojakent meghatarozott_szervezetek.
KÉÜ Központi érkeztetési ügynök, KEÜSZ.
KKSZB Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz, KEÜSZ.1°
KKÜ Központi kézbesítési ügynök, KEÜSZ.

A fovarosi es megyei kormanyhivatalok altal a jarasi (fovarosi keruleti)
Kormanyablak hivatalokban mukodtetett integralt ugyfelszolgalat [515/2013 (XII 30 )

Korm rendelet a kormanyablakokrol, 1 * (1))

Központi Kormányzati
Szolgáltatás Busz
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KÖFOP Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program.
Központi elektronikus A Kormány által, jogszabályban kijelölt szolgáltató útján biztosított központi
ugyintezesi szolgaltatas elektronikus ugyintezesi szolgaltatas

Kozponti Ugyfel regisztracios Nyilvantartas, a Kormany altal kotelezoen

KUNY biztositott elektronikus azonositasi szolgaltatasok igenybe vevoirol a
szenielyazonossag hiteles igazolasa erdekeben a Kormany altal rendeletben

~ kijelölt szerv által vezetett egységes ügyfél-regisztrációs nyilvántartás.
ÖNY Összerendelési nyilvántartás, KEOSZ.
Pp. A polgári perrendtartásról szóló törvény.
Ptk. Polgári Törvénykönyv.

RÉR t Ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,~ KEÜSZ.
RNY Ügyfél rendelkezéseinek nyilvántartása, KEÜSZ.

. . Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairóllSzabalyozott elektronikus ‚ . . ‚ ... . ......

. . szolo 2015. evi CCXXII. torvenyben es az elektronikus ugyintezes

ugyintezesi szolgaltatas . ....‚ .~ reszletszabalyairol szolo 451/2016. (Xli. 19.) Korm. rendeletben szabalyozott
és nevesített szolgáltatások.
A közigazgatási, ügyintézési feladat- és hatáskörök telepítése alapján
meghatározható adott szakterület feladatellátását támogató, jellemzőenSzakrendszer nyilvántartási és ügyvitel-támogató funkciókkal is rendelkező elektronikus

információs rendszer.
~ Jogszabalyban kijelölt szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által
~ személyre szabható internetes alkalmazás, amely az azonosított ügyfél

Személyre szabott számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus
ügyintézési felület ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb

~ kötelezettségek teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus
~ ügyintézési szolgáltatások igénybevételére. —

SZEÜSZ Szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatás.
SZL Személyiadat- és lakcímnyilvántartás.
SZÜF Személyre szabott ügyintézési felület, KEÜSZ.
VEKOP Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program

.. . SZÜF-végfelhasználó, Hatóság, közszolgáltató nevében eljáró felhasználó
SZUF felhasznalo . ..(ugyintezo), szakrendszeri alkalniazasfejleszto, es uzemelteto.
SZÜF végfelhasználó A publikus felület és a SZÜF-fiók használója.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu
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2. számú melléklet: a jelenlegi helyzet bemutatása

A kormányzati portál (mo.hu) evolúciója (elmúlt 10 év)

A Magyarország.hu — Kormányzati Portál elődjét az eKormányzat.hu oldalt 2001-ben hozta létre az akkori
kormányzat az Informatikai Kormánybiztosság révén. Az oldal a közigazgatási hírek és az általános történelmi,
földrajzi, társadalmi országinformációk mellett újdonágként az online világban elsőnek mutatta be a teljes
kormányzati intézményrendszert, valamint ügyleírásokat kínált különböző ügyfél-szituációkra az állampolgárok
számára. Az oldalon márjelen volt az első két magyar elektronikus közigazgatási szolgáltatás, a gépjárműkereső
és a személyi lakcim kereső, amelyek — modernizált formában — ma is megtalálhatók a kormányzati
elektronikus szolgáltatások palettáján.

Az oldal 2003-ban új arculatot és nevet kapott, az eKormányzatot felváltotta a Magyarország.hu — Kormányzati
Portál elnevezés, egyúttal az ekormanyzat.hu helyett a magyarorszag.hu domain lett az oldal elsődleges
elérhetősége.

Egy évre rá, 2004-ben a felhasználói szokások értékelése után ismét arculatváltás következett, és egy új, fontos
elektronikus szolgáltatás is elindult: az Internetes Okmányiroda, amely az Országos időpontfoglalási lehetőség
mellett ügyinditási lehetőségeket kínált a személyes azonosító és üti okmányok, valamint a gépjárművel
kapcsolatos ügyintézési területeken.

2005. áprilisában elindult az Ügyfélkapu. Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és
azonosító rendszere. Biztosítja, hogy felhasználói a személyazonosság igazolása mellett, egyszeri belépéssel,
biztonságosan kapcsolatba léphessenek az elektronikus közigazgatási ügyintézést és szolgáltatást nyújtó
szervekkel. Az Ogyfélkapuhoz tartozik a TÁR-szolgáltatás, amelybe a hivataloktól kapott értesítések érkeznek,
valamint az Általános dokumentumfeltöltő, amellyel a kitöltött elektronikus ügyintézési nyomtatványok
adhatók be, amennyiben nem a kitöltő programból közvetlenül küldik be ezeket.

Az Ügyélkapu indulása utáni évben a Magyarország.hu ismét arculati váltáson esett át, de a formai váltás
tartalmi változást is hozott állampolgár, vállalkozás és közigazgatás rovatokra különült a tartalom.

A következő mérföldkő a Hivatali kapu (HKP) elindulása volt, ez 2009-ben történt meg. A Hivatali kapun
keresztül az igénybevevő szervezetek hitelesen tudnak fogadni elektronikus üzeneteket, illetve a hivatalok
elektronikus üzenetei a hitelesen azonosított ügyfelekhez (állampolgár vagy hivatal) eljuttathatók. Hivatali
kaput azon szervezetek használhatnak, akik csatlakoznak a központi rendszerhez. A HKP-k száma 2015-ben
meghaladja a négyezret.

A következő év ismét arculati átalakulást hozott. 2010-ben új külsőt kapott a Magyarország.hu, a letisztult
arculat a nagy mennyiségű tartalom jobb átláthatóságát segíti.

2011. márciusában Ügyfélkapu regisztrált felhasználóinak száma meghaladta az egymilliót 2013.
augusztusában pedig már az 1,5 milliót. 2013-ra a felhasználók a regisztráció, majd a bejelentkezés után
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csaknem száz szolgáltatást vehetnek igénybe a Kormányzati Portál internetes felületéről, beleértve az
elektronikus adóbevallást és dokumentumfeltöltést, anyakönyvi kivonatokkal, forgalmi engedéllyel és
vállalkozói igazolványokkal kapcsolatos ügyintézést; de az Ügyfélkapu biztosítja a felsőoktatásba jelentkezők
azonosítását is az elektronikus felvételi eljárásban. Az ügyfélkapu napi átlagban 200 ezer ügyfél-azonosítást
végez és továbbít a különböző elektronikus szolgáltatások, mint például a NAV „Elektronikus adóbevallás” vagy
az OEP „Betegéletút lekérdezése” szolgáltatás felé.

Szinte napra pontosan tíz évvel indulása után 2015- áprilisában az Ogyfélkapu felhasználók száma meghaladta a
kétmilliót. Ez évtől az ügyfélkapun érhető el több pályázat elektronikus ügyintézési felülete, ilyen például a
homlokzati nyílászáró-csere, a kazáncsere vagy az Otthon melege program is. Ügyfélkapu regisztrációval
működik a Digitális Nemzeti Fejlesztési Programhoz kapcsolódó országos szélessávú konzultáció vagy a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság Adatkapu szolgáltatása, amelynek segítségével a távközlési szolgáltatók
elektronikus formában teljesíthetik adat-bejelentési kötelezettségeiket.

Az Ogyfélkapu-regisztrációval rendelkező felhasználóknak lehetőségük van bizonyos helyi önkormányzati
ügyeket is elektronikusan intézni az Önkormányzati ASP projekt keretében. Idén az Európai Uniós források
felhasználásával megújul az Ogyfélkapu felhasználói felülete és regisztrált felhasználóink többféle, magas
biztonságú azonosítás közül is választhatnak majd a belépéskor.

Jogi, szabályozási környezet

A SZÜF kialakítása során számos hazai és nemzetközi jogszabályi kötelezettségnek kell megfelelni. Az alábbi
táblázatban összefoglaltuk a meghatározó európai uniós jogszabályokat, irányelveket valamint az ezeknek
megfelelően megalkotott hazai jogszabályokat és határozatokat, amelyek követelményére tekintettel leszünk a
szolgáltatás kialakítása során.

a Jogszabály-jegyzékben szereplő uniós norma Hazai Jogi norma

Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2016/679 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési
rendelete (2016. április 27.) a természetes jogról és az információszabadságról13
személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi
rendelet)12

12 A rendelet hatályos, de 2018. május 25-től kell alkalmazni.
13 A 2016/679 Eu rendelet hatályba lépése miatt változás várható.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/123/EK 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység
IRÁNYELVE megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
(2006. december 12.) a belső piaci szolgáltatásokról . . ... . . . . .

2009. evi CXV. az egyeni vallalkozorol es az egyeni
cégről

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és
a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól

451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus
ügyintézés részletszabályairól

137/2016, (VI. 13.) Korm. rendelet az elektronikus
ügyintézési szolgáltatások nyújtására felhasználható
elektronikus aláíráshoz és bélyegzőhöz kapcsolódó
követelményekről

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA „ . .

. . 354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belso piaci(2009. oktober 2.) a belső piaci szolgaltatasokrol szolo . . ..informacios rendszer hazai mukodeserol es az abban
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VI. . . . . . . . .‚ . .

. valo reszvetelnek a szabalyairol, valamint a belso piacifejezete alapjan a tagallamok közötti, elektronikus . .
. szolgaltatasokrol szolo 2006/123/EK europai

úton törtenő információcserével kapcsolatos . . .... . . . . .

. . parlamenti es tanacsi iranyeiv szerinti bejelentesigyakorlati intezkedesek megallapitasarol .. . ......kotelezettseg teljesiteserol

Az 1999/93/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv az elektronikus aláírásra vonatkozott és nem hozott létre
átfogó határokon átnyúló ás ágazatközi uniós keretet az elektronikus tranzakciók biztonságának,
megbízhatóságának és könnyű használhatóságának érdekében. Az Európai Parlament ás a Tanács 910/2014/EU
rendelete (2014. július 23.) a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezésérői (elOAS)
megerősíti az említett irányelv vívmányait, és kibővíti a szabályozást a bejelentett azonosítási rendszerek és
más ezekhez kapcsolódó fontos bizalmi elektronikus szolgáltatások (p1. elektronikus dokumentumok,
elektronikus aláírások, elektronikus kézbesítési szolgáltatások) európai szintű kölcsönös elismerésére és
elfogadására. Az új szabályozás a bizalom ás a kényelem fokozásával biztosítja a biztonságos és zökkenőmentes
határokon átnyúló tranzakciókat ezzel erősítve az európai uniós egységes piacát. Az eIDAS rendelethez számos
végrehajtási jogi aktus kapcsolódik.
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A szabályozás fő elvei:

• az elD határokon átnyúló kötelező elismerése, kizárólag a közszolgáltatások való hozzáférés
vonatkozásában,
a tagállamok elD rendszereinek európai szabályozása a hazai szabályozás tiszteletben tartása mellett,
technológia semlegesség,
a magánszektor teljes autonómiája,

• a biztonsági szintek (nagy, jelentős, magas) meghatározásán alapuló viszonosság,
. interoperabilitás és együttműködés a tagállamok között,
. a felelősséggel kapcsolatos rendelkezések, az érintett felek közötti bizalom megteremtése érdekében.

A szabályozás megállapítja, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából kiemelten fontos az online
környezet iránti bizalom, a jogbiztonság megteremtése. A biztonságos elektronikus interakciók alapjainak
kialakítása révén hatékonyabbá válnak az online magán- és közszolgáltatások, az elektronikus üzletvitel és
elektronikus kereskedelem. Az eIDAS rendelet hivatkozik a Bizottság 2010. augusztus 26-i, „Az európai digitális
menetrend” című közleményére, mely megállapítja, hogy a digitális piac szétaprózódottsága, az
interoperabilitás hiánya és a számítógépes bűnözés terjedése jelenti a digitális gazdaság fejlődésének és az
egységes digitális piac megteremtésének legfőbb gátját. Az eIDAS rendelet célkitűzése, hogy elhárítsa azokat az
akadályokat, melyek a szolgáltatások, azonosító eszközök, hitelesítés határokon átnyúló használatának útjában
állnak.

Az elDAS rendelet tárgya

A rendelet a belső piac megfelelő működése érdekében az elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításra és bizalmi elektronikus szolgáltatásokra irányadó szabályokat Írja elő. Az eIDAS rendelet
meghatározza azokat a feltételeket, amelyek mellett a tagállamok elismerik a más tagállamok által bejelentett
elektronikus azonosítási rendszerek keretébe tartozó elektronikus azonosító eszközöket. A rendelet létrehozza
az elektronikus aláírások, az elektronikus bélyegzők, az elektronikus időbélyegzők, az elektronikus
dokumentumok, az ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatások és a weboldal-hitelesítési szolgáltatások Jogi
keretét.

Az eIDAS rendelet hatálya

A rendelet a tagállamok által, nevében vagy felelősségi körében biztosított elektronikus azonosításra és az Unió
területén letelepedett bizalmi szolgáltatókra vonatkozik, annak hatálya nem terjed ki:

. a nemzeti jogszabályokon vagy meghatározott résztvevők közötti megállapodások alapján nyújtott,
kizárólag zárt rendszerekben alkalmazott bizalmi elektronikus szolgáltatásokra, illetve

. a szerződések megkötésének és érvényességének szempontjaira, sem más olyan jogi vagy eljárási
kötelezettségekre, amelyekre nemzeti vagy uniós jogszabályokban előírt alaki követelmények
vonatkoznak.
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Fontosabb hazai jogszabályok ismertetése

A közigazgatás hatékonyságának növelésében elengedhetetlen az elektronikus ügyintézés arányának Jelentős
növelése, amely azonban feltételezi az ügyfelek és az ügyintézők megfelelő azonosítását. Az ehhez szükséges
információtechnológiai szolgáltatások az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben, a szeniélyazonosító Jel helyébe lépő azonosítási módokról és az
azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvényben, valamint az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kormány által kötelezően biztosított,
központi illetve szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokként nevesítettek.

Jogszabály száma Jogszabály címe
2016. évi CL. törvény14 az általános közigazgatási rendtartásról
2016. évi cxxx. törvény a polgári perrendtartásról~
2015. évi CCXXII. törvény Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások

általános szabályairól
1996. évi XX. törvény a személyazonosító Jel helyébe lép azonosító kódokról

és azonosítási módokról
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletszabályairól
84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó

szervezetek kijelöléséről

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII.
törvényhez kapcsolódó legfontosabb tudnivalók

A törvény célja az elektronikus úton történő ügyintézés kiterjesztése; az ehhez szükséges Jogi feltételek
megteremtése, a technikai fejlesztések jogalapjának megteremtése és az ügyfelek széles körének ügyintézési
szolgáltatásokat nyújtó állami, és nem állami szervezetek egységes elvek mentén történő elektronikus
ügyintézésre szorítása.

A törvényi. * 17, pontja értelmében az elektronikus ügyintézésre kötelezettek az alábbiak (személyi hatály):
a. az államigazgatási szervek,
b. a helyi önkormányzat,
c. a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított

egyéb jogalanyok,
d. az Országos Bírósági Hivatal és a bíróságok,
e. az alapvető jogok biztosa,
f. az ügyészség,

14 A törvény 2018. január 1. napján lép hatályba.
~ A törvény 2018. januári, napján lép hatályba.
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g. a közjegyzők,
h. a bírósági végrehajtók,

. a hegyközségek kivételével a köztestületek,

j. azok a közűzemi szolgáltatók, melyek havonta — éves átlagban — legalább 150 ezer fogyasztói
számlát bocsátanak ki, valamint

k. a törvényben vagy kormányrendeletben erre kötelezett közfeladatot ellátó vagy
közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint

L azok a szervek, akik ezt önként vállalják.

Az elektronikus kapcsolattartást (szerv-ügyfél és szerv-szerv között) a szervek kötelesek biztosítani. Ugyanakkor
nem cé[ja a törvénynek a szervek olyan belső üg~viteli folyamatainak a szabályozása, ami nem érinti az
ügyfelekkel történő kapcsolattartást.

a. a természetes személyek esetében az elektronikus ügyintézés kötelező használata továbbra is csak
törvényben előírható,

b. gazdálkodó szervezetek esetében ugyanakkor — bár megfelelő felkészülési idő mellett — a törvény előírja
az elektronikus ügyintézést minden esetben, ahol csak erre lehetőség van (2018. január i.-től, kivéve ha
törvény (p1. Pp.) eltérően nem rendelkezik). Gazdálkodó szervezet a polgári perrendtartásról szóló
törvényben meghatározott gazdálkodó szervezet (vállalkozások, álla mháztartási és civil szervezetek,
továbbá az egyéb Jogi személyek),

c. ehhez hasonlóan, kötelező jogi képviselet esetén is előírja, hogy a jogi képviselő köteles elektronikusan
intézni az ügyeket, ahol ez lehetséges,

d. az előbbiek alól mentesítést kap, ha az ügyfél (illetve képviselője) önhibáján kívül nem képes az ügyeket
elektronikusan intézni.

A SZÜF, mint KEÜSZ a jogszabályban

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény és
az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatároz néhány
fontos komponenst (KEÜSZ, SZEÜSZ), mint szolgáltatást, megfogalmazza az ezekre vonatkozó általános
követelményeket. Nevesiti az elektronikus ügyintézési felügyeletet, meghatározza feladatait, és részletesen
foglalkozik a szolgáltatások bejelentésének, engedélyezésének, működtetésének szervezési kérdéseivel. A
451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 128. ~-a határozza meg a SZÜF szolgáltatást. A NISZ Zrt.-t pedig a 84/2012.
(IV. 21.) kijelölő Korm. rendelet 4. * q pont-ja jelöli ki a szolgáltatás létrehozására, nyújtására.

Ajelenlegi szolgáltatás bemutatása

A NISZ Zrt. átmeneti jelleggel 2017. december 31-ig a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és
az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet, valamint az
elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2016. december 31-én
hatályos szabályait alkalmazva nyújthatja az alábbi szolgáltatásokat. 2018. január elsejétől azonban a

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nrsz.hu

137



NISZ Nemzeti lnfokornrnunikációs Szolgáltató Zrt.

+1081 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Követelmény-specifikáció

Szolgáltató a KEOSZ, SZEÜSZ szolgáltatásokat a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendeletnek megfelelően kell, hogy
nyújtsa. A Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését megelőző legalább 30 nappal az Elektronikus Ügyintézési
Felügyeletnek be kell, hogy jelentse a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet szerinti KEÜSZ, SZEÜSZ szolgáltatás
nyújtásának megkezdését.

Nyúitott és kapcsolódó szolgáltatások (időpontfo~lalás, tárhely, ÁBT, ÜK, KAÜ, Mo.hu)

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁBT)

Az ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás (a továbbiakban: ÁBT) a szolgáltatás által meghatározott
technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, hatóságokhoz való azonosítással
egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás.
A Szolgáltatás része Jelenleg a 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet szerint:

a) az ügyfél azonosítását biztosító jelszavas azonosítási szolgáltatás (a továbbiakban: ügyfélkapu),
b) a hatóságok számára a benyújtott űrlap átmeneti tárolását biztosító tárhely, hozzárendelt jelszavas

azonosításon alapuló elérhetőség ellenőrzéssel (a továbbiakban: hivatali kapu),
c) az ügyfelek számára a hatósági válasz tárolásához tartozó, ügyfélkapuhoz rendelt — átmeneti vagy

tartós - tárhely, valamint az ebbe történő elhelyezési lehetőség biztosítása,
d) ügyfél Számára biztosított’ űrlaphoz rendelt hivatali tárhelyre történő űrlap feltöltési szolgáltatás’

illetve hatóság számára biztosított hatóság, illetve ügyfél tárhelyére történő dokumentum feltöltési
szolgáltatás (a továbbiakban: Biztonságos Elektronikus Dokumentumtovábbitó Szolgáltatás, rövid
neve: BEDSZ), valamint

e) a Szolgáltatás által kezelt formátumú elektronikus űrlap megtervezését, illetve kitöltését lehetővé tevő
programok biztosítása.

Tárhely szolgáltatás

A tárhely szolgáltatás Jelenleg a felhasználó személyes tárhelyét jelenti, ahol megtekintheti a hivatalok által
részére küldött üzeneteket (p1. tájékoztatókat), illetve a hivatalok felé általa küldött üzenetekről kapott
visszaigazolásokat. Lehetősége nyílt továbbá arra, hogy ideiglenes tárhelyéről ún. tartós tárhelyére helyezze át
fontos üzeneteit, amely elektronikus dokumentumainak hosszú távú megőrzését teszi lehetővé. Tárhelyenként
30MB kapacitás áll minden felhasználó rendelkezésére.

Ügyfélkapu

Az Ügyfélkapu (OK) a kormányzat elektronikus ügyfél-beléptető és azonosító rendszere. Olyan azonosítási
szolgáltatás, amely az ügyfelet felhasználó név és jelszó páros megadásával egyedileg azonosítja, s teszi
lehetővé, hogy a központi rendszer útján biztonságosan léphessen kapcsolatba az elektronikus közigazgatási
ügyintézést, illetve elektronikus közigazgatási szolgáltatásokat nyújtó szervekkel.
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Az ügyfélkapu az azonosítandó személy azonosításán, azonosságának ellenőrzésén túlmenően kiterjed
a) a természetes személy vagy szervezet regisztrációjára,
b) a természetes személyhez vagy szervezethez az azonosításhoz szükséges kód, eszköz vagy más elem

hozzárendelésére, ahol ez értelmezhető,
c) az egyedi esetben történő azonosítás lefolytatásához szükséges hitelesítési és egyéb Információk

bíztosítására az azonosítást kérő felé,
d) a sikeres azonosítás esetén a jogosult által kért információ szolgáltatására.

Elektronikus Tájékoztatás szolgáltatás (Magyarország.hu)

A Magyarország.hu portál üzemeltetésével a következő szolgáltatások nyújtását biztosítjuk:
a) a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, szolgáltatók, valamint az ÁNYK rendszerhez

csatlakozott további szervezetek elérhetőségi adatai [postai és elektronikus cím(ek), telefonszámok
(központ és ügyfélszolgálat), ügyfélfogadási Idő];

- ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták közzététele;
- elektronikus úton intézhető ügyek katalógusa, amely tartalmazza a szolgáltatást nyújtó

szervek megnevezését, és elektronikus elérhetőségét;
- személyes azonosítással igénybe vehető fórum;
- bejelentések, közlések felülete, mely magában foglalja a jogszabály alapján itt

közzéteendő hatósági hirdetmények megjelenítését;
- a helyi ügyekbe bekapcsolódni kívánó civil szervezetek mutatója, bejelentkezési helye

b) A Kormányzati Portál lapcsalád tartalmi működtetése során ellátjuk a Kormányzati Portál lapcsalád
tartalmainak felügyeletét, üzemeltetését, melyhez kapcsolódóan általános támogató szolgáltatásokat
is nyújtunk

c) Tartalommenedzsment feladatok ellátása különböző elektronikus közigazgatási funkciók tekintetében

Központi Azonositási ügynök ~K4O~

A Központi Azonosítási ügynök (továbbiakban: KAO) feladata különböző rendszerek felé biztosítani a kliensek
(állampolgárok és szervezetek) azonosítását és — emelt szintű szolgáltatás esetében — a kért azonosító
visszaadását az azonosítást kérő szakrendszer számára, amennyiben annak a jogszabályi feltételei fennállnak.
Az ügynök az igénybevevők felé egy szolgáltatás kört és interfészt jelent, ugyanakkor az azonosítást direktben
végző szolgáltatásokkal is pontosan definiált szabványos interfészeken kommunikál, azon keresztül veszi
igénybe a szolgáltatásaikat.
A Szolgáltatás alap-és emeltszintű szolgáltatásból áll:

- Alapszolgáltatás esetén egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy természetes személy
azonosítását, és annak eredményeképpen előálló azonosító adatot.

- A KAG emeltszintű szolgáltatásában (KA0±) egy, arra feljogosított szakrendszer kérheti egy
természetes személy azonosítását, és ennek a természetes személynek egy másik, azonosítóját

Q, ±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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vagy annak kapcsolati kódja titkositott változatát. A KAÜ+ mGködésének feltétele a Rendelkezési
Nyilvántartás és Összerendelési Nyflvántartás elérhetősége.

±36 14594200 ® info@nisz.hu nisz.hu

140



NISZ

Követel m ériy-specifikáció

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

3. számú melléklet: szoftver-architektúra ás keretrendszer felépítés tervezet

Induláskor
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NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

3.2. ábra: A KKSZB elkészülése után
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SZÚF

3.5. ábra

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1Q81 Budapest, Csokonai utca 3.

±36 1 459 4200 nfoc~n~sz.hu

143

nisz.hu

szoI~i”aiásc~ ‘SZUF APP-c~

cEEeE H1YP XMLHTML. JSOr~

~=‚r~rnn üzEflttE’ —

-‚- .-

U
P~,IzI €ro,nt .

L&v~I~z~s
IeIh&U~szi,r

Pc,toI ~na,T~ Ocurn~nIL,mIir
rtlh6. „zI

AVOR I,1h6?4sszI*t
reIh:~

3.4. ábra

mr “IflIfTML HTI.ILISQN. -

r’n ‘ I Irn ‘FPI fl ~D,E~&T”tI’~I ~PJIJS V~m~r1~sIi RESTWS.RIII ICP.JMS

T”



NISZ

Követelm ény-specifikáció
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4. számú melléklet: működési modell
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5. számú melléklet: Általános IT környezet

1. Elektronikus közigazRatási szolgáltatások

Központi Rendszer: a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. által üzemeltetett Központi Rendszer a hazai
elektronikus kormányzati szolgáltatások centrális hálózata.
A magyarorszag.hu az elektronikus kormányzati szolgáltatások centruma, melynek főbb profiljai:

az Uigyfélkapu működtetése, kapcsolódó ügyfélszolgálat támogatása
E Köz-és államigazgatási információk gyűjtőhelye

e-szolgáltatások gyűjteménye

állampolgári közszereplést biztosító, személyes azonositáson alapuló Fórum
E Hivatali kapu működtetése, teljes körű infokommunikációs szolgáltatások nyújtása az állami

intézmények számára (hivatali kapu)
Ügyfélkapu: az Ogyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere.
Segítségével a felhasználók biztonságosan és hitelesen léphetnek kapcsolatba a hatóságokkal, közigazgatási
szervekkel és ügyeiket elektronikusan intézhetik. A portál felhasználóinak száma meghaladja az egymilliót, a
Magyarországon nyújtott elektronikus kormányzati szolgáltatások túlnyomó része már elérhető ezen a
rendszeren keresztül.
Hivatali kapu: A hatóságok egymás közötti és állampolgárokkal történő hiteles elektronikus
kommunikációjának megteremtése kiemelt jelentőségű feladat a kormányzat és az egész közigazgatás számára.
E feladat megvalósítására a Központi Rendszer kínál megoldást.

2. A Nemzeti távközlési gerinchálózat szolgáltatásai

A NISZ Zrt. különféle hozzáférési technológiákon és sávszélességeken keresztül csatlakozást biztosít a Nemzeti
Távközlési Gerinchálózathoz (NTG). A menedzselt adatkapcsolatok 4Mbit/s-lcbit/s közötti sávszélességeken
érhetőek el, bérelt-vonali, ADSL, mobil távmunka és VSAT hozzáférési technológiákkal. A NISZ alvállalkozók
bevonásával felel a kapcsolatok létesitéséért, felügyeletéért, a felhasználói végberendezések üzemeltetéséért
és az esetleges hibaelhárításért.
Központi internet-szolgáltatás: A NISZ az NTG kapcsolatokon központilag menedzselt és védett internet-
szolgáltatást is nyújt.
NTG hangszolgáltatás egyedi előnyökkel: Hangszolgáltatásunk a piacról nem beszerezhető előnyökkel jár a
szolgáltatás igénybevevői számára. Az NTG-n elérhető a VoIP-rendszerű telefonszolgáltatás.
Helyszíni támogatási- és IT-üzemeltetési szolgáltatások: NTG-hez kapcsolódó szolgáltatásokhoz helyszíni
támogatási szolgáltatást is nyújt a NISZ Zrt., mely a hibaelhárításon túl az ügyfelek számára üzemeltetési és
tervezési segítségül is szolgál. A helyszíni támogatáson felül egyedi megállapodások keretében különféle
informatikai alkalmazások üzemeltetését is ellátja.
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3. Kormányzati informatikai ás kommunikációs szolRáltatások

Mobil szolgáltatások: A felhasználók számára beszéd- és adathozzáférések, mobil eszközök biztosítása, illetve
ezek támogatása. A szolgáltatás része a felhasználói mobilforgalmi keretek kezelése, túllépés esetén a
magánhasználat kiszámlázása ás a fraud-gyanús esetek kivizsgálása.
Levelezés szolgáltatás: Az ügyfelek számára elektronikus postafiók szolgáltatás nyújtása az ehhez tartozó
hozzáférés-kezeléssel ás kvóta-menedzsmenttel. Fejlett policy-, és biztonsági szolgáltatások (szűrés), illetve a
postafiókok többfajta hozzáféréssel történő elérése is a szolgáltatáshoz tartozik (VPN, webmail, mobil
elérések).
Videokonferencia szolgáltatás: A NISZ az Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG) üzemeltetésében vállalt
speciális szerepe miatt kiemelten alkalmas videokonferencia szolgáltatások nyújtására.

a központi infrastruktúra üzemeltetése

~ ügyfél hálózatán belüli és interneten keresztüli hívások irányítása
a helyszíni támogatás, oktatás, eszközök biztosítása

~ központi tárhely biztosítása
a eszközök üzemeltetése, karbantartása, javítása;
~ mobil és vezetékes telekommunikációs szolgáltatások;

a belső (intranet) oldalak üzemeltetése

Távsegítség nyújtás: Helpdesk munkatársaink 24 órás távsegitséget nyújtanak ügyfeleink részére.
Portálfejlesztés ás üzemeltetés: A NISZ a magyarorszag.hu kormányzati portál fejlesztésén és üzemeltetésén
túl, vállalja portálok fejlesztését és tartalornmenedzsment rendszerek implementációját, ezáltal az ügyfelek
hatékony eszközöket kapnak webes jelenlétük kezelésére.
lnfokommunikációs tanácsadás: Szolgáltatási szerződésekhez vagy projektekhez kapcsolódó tanácsadási
szolgáltatások, projekt-nyilvá nosság biztosítása és marketingkommunikációs szolgáltatások tartoznak a ta
nácsadási szolgáltatások körébe, számos kormányzati projektben szerzett referencia alapján.
Asztali- ás mobil munkaállomás üzemeltetés ás karbantartás: A szolgáltatás keretében beszerezzük és
biztosítjuk az irodai konfiguráció-portfoliót, melyből az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően választhatnak. A
munkaállomásokhoz mi biztosítjuk az irodai szoftvereket és azok menedzselését, a gépeken virus- és
rosszindulatú kód (malware) elleni védelmet és egyéb eszközökkel és kellékekkel való ellátást.
Alkalmazástámogatás: A NISZ dobozos és egyedi fejlesztésű alkalmazások támogatását is vállalja. E
tevékenység keretében az alkalmazások konfigurálását, karbantartását, üzemeltetését és hibaelhárítását végzi.
Tárhely biztosítása: A felhasználói tartalom tárolásának támogatása a felhasználók — p1. Active Directory alapú
— hozzáférés-menedzsmentjével.
Nyomtatásmenedzsment: A felhasználók számára optimális kihasználtságot eredményező multifunkciós
berendezések elhelyezésének tervezése, beszerzése, elhelyezése és üzemeltetése, kellékanyagokkal történő
ellátása és helyszíni támogatása.
Informatikai biztonsági szolgáltatások: A NISZ által nyújtott informatikai biztonsági szolgáltatások az alábbi
csoportokba sorolhatók:
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adatvédelmi szolgáltatások: biztonsági mentések, visszaállítások, archiválási szolgáltatások felhasználó
támogatási szolgáltatások: címtár-kezelés, jelszó-beállitás, általános segítségnyújtás, távsegítség,
jogosultsággal kapcsolatos incidenskezelés, monitoring

biztonsági Infrastruktúra üzemeltetése.
Hosting szolgáltatások: A NISZ birtokában lévő géptermi kapacitás az ügyfél oldali fizikai Vagy virtuális
kiszolgálók elhelyezésére, illetve az ehhez kapcsolódó hozzáférési, támogatási és költöztetési szolgáltatások.
Eszközök beszerzése: A szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vagy önállóan a különféle informatikai, távközlési vagy
kiegészítő eszközök.

±35 1 459 4200 ® info@nisz.hu n’szhu

147



NISZ

Követel m ény-specifikáció

NISZ Nemzeti Intokornmunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6. számú melléklet: Kommunikáció — Levelezés — use case
r0 ~

±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu n~sz.hu

r~ __

t~mtttn~H :
H bIn

Hilt
Initcsít~sa

Hwatal, a~.[hvnt kii~ 41:tIia: HlvatII! tiniitict~i&1 b~iti~;ia :

148



7. számú melléklet: Tájékoztatási portál

Lásd külön csatolmányként

8. számú melléklet: SZÜF alkalmazás menedzsment

Lásd külön csatolmányként

9. számú melléklet: SZÜF Űrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás
koncepció

Lásd külön csatolmányként

10. számú melléklet: Csatlakozás SZÜF keretrendszerhez

Lásd külön csatolmányként

11. számú melléklet: Leszállítandó dokumentumok elvárt tartalma

Lásd külön csatolmányként

12. számú melléklet: Rendszerbiztonsági terv

Lásd külön csatolmányként

13. számú melléklet: Kormányzati Felhő és IT értéknövelt szolgáltatások
nyújtása

Lásd külön csatolmányként
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3. számú melléklet

Projektvezető (1):

Név: Kovács András

E-mail: lwvacs.andras@bmeits.hu

Mobil: +36-20-290-8779

Projektvezető (2):

Név: Berezvai Gábor

E-mail: berezvai.gabor@bmeits.hu

Mobil: +36-20-925-3948

Projektvezetők



4. számú melléklet

Alvállalkozó (1):

Név: AppEvo Kft.

Kapcsolattartó: Juhász László

E-mail:iuhasz.laszlo@appevo.hu

Mobil: +36-70-905-8488

Alvállalkozó (2):

Név: MultiContact Consulting Kft.

Kapcsolattartó: Kiss Attila

E-mail: akiss@multicontact.eu

Mobil: +36-20-914-8097

Alvállalkozó (3):

Név: BME ITS Nonprofit Zrt.

Kapcsolattartó: Kovács András

E-mail: kovacs.andras@bmeits.hu

Mobil: +36-20-290-8779

Alvállalkozó (4):

Név: F12 Kft.

Kapcsolattartó: Braun Miklós

E-mail: mbraun@f12.com

Mobil: +36-30-951-8256

Alvállalkozó (5):

Név: ITeam Kft

Kapcsolattartó: Kántor Csaba

E-mail: csbkantor~gmail.com

Mobil: ÷36-337-4585



4. számú melléklet

A Megrendelő által jóváhagyott teljesítési segédek

Szakértő (1):

Név: Szidarovszky Ferenc

E-mail: ferenc.szidarovszky@f12.com

Mobil: +36-30-920-1341

Szakértő (2):

Név: Kántor Csaba

E-mail: csbkantor@gmail.com

Mobil: +36-337-4585

Szakértő (3):

Név: Kisdi Bálint

E-mail: balint.kisdi@t12.com

Mobil: +36-30-920-1340

Szakértő (4):

Név: Kiss Attila Tamás

E-mail: attila.kiss@f12.com

Mobil: +36-30-197-5560



5. számú melléklet

Kapcsolattartók

Kapcsolattartó szakmai kérdésekben:

Név: Kovács András

E-mail: kovacs.andras@bmeits.hu

Mobil :±36 202908779

Kapcsolattartó pénzügyi és szerződéses kérdésekben (1):

Szervezet: UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft.

Név: Tóth Eszter

E-mail: tothe@sze.hu

Mobil: ±36205905044

Kapcsolattartó pénzügyi és szerződéses kérdésekben (2):

Szervezet: Trend Trade Export-Import (ft.

Név: Braun Miklós

E-mail: mildos.braun@f12.com

Mobil: ±36-30-951-8256
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7. számú melléklet

SZÜf tájékoztatási portál
‚.

- uj magyarorszag.hu -
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1 A koncepció által leírt folyamat

A koncepció alapja, hogy a felhasználóknak egy olyan egységes kommunikációs felületet biztosítunk,

ahol a polgárok, vállalkozások központi tájékoztatást kaphatnak arról, hogy az egyes élethelyzetekben

(p1. saját ügyeikben) miként kell eljárniuk, hogy intézhetik el ügyeiket. Ezt a cél szolgálná ki az Új

magyarorszag.hu, amely a jövőben is az állam elektronikus ügyintézést támogató központi portálja lesz.

A megvalósítás során biztosítani kell a 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban VHR)

elektronikus tájékoztatásra vonatkozó szabályainak (34. 5-39. 5) való megfelelést.

A portál - a gyakorlatban - egy adatbázis az elektronikus ügyintézést biztosító, közfeladatot ellátó

szervek által intézett ügyekről, az ezekhez kapcsolódó élethelyzetekről, és ezen ügyek elintézési

lehetőségéről. Az adatok leíró helye a VI-IR 38. 5 szerinti tudástár (a továbbiakban: Tudástár). A VHR 34.

5 (4) pontja szerint az elektronikus ügyintézésre vonatkozó tájékoztatókat a 2015. évi ccxXll. törvény (a
továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 1. 5 17. pont a)—i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító

szervek tekintetében a Tudástárra alapozva kell megjeleníteni. A Tudástár bázisát a jelenleg kialakítás

alatt álló KormányABlak Tudásrár (a továbbiakban: KAB U) képezi.

Amennyiben határidőre nem áll rendelkezésünkre a Tudástárhoz kapcsolódás technológiai feltétele,

vagy elkészül a Tudástár kapcsolat, de a tartalmi feltöltés nem történik meg, akkor szükséges egy

alternatív ideiglenes megoldás. Ideiglenes megoldásként a jelenlegi tartalom szolgáltatóval kell

tartalomfejlesztési szerződést kötni, hogy az új, tervezett tartalomstruktúrára, és portálra dolgozza át a

jelenleg szállított tartalmakat.

A tartalmak betöltése szabványos interfész(ek)en keresztül kell, hogy történjen, amely segítségével egy

esetleges tartalmi szolgáltató váltás esetén is azonos technológiával biztosítható a frissítések

folyamatossága.

A portál lehetőséget ad arra, hogy egy helyről érje el a felhasználó az összes közszférával kapcsolatos

ügyet (nemcsak a kormányhivatalokban intézhető ügyeket, hanem például az adóügyeket is! vagy a helyi

önkormányzati ügyeket is.) A portál a gyakorlatban egy adatbázis a közfeladatot ellátó szerveknél

intézhető ügyekről, az ezekhez kapcsolódó élethelyzetekről, és ezen ügyek elintézési lehetőségéről,

módjáról.

+35 1 459 4200 ® info~niszhu nisz.hu
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Elethelyzetek ligylista (~‘3OOO db)
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Élethelyzet az a mindennapi életben előforduló szituáció, amelyben a

felhasználónak az életében bekövetkezett esemény kapcsán egy vagy több, az

eseményhez kötődő ügyet kell megoldania (Ily módon az élethelyzetek

gyakorlatban egy vagy több ügy összekapcsolásót jelentik). Ilyen élethelyzet lehet

p1. gyermek születése, halólozós, lakás vásárlás, költözés, krizishelyzet okmány

elvesztése stb.

Ügy, ügytípus definícióját az igazgatásszervezési rendszertervben szükséges meghatározni.

Az ügyfél tehát a mo.hu nyitólapról elindulva, egy kereső segítségével élethelyzetre és konkrét ügyre is

tud keresni (az élethelyzeteket, ügyeket meg kell jeleníteni a kereső mellett más módon is —

fastruktúrába rendezve, ábécé szerint, stb.). A keresőben jól elkülönül, hogy a találat milyen típusú:

tudásbázisban információ, azonosítás után azonnal indítható ügy linkje, stb.

A keresés eredményeként megkapott ügyeknél a portál egyértelmű tájékoztatást nyújt arról, hogy a

kiválasztott ügy milyen módon intézhető el:

online,

o SZÜF-ön

o önkormányzati ASP keretében

o telefonon,

• személyes megjelenéssel

A felhasználó választhat, hogy milyen módon szeretné az ügyet intézni, ennek a választásnak a hatására

az ügyintézési módra specifikus tájékoztatást kap magyar és a VHR 34. 5(2) bekezdés a) pont szerint az

±3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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elektronikusan (online vagy telefonon) intézhető ügyek esetében az idegen nyelvek közül legalább angol

nyelven.

Ogy kiválasztása,
alap téjekoztatas
Csatorna valasztas
(az adott ugyhoz amelyik
elérhető) [‚

Amennyiben a felhasználó személyes megjelenéssel intézné az ügyét, úgy a portál egy hivatkozás

segítségével átnavigálja a speciális oldalra: kormanyablak.hu-ra. Az Országos telefonos ügyfélszolgálat a

VHR 43. 5(1) bekezdés szerint az ügyfelek részére nyújtott, a VHR 44. 5-ban részletezett szolgáltatásait,

kapcsolattartási csatornáit, valamint az ügyfélfogadási időt a magyarorszag.hu honlapon is közzéteszi. Az

E-ügyintézési tv. szerint a telefonos ügyintézés is az elektronikus úton történő ügyintézés körébe

tartozik, így vonatkoznak rá az E-ügyintézési tv. és a VHR rendelkezései.

A portálról a helyi, települési ügyeknek is elérhetőeknek kell lenniük, ezeknél első lépésként az

ügyintézés módjától függetlenül egy hivatkozást szükséges elhelyezni, amely az Önkormányzati ASP

ügyintézési felületére vezet át. Az egyedi önkormányzati ügyintézés és tájékoztatás SZOF-ön keresztüli

elérhetőségének biztosítása érdekében szükséges az önkormányzatok (ASP által biztosított vagy

önállóan kezelt) portáljaihoz vezető linkek gyűjteményét létrehozni, és fenntartásáról gondoskodni a

+36 14594200 info@nisz.hu niszhu

Személyes

Csatorna specifikus
tajekoztatas
(azonositas nelkul is)

Online Telefonos Helyi ügyek

A magyarorszag.hu portál az online és telefonos ügyintézésére nyújt részletes tájékoztatást és

azonosítás után a Személyre Szabott Ügyintézési Felület segítségével az ügy elintézéséhez is

keretfelületet nyújt. A VHR 34. 5 (3) bekezdés szerint a személyre szabott ügyintézési felületen is

elérhetővé kell tenni a (2) bekezdés szerinti tájékoztatókat, amibe az online mellett a telefonos és a

személyes ügyfélkiszolgálás tájékoztatói is beletartoznak. Az elérhetővé tétel úgy történjen, hogy a

tartalmi frissítést csak egy felületen kelljen megtenni, törekedni kell a párhuzamosságok elkerülésére

hivatkozások alkalmazásával.
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SZOF keretein belül. Továbbá a szolgáltatásokat az Önkormányzati ASP https://ohp.asp.lgov.hu e

ügyintézési portáljához kialakított interfészen keresztül elérhetővé kell tenni.

Magyarorszaghu fl
if

)-

Tudástár

A magyarorszag.hu portálról elérhető ügylista teljes körű kell, hogy legyen.

Azzal, hogy az ügyintézési csatornától és az ügyet kezelő intézményrendszertől függetlenül minden

ügyet egy közös helyen ér el a felhasználó, a koncepció az elektronikus és a telefonos (ügyfélszolgálati)

ügyintézési csatornák egységesítésére, egységes kezelésére vonatkozó kormányzati tervezést támogatja.

Bár a VHR szerint az E-ügyintézési tv. 1. 5 17. pont a)—i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést

biztosító szervek tekintetében a Tudástárra alapozva kell megjeleníteni a tájékoztatókat, biztosítani kell

az alternatív megoldást is arra az esetre, ha a Tudástárból nem lehet az információkat átvenni.

Amennyiben a Tudástárból az információ átvétel nem automatikus, akkor biztosítani kell a Tudástárban

és a magyarorszag.hu-n, illetve a SZÜF-ön megjelenő ügyintézési tájékoztató anyagok, űrlapok

szinkronját. Vizsgálandó, bogy a hatásköri és illetékességi információk a Tudástárból átvehetőek lesznek

e, ha igen, akkor milyen módon.

A jogszabályváltozások (az ügyintézési folyamatokat az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket

érintő változások) esetén biztosítani kell az ügyintézési tájékoztatók, a hatásköri és illetékességi

információk, az űrlapok változásoknak megfelelő mielőbbi módosítását. A módosítások átvezetésében a

közreműködő szervezetek felelősségét, feladatait le kell határolni.

2 Online ügyintézési tájékoztatás integrálása a SZÜF-Web-Lak-ba

A magyarorszag.hu a SZÜF-Web-Lak azonosítás nélkül is elérhető felülete. Az elektronikusan (online és
telefonon) intézhető ügyekről ad teljes körű, részletes tájékoztatást a Tudástárra alapozva, majd -

amennyiben azonosítás szükséges az ügyintézéshez - azonosítás után egy személyre szabott felületen az

±36 1 459 4200 info@nísz.hu nisz,hu
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ügyek online elintézésére is lehetőséget nyújt. A portál lehetőséget nyújt az azonosítás nélkül is

indítható/intézhető online ügyek intézésére is.

A személyesen intézhető ügyekről egy rövid tájékoztatót jelenít meg a portál, majd továbbirányítja (link)

a felhasználót a kormanyablak.hu-ra, ahol részletes tájékoztatást kap az adott ügy személyes ügyintézési

lehetőségéről.

Így az ad-hoc problémájának megoldását kereső felhasználó a magyarorszag.hu tájékoztatási felületén

keresheti és találhatja meg a szolgáltatás igényére a megoldást, például a kitöltendő űrlap számát és

benyújtási helyét, az adott ügy intézéséhez igénybe vehető csatornák típusait, igény esetén pedig a

SZOF/Web-Lak-ra belépve magát az ügy elintézését is kezdeményezheti, bizonyos esetekben pedig el is

intézheti. Az űrlapok beküldése a szakrendszerek felé a SZOF-Web-Lak-on keresztül történik.

Az ügyek leírásának, az ügy-élethelyzet összekapcsolásnak a forrása a Tudástár, a portál automatikus

kapcsolaton keresztül veszi át a Tudástárból a tartalmakat.

Amennyiben határidőre nem áll rendelkezésünkre a Tudástárhoz kapcsolódás technológiai feltétele,

vagy elkészül a Tudástár kapcsolat, de a tartalmi feltöltés nem történik meg, akkor szükséges egy

alternatív ideiglenes megoldás. Ideiglenes megoldásként a jelenlegi tartalom szolgáltatóval kell

tartalomfejlesztési szerződést kötni, hogy az új, tervezett tartalomstruktúrára, és portálra dolgozza át a

jelenleg szállított tartalmakat. Az elkészült tartalmakat a portál saját CMS-ébe kell tudni betölteni, erre a

SZOF szállítónak kell kidolgozni a technikai feltételeket, és a feltételeket kielégítő megoldást szállítani.

2.1 A portál szerkezete

2.1.1 Címlap
A magyarorszag.hu domain-en elérhető kezdőlap.

Tartalma:

- Keresőmező

- Ajánló blokkok:

o hírek

o ügyek

élethelyzetek
o appok (elektronikus ügyintézési szolgáltatások)

o top lista

2.1.2 Listaoldalak
A cikkek különböző típusainak listázására szolgáló elem.

Lapozható, elemszáma beállítható.

Típusai:

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz,hu
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- A-Z lista: a tartalmi elemek címének kezdőbetűje alapján szűrhető lista

- Taxonómia: Meghatározott hierarchia szintek a tartalmakhoz.

- TOP: meghatározott feltételek szerint, automatikusan rangsorolt tartalmak megjelenítésére

szolgál. (p1. a Legtöbbet használt alkalmazások a SZÜF-ön, a Legolvasottabb ügyleírások)

2.1.3 Cikkek
A cikkek rich-text formátumú, CMS-ből szerkeszthető tartalmak.

Altípusai:

- Ügy metaoldal: Tartalmazza az Ügy nevét, rövid leírását, az elintézési módokat (csatornákat), és

az esetleges élethelyzet kapcsolódásokat. Forrása a Tudástár.

- Ügyleírás: egy online elintézhető ügy részletes leírását tartalmazza, forrása a Tudástár

- szolgáltatás: megegyezik egy szüf appal. Ez egyben egy linket is tartalmaz az alkalmazás

i nd ításá hoz

- segítség: A SZÜf-höz, és a magyarorszag.hu-hoz kapcsolódó segítség jellegű tartalmak. A NISZ

tartalommenedzsment csoportja szerkeszti a portál CMS-ében.

- hír - újdonságok, változások, minden kapcsolódik az oldal elemeihez. A NISZ

tartalommenedzsment csoportja szerkeszti a portál CMS-ében.

A Tudástár jelenleg kétféle módon jeleníti meg az információkat. Egy részletesebb, jogszabályok

szövegén alapuló leírást az ügyintézők felé, amely ügyfelek számára nehezen követhető struktúrában

van, és egy közérhetőbb, rövidebb leírást, egyszerűbb szerkezetben az ügyfelek felé. Vizsgálandó, hogy a

jelenlegi szerkezet a jövőben hogyan változik. A mo.hu és a SZOF tekintetében akadálymentesitett,

közérthető szövegek előállítása szükséges.

2.1.4 Szekció cfmlapok
Alternatív címlapok, melynek tartalmazhat minden olyan elemet, amit a címlap is tartalmaz, de CMS-ből

szerkeszthető összeállítható. Szerepe, hogy különböző élethelyzetekre, szerepkörökre, Vagy akár

szolgáltatásokra alternatív címlapokat lehessen létrehozni. p1.:

- Vállalkozói címlap: speciálisan a vállalkozásokra vonatkozó tartalmakból áll össze

- e-személyi: minden amit az e-személyiről tudni kell.

- Fejlesztői címlap: a szüf fejlesztőinek összeállított linkgyűjtemény

Az alternatív címlapok url-je is CMS-ből állítható. [cimlapj.magyarorszag.hu, vagy
magyarorszag.hu/[cimlap] formában (a domain struktúrát a részletestervezés során kell meghatározni).

2.1.5 Üzemeltetési információk
A VHR a magyarorszag.hu felületét írja elő a központi elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó

üzemeltetési információk (karbantartások, rendkívüli leállások, hibák miatti szolgáltatás kiesések,

korlátozott működőképességet okozó technikai tevékenységek) megjelenítésére (VHR 53. *-54. ~). Ez

±3~ 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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egy olyan felület (szolgáltatás/alkalmazás), ahol a felhasználók egyértelműen láthatják 1-i. szolgáltatás

állapotát. Emellett, ha az ügyintézésüket egy szolgáltatás karbantartása, vagy meghibásodása miatt nem

tudták határidőre elvégezni, akkor igazolást is kérhetnek.

Az Üzemeltetési információt online formon lehet bejelenteni. Bejelenteni csak a hivatali szüf

(adminisztrációs) profilokból lehet, és csak olyan szolgáltatásra jelenthet be a hivatali ügyintéző, ami az

adott szüf fiókhoz van kapcsolva (kivéve a NISz tartalomszerkesztői, akik minden szolgáltatásra

vonatkozóan tudnak üzemeltetési információt kihelyezni/szerkeszteni). A bejelentések — jóváhagyás

után - automatikusan megjelennek a magyarorszag.hu-n az adott szolgáltatás oldalán, és az ügyleírások

listázására szolgáló oldalon is.

Az üzemeltetési infók lezárása után (mikor a megjelenített esemény pontos kezdő-, és végdátuma meg

lett adva) a felhasználók egy elektronikusan aláírt PDF igazolást tölthetnek le, mely tartalmazza az adott

esemény összes adatát.

3 Keresés
3.1 Általános működés
A keresőmotor szabályozhatósága és kivételkezelése egy adminisztrációs felületen keresztül állítható.

A találatokat nem időrendben adja vissza, hanem a keresési kifejezésnek legjobban megfelelő találatok

kerülnek a találati lista elejére (relevancia).

3.1.1 Keresési módok
- Teljes szöveges keresés (full-text searching)

A felhasználó egy vagy több szó beírásával kereshet a felindexelt tartalmakban.

- Irányított keresés (faceted search)

Az egyszerű szöveges keresés kiegészítése, oly módon, hogy a felhasználó a találati listát egy

előre definiált rendezés szerint szűkítheti.

3.1.2 Részletes keresés
A keresőmező mellett el kell helyezni egy részletes keresési funkciót ami minimum a következő
mezőkkel segíti a keresést:

- amely pontosan ezt a kifejezést tartalmazza:

- amely legalább valamelyik szót tartalmazza:

- amely nem tartalmazza ezen szavakat:

- Szűkítés tartalom típus szerint:

- Szűkítés dátum szerint: -tól -ig

- Hány találat legyen egy oldalon?

±3614594200 ® nfo@nisz.hu nisz.hu
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3.2 Találati lísta
A találati lista a keresőmező alatt jelenik meg lapozhatóan. A kereső mező a találati lista fölött mindig

látható. A találati listában a listanézet elemeinek a száma a portál felületéről a felhasználók által

állítható. Az elemek design szempontból Jól elkülöníthetőek, bogy a felhasználó könnyen érzékelje az

adott cikk az oldal melyik részéről érkezett a listában.

3.2.1 Á kereső találati listájának szűkítése
A találati lista szűkíthető a következő szempontok szerint:

- tartalom típusa szerint,

- tartalom nyelve szerint

A szűkítési feltételek ÉS kapcsolatban állnak egymással.

A keresés találati listája elmenthető a felhasználó SZÜF fiókjába. A funkció használatához SZOF-ös
bejelentkezés szükséges.

3.3 Keresés idegen nyelven
A kereső oldalán csak a rendszer nyelvválasztás érhető el, a tartalomfüggő nem. A kereső bármilyen

nyelvű használat esetén szűkíthető nyelvre, de alapértelmezetten mindig olyan nyelvű találatokat ad,

amilyen nyelven a felhasználó a portált használja. A listaoldalak működésének megfelelően a találati

listánál jelezni kell, hogy más idegen nyelven hány találat van a keresett kifejezésre.

4 Tartalmak előállítása

A teljes körű ügylista, az ügyek összekapcsolásával létrejövő élethelyzetek, az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) szerinti kapcsolódó eljárások, és az

ügyekhez kapcsolódó ügyleírások elkészítése és naprakészen tartása a ME Tudástár szervezet által

biztosított kell, hogy legyen. E szervezet feladata lesz az ügyfélbarát ügyleírások elkészítése,

elkészíttetése, validáltatása a folyamatokat felügyelő központi szervezettel, tárcával.

Az online intézhető ügyek leírása a SZOF APP-ok metaadataiból, leírásából, ós az APP-ra mutató linkből

állnak. A tartalmakat egy szerkesztőségi rendszerből lehet szerkeszteni.

A szerkesztőségi rendszer:

- Lehessen előre meghatározott elemkészletből tartalomtípusokat definiálni, ezekhez a

tartalomtípusokhoz beviteli mezőkből formot létrehozni

- Hosszabb szöveges tartalmaknál WYSIWYG editorral kell, rendelkezzen

- Lehessen listákat definiálni

- Tartalmakat össze lehet kapcsolni

±3514594200 info@riisz.hu n~sz.hu
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- Az elemek kapjanak URL Független lD-kat, az ID alapján lehessen azonosítani a felvitt elemeket,

az URL legyen rugalmasan változtatható

- Támogassa a MS Wordből történő szövegbeillesztést

- Legyen mód azonos elemek tömeges bevitelére (szöveg, kép)

- Legyen beépített felhasználó és jogosultságkezelés

- Lehessen bizonyos részeit online webformként kiajánlani internet oldalra, külsős szerkesztők

számára

- Tartalmak exportálását támogassa

- Részletes kereső, találati listák export lehetőségével

- Legyen alkalmas arra, hogy a tartalmakból tetszőleges nyelvi verziót lehessen előállítani, és az

ügyfél nyelvválasztásától függően azokat megjelenitse,

- Támogassa a több bérlős üzemeltetési modellt,

- Legyen alkalmas arra, hogy a tetszőleges nyelvvel lehessen bővíteni a többnyelvű megjelenést,

- Támogassa a publikálást oly módon, hogy az éles üzemeltetési síkon lévő rendszernek ne

legyenek aktív adminisztrációs funkciói. (IT Biztonsági kockázatok mérséklése céljából.)

5 Idegen nyelvű megjelenés

A tájékoztatási felületeknek a 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv ás az irányadó

magyarországi jogszabályokban meghatározott módon idegen nyelvű tartalmakat kell biztosítaniuk. A

VHR az elektronikus ügyintézés vonatkozásában az angol nyelvű tájékoztatást kötelezően előírja.

A magyarorszag.hu és a SZÜF-Web-Lak részeként kell üzemeltetni a jelenleg eugo.gov.hu domain cím

alatt elérhető tartalmakat, Úgy, hogy az ezeknek helyet adó felület illeszkedjen az irányelv és

végrehajtási szabályai által megkövetelt arculatba. Ennek megvalósításakor a 2.1.4 fejezet szekció

címlapját kell felhasználni, és az eugo.gov.hu domaint erre az Új szekció címlapra kell irányítani.

Törekedni kell arra, hogy a jogszabályi követelményeknek megfelelve az ügyintézéshez, ügyindításhoz

szükséges űrlapok, bejelentési formanyomtatványok idegen nyelven is elérhetőek legyenek. Ezek

fordításáról (az Igazságügyi Minisztérium és az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda bevonásával),

naprakészen tartásáról a jogszabály végrehajtásáért felelős intézményeknek kell intézkednie, a törvényi

kötelezettségnek megfelelve a költségek fedezetének biztosításával, jól dokumentált formában —

magasabb szintű szakmai és politikai koordináció mellett - együttműködve a SZOF-Web-Lak és
magyarorszag. hu szerkesztőstábbal, továbbá a Tudástá r üzemeltetőjével.

5.1 Nyelvválasztás típusai
A rendszerben többféle módon lehet idegen nyelvű tartalomra váltani:

5.1.1 Rendszer nyelvválasztás
A portál minden oldalának fejlécében megtalálható nyelvválasztó funkció. A választható nyelvek

konfigurálhatók leállás nélkül is.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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A nyelvválasztóból egy Idegen nyelv kiválasztása után

1. a portál nyitólapjára visz át a böngésző,
2. a rendszerkörnyezet átvált a kiválasztott idegen nyelvre,
3. (csak) a kiválasztott nyelvnek megfelelő nyelvű tartalmak jelennek meg,
4. a nyelvválasztókban az aktív nyelv jelölése a kiválasztott nyelvet mutatja.

5.1.2 Tartalomfüggő nyelvválasztás
A lapcsalád-elemek nyitólapján kívül minden oldalon elérhető egy tartalomfüggő nyelvválasztó funkció.
Ez a funkció abban az esetben jelenik meg, ha az adott tartalomnak van a magyaron kívül bármilyen

Idegen nyelvű változata.

A. Egy cikkoldalon a nyelvválasztóból egy idegen nyelv kiválasztása után

1. a rendszerkörnyezet átvált a kiválasztott idegen nyelvre,

2. megjelenik a cikk kiválasztott nyelvű változata.

B. Egy listaoldalon a nyelvválasztóból egy idegen nyelv kiválasztása után
1. a rendszerkörnyezet átvált a kiválasztott idegen nyelvre,

2. a listának csak a kiválasztott nyelvű elemei jelennek,

3. a lista alatt megjelenik egy tájékoztató szöveg, mely leírja, bogy a kiválasztott nyelven kívül

más nyelveken az adott listának még hány eleme van. ldeértve a magyar nyelvet is. A

tájékoztató szövegben kattintva át lehet váltani a kiválasztott nyelvre. Ez a kattintás által

meghívott funkció megegyezik a tartalomfüggő nyelvválasztás funkciójával.

5.1.3 Kiválasztott nyelv tartása
A kiválasztott nyelvet a rendszer addig tartja, amíg a felhasználó

1. valamelyik nyelvválasztó funkció segítségével nem változtatja azt meg, vagy

2. az alapértelmezett nyelvi beállítást meg nem változtatja.

5.2 Alapértelmezett nyelv használata
Bármelyik nyelvváltási funkció használatakor a felhasználónak fel kell kínálni az alapértelmezett nyelv

beállítási lehetőségét. Ez kétféle lehet:

5.2.1 SZÜF-ben eltárolt nyelv
A SZOF-ben a felhasználónak lehetősége van megadni egy alapértelmezett nyelvet, mellyel a portált

használni szeretné.

Alapértelmezetten minden SZÜF felhasználónak a magyar nyelvet kell beállítani.

Amennyiben a felhasználó a belépés előtt már választ egy idegen nyelvet, de ez az idegen nyelv nem

egyezik meg a SZÜF-ben beállított alapértelmezett nyelvvel, akkor a belépéskor a felhasználónak fel kell

kínálni az alapértelmezett nyelv beállításának megváltoztatását.

+3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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A belépett felhasználó a SZÜF-ben a Beállítások között állíthatja magának az alapértelmezett nyelvet.

A beállítás után, ha a felhasználó belép az SZOF-ön, akkor érvénybe lép a megadott beállítása, és a

rendszerkörnyezet átvált a megadott nyelvre.

A SZÜF-ben tárolt nyelvnél be kell állítani egy cookie-t, amely tárolja a választott nyelvet’ A felhasználó

ezt a beállítást törölheti, ilyenkor nem tároljuk cookieban a nyelvválasztását, csak a SZÜF belépés után

lép érvénybe az alapértelmezett nyelvválasztás Ez a cookie addig lesz beállítva, míg a felhasználó

- meg nem változtatja az alapértelmezést, vagyis vissza nem vonja a cookie-ban tárolásról szóló
beállítást,

- vagy nem törli a cookie-t,

- vagy egy újabb nyelvválasztáskor felül nem írja a cookie beállítását.

5.2.2 Böngészőben eltárolt nyelv
Ebben az esetben az alapértelmezett nyelvválasztást csak egy cookie-ban tároljuk. Ez nincs befolyással a

SZOF használati nyelvére (lásd A.), és addig lesz beállítva, míg a felhasználó meg nem változtatja az

alapértelmezést, vagy nem törli a cookie-t, vagy egy újabb nyelvválasztáskor felül nem írja a cookie

beál lítását.

±3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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5.3 Dizájn, felületek
A portál elemein többféleképpen jelenhet meg a nyelvválasztó:

5.3.1 Rendszer nyelvválasztó
Minden oldal fejlécében megjelenik, mindig látható. Tartalmazza a választható nyelveket zászlókkal, és

szövegesen kiírva is. Szövegesen a választásnak megfelelő nyelven kell kiírni a nyelvet. (p1.: english,

magyar stb)

Az aktuálisan kiválasztott nyelv nem jelenik meg, csak a választhatóak.

5.3.2 Tartalomfüggő nyelvválasztó
A nyelvválasztó helye: a portálon egy külön blokkban az adott tartalom címéhez/metaadataihoz közel.

Mindig az aktuális tartalomnak megfelelően választható nyelveket tartalmazza zászlókkal, és szövegesen

kiírva is. Szövegesen a választásnak megfelelő nyelven kell kiírni a nyelvet. (p1.: english, magyar stb)

Az aktuálisan kiválasztott nyelv nem jelenik meg, csak a választhatóak.

5.3.3 Listák alatti nyelvválasztó
A listák alatt megjelenik egy információs blokk, amiben leírjuk, hogy a kiválasztott nyelven túl még

milyen nyelveken, hány darab elemet tartalmaz a lista. A darabszám kattintható. Kattintásra a

tartalomfüggő nyelwálasztással megegyező funkció aktiválódik.

Ha valamelyik nyelven 0 elemet tartalmaz a lista, akkor azt nem kell megjeleníteni.

Az aktuálisan kiválasztott nyelvre vonatkozó adat nem jelenik meg, csak a választhatóak.

A kiírt szöveg az adott választható nyelvi beállításnak megfelelő nyelvű.

6 Akadálymenetesítés megvalósítása

A közigazgatási weboldalak közül az tekinthető akadálymentesnek, mely megfelel a W3C WCAG 2.0

szabvány (lSO/IEC 40500:2012) AA szintjének. A koncepció alapján készülő honlap(ok)nak a fenti

szabvány szerint akadálymentesnek kell lenniük.

7 Arculat

A poi-tál arculatát a projekt során a NISZ saját teljesítésében előállított arculati kézikönyv határozza meg.

+3614594200 info@nisz.hu nisz,hu
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8 Statisztika

A Kormányzati Portálnak nincs olyan komplex statisztika moduija, amely alapján akár rövid és hosszú

távú trendeket tudnánk felállítani, amely segítene a portál tartalmi üzemeltetésében (egyes funkciók

pontos szániainak elemzésével) vagy akár megmutatná a felhasználói szokásokat egy átalakítás esetén.

A portál látogatottságára és tartalmára Jelenleg több helyről tudunk adatot szerezni:

1. google analitycs

2. kr.stat, amely a logokból dolgozik, de a portálstatisztika része nem pontos és nem teljes.

A google analytics a portáltól független tracker alapú statisztikai szoftver. Jelenleg folyamatban van egy

IT biztonsági elemzés, bogy az Analytics használható-e kormányzati oldalaknál. A probléma az, hogy

mivel külső forrásból, a Google Inc által karbantartott kód töltődik be az oldalakba, így nincs semmilyen

kontrollunk a felett hogy milyen adatot gyűjt a kód, és küld el az Egyesült Államokbeli szerverekhez. Ez

adatvédelmi kérdéseket vetett fel, melyekre jelen pillanatban még nincs megnyugtató válasz.

A statisztika modulban alapvetően kétféle mérést kűlönböztetnénk meg:

.. URL-alapú weblátogatottság

- Tartalmi statisztika

Weblátogatottság: a portál oldalletöltéseken alapuló nézettségi statisztikája, amelynél a portál minden

egyes önálló URL-lel rendelkező oldala külön mérhető.

Tartalmi statisztika: a felhasználói interakció alapján előállított, tartalomtipusonként szűrhető
látogatottsági és használati toplisták.

A tartalmi statisztikai adatok előállítása sokban alapszik a weblátogatottsági statisztikák URL-alapú

adatain, így a tartalmi statisztika előállítása maga után vonja a weblátogatottsági statisztikai adatok

feldolgozását is.

A lenti kéz verzió között a részletes tervezés során kell választani.

Verzió 1:

A fejlesztés során a már meglévő analytics kód beépítése szükséges, hogy a látogatottsági

adatok történetisége ne szakadjon meg.

A fejlesztőtől elvárás, hogy a google analytics mérési lehetőségeit minél teljeskörűbben

kihasználva építse be a mérőkódo(ka)t.

±3614594200 nfo@nisz.hu nisz,hu
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Verzió 2:

A fejlesztés során egy önálló statisztikai elemző/riportkészítő alkalmazást kell készíteni, mely

mérni tudja a magyarorszag.hu, és a SZOf látogatottsági adatait, és emellett egyedi riportokat is

megtud jeleniteni (p1. dokumentumforgalom)

egy lehetséges dobozos szoftver: https://piwik.orgJ

8.1.1 Technológiai követelmények
o Nem lassíthatja a portál működését.

. Nem szükséges real time adatmegjelenítés. Az adatokban egy napos eltolás még elfogadott,

vagyis a lekérdezés napján csak az előző napig bezárólag kell adatokat megjeleníteni.

. Paraméterezhető módon szükség esetén lehessen más portálra (microsite) specifikus modult is
fejleszteni Hozzá.

. Ki lehessen szűrni

o a robot felhasználókat,

o IP Cím tartományokat.

. Többszintűjogosultságkezelés kell.

. Jogosultságok:

o A mért honlapokhoz hozzáférés külön-külön állítható legyen.

o A statisztika egyes „moduljai” külön jogosultsági szinttel rendelkezzenek (p1. mohu

specifikus statisztikák)

o Adminisztrációs beállítások jogosultsági szintje különüljön el a statisztikák

láthatóságától.

. Lehetőség az adatok exportálására, statisztikai riportok automatikus továbbítására

meghatározott e-mail címre.

. A rendszer tegye lehetővé a statisztikai adatok indulás pillanatától történő visszakereshetőségét.

. Legyen képes nagy mennyiségű adat kezelésére, feldolgozására (p1.: több millió

olda lletö Ités/na p).

8.1.2 Megjelenítés
A programnak három főbb formátumban kell az eredményt prezentálni. Egyrészt azonnal áttekinthető

táblázatos és szöveges formátumban, valamint könnyen feldolgozható szöveges formátumban

(exportálás), Harmadrészt grafikon formájában.

Elvárás, hogy könnyen lehessen Új nézetet hozzáadni, amiben akár kalkulált értékeket is lehessen

megjeleníteni. A nézeten könnyen lehessen tetszőleges időintervallumot megadni. A nézeten különböző

aggregátumokat és felbontásokat lehessen nézni (havi, heti, napi, óránkénti bontás).

+361 4S9 4200 info@nisz.hu nfsz.hu
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8.1.2.1 Nézetek

1. Adat (kalkulált érték)

Ebben az esetben számmal kell kiírni az adatot. p1. egy adott időtartományban az ügyfélkapu

belépések száma

2. Táblázat

Az adatokat táblázatos nézetben mutatja, p1.: látogatások száma egy adott időszakban, ahol az

első oszlopban az időszak dátumai szerepelnek, a további oszlopokban a dátumokhoz tartozó

látogatószámok. A táblázat minden oszlopa szerint kell tudni rendezni.

3. Vonaldiagram

A táblázatos nézet kiegészítése, ahol a táblázat adatai egy vonaldiagramon vannak ábrázolva.

4. Tortadiagram

Adatok egymáshoz (illetve a teljes egészhez) viszonyított arányának megjelenítésére szolgál. p1.:

böngészőstatisztika, ahol a kör különböző részei a különböző böngészők százalékos aránya.

8.1.2.2 Ídősíkok
Az adatokat különböző idősíkokra vonatkozóan kell tudni megjeleníteni. Ez az idősík változtatható, akár

napi lépésben is. Az idősíkokra az egyénileg beállíthatón túl előre definiált nézeteket kell adni
(nap/hét/hónap/év).

9 Brandek, portálok

magyarorszag.hu:

Ajelen koncepció alapján a jelenlegi magyarorszag.hu helyén felépülő Új ügyintézési tájékoztatási portál,

mely a SZÜF azonosítás nélkül is elérhető felülete, és a VHR elektronikus tájékoztatásra vonatkozó

rendelkezései szerint

- az összes ügyet kereshetővé teszi, és minden ügyhöz hozzákapcsolja az ügynél elérhető
ügyintézési lehetőséget is és élethelyzet alapon is kezeli ezeket,

- az elektronikusan - online vagy telefonon - intézhető ügyekre vonatkozóan elérhetővé teszi a

kapcsolódó szolgáltatások listáját, és részletes tájékoztatást is nyújt ezekről magyar és angol

nyelven,

- tájékoztatást nyújt az üzemszünetekről vagy az elektronikus ügyintézés korlátozott

működőképességét okozó technikai tevékenységekről,

- tájékoztatást nyújt az elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez (a továbbiakban: EFER)

csatlakozott pénzforgalmi szolgáltatókról, az általuk nyújtott szolgáltatásokról és az EFER

csatlakozáshoz a pénzforgalmi szolgáltatók számára közzétett technikai feltételrendszerről.

- lehetővé teszi az azonosítást nem igénylő elektronikusan intézhető ügyek esetén az ügyintézést

Web-Lak: Személyre Szabott Ügyintézési Felület (SZÜF): Az új magyarorszag.hu azonosítás követően

elérhető online ügyintézést támogató, az ügyfél által személyre szabható felülete.

+3614594200 ® info~nísz.hu nisz.hu
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kormany.hu: A honlapon a kormányzati szintű hivatali tájékoztatás érhető el, amely elsősorban nem

ügyintézéshez kötődő információ [VHR 34. ~ (2) bekezdés b) pont].

kormanyablak.hu: az ott közvetlenül intézhető elektronikus ügyek teljes körű tájékoztatóját, az ott

közvetlenül nem intézhető elektronikus ügyek tájékoztatóit a szükséges hivatkozások elhelyezésével, a

személyes ügyfélkiszolgálás elérhetőségét és a Tudástár kormányablakos ügyintézésre vonatkozó

tájékoztatóit kell itt közzétenni [VHR 34. * (2) bekezdés c) pont]. .

1818.hu: A telefonon intézhető ügyekről, az országos telefonos ügyfélszolgálat által nyújtott

szolgáltatásokról, kapcsolattartási csatornáiról, valamint az ügyfélfogadási időről nyújt részletes

tájékoztatást [VHR43. ~ (1) bekezdés].

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu niszhu
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8. számú mellékeet

SZÜF alk&mazás
menedzsment
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1 Bevezető

A személyre szabott ügyintézési felület (SZOF) kormányzati adatközpontiinfrastruktúrán,
szabványosított interfészeken elérhető szakrendszerek csatlakozásával, szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök), vagy központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök)
igénybevételének lehetőségével biztosítja a korszerű elektronikus közigazgatási szolgáltatások elérését.

A SZOF mint e-közigazgatási origo elektronikus azonosító eszköz használata nélkül igénybe vehető
felülete a magyarorszag.hu, mely egy Információs oldal. Ezen a weblapon a jelenlegi magyarorszag.hu
tartalma fog megjelenni, megújítva. A felhasználó oldali bejelentkezés után az állampolgár a
személyreszabott SZÜF felületre jut, ahonnan authentikációt igénylő ügyeket indíthat.

A SZÜF mint „állampolgári-, és cégkapu” létrehozásának alapvető célja, hogy az elektronikus ügyintézés
kiindulópontja lehessen a legtöbb ügyfél-szituáció során, és emelje az elektronikus közigazgatási
szolgáltatások színvonalát. A SZOF alapelve, hogy a természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet meghatalmazottja, képviseletre jogosult tagja (a továbbiakban
összességében: ügyfél), illetve a hatósági oldal képviselője adott ügytél-szituációból (például:
„gyermekem született”), illetve hivatali feladatából fakadóan vesz részt közigazgatási eljárásokban.
Hosszabb távon a SZÜF-ön kivezetésre kerül az összes e-közigazgatási szolgáltatás („APP”), ezáltal a
közigazgatási szolgáltatások összessége koncentráltan, egy helyen válik elérhetővé a végfelhasználó
számára.

A SZÜF koncepcionális (stratégiai) célja (,‚küldetése”) tehát hogy:

. az e-közigazgatási szolgáltatások és információk tekintetében egy egységes elérhetőséget
(konszolidált ügyfélelérési pontot, vagy „e-közigazgatási origót”) biztosítson a végfelhasználók
számára;

. egységes interfészen keresztül biztosítsa a különböző e-közigazgatási szolgáltatóknak a
szolgáltatásuk kivezetését.

A SZÜF-ön megjelenő alkalmazásokat a szolgáltató intézmények kezelik, a SZÜF mindössze a megjelenési
felületet biztosítja hozzá. A megjelenéshez szükséges folyamatokat az intézményi szereplők egy, a SZOF
től elkülönülten működő admin alkalmazással kezelik.

Csatlakozó intézmények lehetnek elsősorban hatóságok, de ezen túlmenően közműszolgáltatók,
megegyezés alapján bankok, és egyéb gazdálkodó szervezetek is. Amennyiben a NISZ alkalmazást
szeretne publikálni a SZÜF-ön, a „sztenderd csatlakozási folyamatok” alapján, akkor a NISZ is csatlakozó
intézményi minőségben kezelendő.

±36 1 459 4200 @ info@nisz.hu nisz.hu
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A modell értelmében a SZOF a regisztráló intézményeket három csatlakozási szinten kezeli:

Alapszint (,‚Lazán” csatlakozott szakrendszer)

SZOF-azonos design és navigáció a SZÜF és a csatlakozó saját webportálja között. A megoldás a
felhasználó felé nem teljesen transzparens, az URL-ből látszik a SZÜF és a saját portál közötti
különbség. Az ilyen módon csatlakozott szolgáltatásokra vonatkozóan a SZÜF nem tud a
személyre szabhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani.

Beépülés (,‚Szorosan” csatlakozott szakrendszer)

A csatlakozó szerv saját alkalmazása szolgáltatja a megjelenítendő, saját szolgáltatását
megvalósító tartalmat/űrlapot, ami beépül a SZOF portálba, amely egyfajta keretrendszer
támogatást nyújt a csatlakozónak. A megoldás a felhasználó felé transzparens, elfedi a
szolgáltatást nyújtó szervet. Az ilyen módon csatlakozott szolgáltatásokra vonatkozóan a SZÜF
tudja biztosítani a személyre szabhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

Teljes integráció (SZOF Űrlapkitöltés támogatás kiszolgáló)

A SZOF-portál felelős a teljes megjelenítésért, és támogatást nyújt a csatlakozónak új, saját
szolgáltatás publikálására az „Űrlapkitöltés támogatás” révén. A megoldás a felhasználó felé
transzparens, elfedi a szolgáltatást nyújtó szervet. Az ilyen módon csatlakozott szolgáltatásokra
vonatkozóan a SZÜFtudja biztosítani a személyre szabhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az egyes komponensek milyen feladatokat látnak el, és azokat a
feladatokat milyen felhasználók végezhetik el.

3 Komponensek

3.1 SZÜF csatlakozásigénylés

Ez a komponens szolgálja ki az intézmények csatlakozási igényléseinek kezelését. Az intézményi
alkalmazásgazdák berögzíthetik a csatlakozási igényüket, és kezdeményezhetik további intézményi
alkalmazásgazda felvételét egy adott intézmény nevében eljáró felhasználók közé. A felület elérése a
csatlakozó intézmények felől HTTPS+FixlP vagy kliens alapú tanúsítványkezeléssel történik.

3.2 SZÜF NISZ admin

Jóváhagyói feladatok elérését biztosító modul, a NISZ szolgáltatásmenedzserek számára. Ez a
rendszerelem szolgálja ki a csatlakozásmenedzsment kezelésére szolgáló funkciókat, valamint az
alkalmazás publikációhoz szükséges jóváhagyási folyamatokat teszi lehetővé.

±3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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3.3 Intézményi önkiszolgáló admin

A SZÜF-ön e-közigazgatási alkalmazások indíthatók az egyes intézmények és azok szakrendszerei által. Az
Intézményi önkiszolgáló modul az az elem, amelyik biztosítja az intézményi szereplőknek, hogy a
szakterületi szolgáltatásaikkal a SZOF-ön menedzseljék alkalmazásaikat.

3.4 SZÜF ügyfél oldali felület

Az ügyfelek (természetes és nem természetes személyek) a weblak.hu címen érik el a SZOF azonosítás
nélkül igénybe vehető felületét. A böngészőben megjelenő SZÜF modul ad lehetőséget az ügyfeleknek
(végfelhasználóknak) arra, hogy az intézmények által publikált alkalmazásokat igénybe vegyék.

4 Szereplők/szerepkörök

4.1 Szerepkörök a SZÜF csatlakozásigénylésben

Publikáló intézmény KAŰ azonosított felhasználója: berögzíti a csatlakozás menedzsment felületen a
SZÜF-ön a csatlakozási szerződésben rögzített szolgáltatót, és bejelenti az intézményi önkiszolgáló admin
felületén a publikáló intézmény nevében az eljárási jogosultsággal felruházott alkalmazásgazdákat. A
felhasználó jogosultsága kétfaktoros azonosítással történik, hasonlóan, ahogy a I-IKP nyitáskor történik.

4.2 Szerepkörök a SZÜF NISZ adminban

NISZ szolgáltatásmenedzser:

. ellenőrzi az intézmény által a SZOF NISZ adminba rögzített intézményi adatokat, a felhasználói
adatokat, és jóváhagyja, vagy elutasítja a csatlakozási igényt. (Esetleg felszólítja a megadott
intézményi kapcsolattartót a hiánypótlásra, ha erre van szükség.)

o ellenőrzi az intézmények által az önkiszolgáló adminba rögzített publikálási igényeket, és
jóváhagyja, elutasítja azokat, vagy a hiányosságokról/hibákról tájékoztatja az intézményi
kapcsolattartót.

Szakmai jóváhagyók: azok a felhasználók, akik a publikálás előtt ellenőrzik a szolgáltatás megfelelő
működését és megadják a jóváhagyást a szolgáltatás indításához, vagy elutasítják azt az indok, és javítási
lehetőség módjának közlése mellett.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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4.3 Szerepkörök az intézményi önkiszolgáló ad minban

Intézményi alkalmazásgazda: regisztrálja és menedzseli a szolgáltató nevében publikálandó
alkalmazásokat, ügytípusokat, tartalmakat, űrlapokat.

Arról is gondoskodnia kell, hogy az általa felügyelt SZÜF-ös ügytípusok kapcsán a szükséges
meghatalmazás-típusok megjelenjenek a RNY-ben (Rendelkezési Nyilvántartás), különben nem lehet
megbízottat megadni ezekhez az ügytípusokhoz.

4.4 SZOP ügyfél oldalon

o azonosított ügyfél: azaz elektronikusan azonosított természetes vagy nem természetes személy,

aki a SZÜF-ön valamilyen ügyintézés során eljár

• azonosított szuperuser: az az elektronikusan azonosított természetes vagy nem természetes

személy, aki a SZOF-ön valamilyen ügyintézés során eljár, és az adott SZÜF profil tekintetében

jogosult adminisztrátori funkciók elérésére.

. anonim ügyfél: az a természetes vagy nem természetes személy, aki a SZOF-ön valamilyen

ügyintézés során eljár, és azonosítására nem került sor. Ez lehet tájékozódás vagy azonosítást

nem igénylő szolgáltatás használata. Azonosításhoz kötött funkciókat nem ér el.

5 Funkciók komponensek és szerepkörök szerint

5.1 SZÜF csatlakozásigénylés

Intézmény nevében eljáró felhasználó:

. KAÜ azonosított,
o JKO nélkül a képviselet csak a jelenlegi HKP-val analóg módokon ellenőrizhető

. csatlakozási kérelem benyújtása
• Intézményi alkalmazásgazda rögzítése
o Intézményi alkalmazásgazda törlés kezdeményezése

5.2 SZÜFNISZadmin

NISZ szolgáltatásmenedzser:

. csatlakozási kérelmet elbírál

+3614594200 nfo@nisz.hu r’isz.hu
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o intézményi alkalmazásgazdákat aktivál
. intézményi alkalmazásgazdákat töröl

NISZ alkalmazásgazda (jóváhagyó):

. Publikációs igényekről értesítést kap,

. Elbírálja az intézményi SZOF adminisztrátorok menedzsment felületen tett publikációs igényeit
(elutasít, jóváhagy) technológiai szempontok alapján.

Szakmai jóváhagyó:

. Publikációs igényekről értesítést kap, a technológiai jóváhagyást követően.

. Elbírálja az intézményi SZŰF adminisztrátorok menedzsment felületen tett publikációs igényeit
(elutasít, jóváhagy) jogi/szakmai szempontok alapján.

5.3 intézményi önkiszolgáló admin

Intézményi alkalmazásgazda:

. Ogytípus menedzsment modulban ügytípust regisztrál,

. Ogytípus menedzsment modulban karbantartja az Ugytipusok meta adatait
o Online űrlap menedzsment rendszerben regisztrál Új online űrlapsablont. (Ügytípushoz kell

rendelni)
. Online űrlap menedzsment rendszerben karbantart űrlaptípust.
. Applikáció menedzsment rendszerben regisztrál Új applikációt, és összerendeli az ügytípus

katalógusban létező ügytípussal
. Ügykatalógusban szereplő ügytípusokhoz kötődően karbantartja az ügytípusok publikus

ügyleírását
. Applikáció menedzsment rendszerben karbantartja (aktivál, inaktivál, módosít, stb...) az

applikációkat
. Űrlapot tervezés tesztel

5.4 SZÜF ügyfél oldal, Alkalmazástár („App-store»]

Azonosított ügyfél (szuperuser):

. alkalmazástárat indít

. alkalmazástárban keres

. alkalmazáshoz tartozó leírást megjeleníti

. alkalmazást indít

+3614594200 nfo@nisz.hu n~sz.hu
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o alkalmazást kedvencriek jelöl
o alkalmazás kedvenc státuszt tőről
• alkalmazáscsoportot létrehoz
• alkalmazáscsoportot (módosít)
• alkalmazáscsoportot tőről

Azonosított ügyfél (nem szuperuser):

• alkalmazástárat indít
o alkalmazástárban keres
o alkalmazáshoz tartozó leírást megjeleníti
. alkalmazást indít

Anomin ügyfél:

. ügykatalógusban keres

. bejelentkezik

. azonosítást nem igénylő alkalmazást indít

6 Folyamatok komponensek és szerepkörök szerint

6.1 SZÜF csatlalcozásigénylés

Csatlakozási kérelem rögzítésének és elbírálásának folyamata, amíg nincs JKÜ, illetve nincs olyan
rendelkezéstípus az RNY-ben, ami révén egy intézmény pl.:,, SZOF alkalmazásgazda” típusú
meghatalmazást tudna tenni.

6.1.1 Intézmény nevében eljáró felhasználó szerepkőrrel

Csatlakozási kérelem inditása

Az intézményi felhasználó a SZOF NISZ Admin webalkalmazás felületén KM) bejelentkezés és azonosítás
után elér egy regisztrációs funkciót. Itt regisztrálja a csatlakozó intézmény adatait, és megadja az
intézmény nevében eljáró felhasználók adatait. Ez a művelet arra szolgál, hogy tehermentesítse a NISZ
admint. A benyújtott csatlakozási kérelem sikeres elbírálásáról, a rögzített felhasználók aktiválásáról a
regisztráció során megadott intézményi kapcsolattartási címre (p1. HKP) érkezik értesítő.

Új intézményi alkalmazásgazda felvétele

Az alkalmazásgazdák személyében változás történhet. Ez szükségessé teszi, hogy a csatlakozást
követően az intézmények bármikor újabb intézményi alkalmazásgazdák felvételét kezdeményezhessék a
NISZ Admin felé.

Q3 ±3614594200 irifoc~nísz.hu nisz.hu
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6.2 SZÜF NISZ acimin

NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.

H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

6.2.1 NISZ szolgáltatásmenedzser szerepkörben

Csatlakozási kérelem elbírálása

A benyújtott csatlakozási kérelmet a NISZ szolgáltatásmenedzser ellenőrzi. A rögzített adatokat összeveti
az írásban kötött megállapodás tartalmával, amennyiben megegyeznek az adatok, a csatlakozási
kérelmet elfogadja, ha eltérés van, akkor felveszi a kapcsolatot a rögzítést elvégző intézményi
kapcsolattartóval, aki a szükséges javításokat kezeli.

ASZÜF NISZ adminban rögzített felhasználók kezelése

Az intézményi alkalmazásgazda személyében történő változás esetén az intézmény képviselőjének új
regisztrációs kérelmet kell benyújtania, melyet a NISZ Szolgáltatásmenedzsere ismételten elbírál.

Intézményi önkiszolgáló adminban indított alkalmazáspublikációk kezelése

Ezen a felületen történik az intézmények által regisztrált alkalmazások kezelése
szolgáltatásmenedzser az alábbi feladatokat látja el:

* Intézményi
o Intézményi
o Intézményi
• Intézményi
o Intézményi

• Intézményi
. Intézményi
. Intézményi
o Intézményi

rögzített Új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített Új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új
alkalmazásgazda által rögzített új

ügytípus elutasítása
online űrlap megtekintése
online űrlap jóváhagyása
online űrlap elutasítása
offline űrlap megtekintése
offline űrlap jóváhagyása
offline űrlap elutasítása
applikáció megtekintése
applikáció jóváhagyása
applikáció elutasítása

A SZÜF űrlapkitöltés támogatás keretében támogatott online ügyindítási megoldások
konfigurálása.

regisztrálása és

+3614594200 info~nisz.hu nisz.hu

. Intézményi alkalmazásgazda által

. Intézményi alkalmazásgazda által
o Intézményi alkalmazásgazda által

rögzített új ügytípus megtekintése
rögzített új ügytípus jóváhagyása

A

. Tartalommenedzsment (ügyleírások, súgók)

. Statisztika lekérése
‘ További, a részletes követelményspecifikáció

Űrlap KEÜSZ technológia támogató konfigurálása

során meghatározandó funkciók.
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A rugalmas bővíthetőség érdekében szükséges, hogy az egyes kitöltési technológiákra alapozott kitöltő
szolgáltatások által igényelt különböző meta-adatok is rugalmasan konfigurálhatóak legyenek. Pl.:
indítási URL-ben megadandó paraméterek nevei, amelyet az űrlap menedzsment komponensek és/vagy
az applikáció menedzsment használata során kell az intézményi alkalmazásgazdáknak értékkel feltölteni
a konkrét űrlapok (alkalmazások) hívási adatainak megadása során.

A részletes követelményspecifikáció, követelményelemzés és tervezés során szükséges a kapcsolódó
funkciók meghatározása.

6.2.2 Szakmai jóváhagyó szerepkörben

Az intézményi alkalmazásgazdák által benyújtott publikálási igényeknek szükséges a szakmai elbírálása.
Erre a SZOF NISZ admin felületen, az erre dedikált szerepkörben nyílik lehetőség.

6.3 Intézményi önkiszolgáló admin

6.3.1 Intézményi alkalmazásgazda jogosultsággal

A webalkalmazás/weboldal indítását követően a felhasználó kiválasztja, hogy mely hivatal nevében kíván
eljárni, és authentikál KAÜ-n keresztül. Sikeres azonosítást követően betölt a főképernyő, és az alábbi
funkciók jelennek meg rajta:

• Ogytípus menedzsment
• Online űrlap menedzsment
. Offline űrlap menedzsment
. Applikáció menedzsment

o alkalmazás regisztrálása
o alkalmazásaim
o statisztika

o Tartalommenedzsment (ügyleírások, súgók)

o Ozenetküldés
. Súgó

Ügytípus menedzsment

Az intézményi szereplőknek itt nyílik lehetősége arra, hogy új Ogytípus felvételét javasolják. Minden, a
SZOF-ön megjelenő alkalmazás valamilyen ügytípus alá tartozik. Az ügytípusok és az azokhoz kapcsolódó
paraméterek menedzselése az NISZ admin, vagy kijelölt intézményi ügyintézők által történik.

Itt lehetőséget kell adni, hogy az egyes ügytípusok kapcsán a szükséges meghatalmazás-típus megléte
ellenőrizhető legyen az RNY-ből, illetve a RNY bővíthető legyen a szükséges új meghatalmazás típussal.

+3614594200 nfo@nisz.hu r’isz.hu
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Online űrlapmenedzsment

Adott ügytípushoz tartozó űrlap létrehozása és menedzselése. Az itt létrehozott űrlap még nem
alkalmazás. Alkalmazást csak az arra kijelölt menüpontban készíthet a hivatali ügyintéző az itt
létrehozott űrlap felhasználásával.

Oflhine űrlapmenedzsment

Adminisztrációs webalkalmazás, amely multitenantos, önkiszolgáló modellben lehetővé teszi, hogy

o az offline űrlapok elérési információinak (esetleg maga az űrlap binárisának feltöltése),
• ismertetőinek elérési információinak,
• kitöltési útmutatók elérési információinak,
o egyéb meta adatainak

karbantartása elvégezhető legyen.

Amennyiben az űrlapnak van hiteles publikus online forrása, akkor a feltöltés nem támogatott! Optimális
megoldást kell találni arra, hogy az itt megadott elérési lehetőség a hiteles űrlap forrásra hivatkozzon!

Applikáció menedzsment

Ebben a blokkban van lehetősége az intézményi szereplőknek arra, hogy a SZÜF-ön megjelenő
alkalmazásokat regisztrálják, és publikálás után menedzseljék.

Alkalmazás regisztrálása

Ha bekerült a szolgáltató a Hivatali Fiók felhasználói adatbázisba, jogosult regisztrálni az alkalmazását a
Hivatali fiókban. Ezt rögtön az alkalmazásmenedzsment menüpontba lépve kezdeményezheti az által,
hogy egy legördülő listából kiválasztja, milyen típusú alkalmazást kíván a SZÜF-ön megjeleníteni:

• alapszintű csatlakozással létrehozott alkalmazás: URL meghívása. Minden az
alkalmazásszolgáltató saját környezetében történik, a felhasználó a szolgáltatás indításával
átkerül a szolgáltatást biztosító szervezet oldalára;

o beépüléssel létrehozott alkalmazás: az alkalmazásszolgáltató a saját környezetében hozza létre
az alkalmazást, de a SZÜF felületen publikálja, p1. AJAX-hívással működik;

. teljes integráció: a SZÜF űrlapkitöltés támogatás által biztosított tervező eszközökkel létrehozott
űrlapok vagy kisalkalmazások publikálása történik.

Ezt követően megnyomja az „Indít” akciógombot. Attól függően, hogy milyen típusú alkalmazást
választott ki a legördülő mezőből, eltérő regisztrációs felület fog betöltődni a három csatlakozási szinttel
bíró publikálási mód esetén.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu

12



sot
Ő • % NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.
NISZ

Ezeknek meghatározása a Szállító feladata a részletes követelményspecifikáció készítése során.

A jelenlegi elképzelés alapján, azonban mindegyik esetben legalább az alábbiakat meg kell adni a
regisztrálás során:

o kitölti az APP neve adatmezőt
. kiválasztja az ügytípusokat, amit az APP-hoz rendel
. a rendszer megmutatja az ügytípushoz kapcsolható rendelkezés-típusokat az RNY-ből,
. feltölti az APP-hoz tartozó ikont (ez az Ikon fog megjelenni az alkalmazástárban)
. megadja az APP-indító URL-t
• rövid leírás, ami az alkalmazástárban és/vagy az ügykatalógusban megjelenik
. tallózással kiválasztja az alkalmazáshoz tartozó segédletet
o megadja a tervezett hatálybalépési dátumot
o beállít egy alapértelmezett érvényességi végdátumot
• megadja az alkalmazástámogató kapcsolattartót
. szakrendszer vállalja, hogy funkcionális, IT-biztonsági, és felhasználói teszteket elvégzi, melyről

jegyzőkönyvet csatol.
o IT Biztonsági vizsgálatot tartalmaz

Az alkalmazás által értelmezett jogosultsági szerepkörök meghatározása is szükséges, ennek
kidolgozását a Szállítótól várjuk.

Az oldal alján a „Beküldés publikálásra” gomb megnyomásával lezárja a folyamatot és visszajut a kezdő
képernyőre.

NISZ oldalon biztosítani kell, hogy legyen, aki meghatározott műszaki követelmények teljesülését
ellenőrzi ás igazolja. A SZÜF szállítónak feladata, hogy meghatározza azokat az ellenőrizhető
követelményeket, amelyeket a csatlakozó (applikáció publikáló) intézménynek teljesíteni kell, továbbá a
NISZ oldali ellenőrzési folyamatot. Az applikáció menedzsment rendszerben biztosítani kell a támogatást
ahhoz, hogy az ellenőrzés eredményét rögzíteni lehessen, a műszaki jóváhagyást a NISZ megfelelő
jogosultsággal rendelkező felhasználója megadhassa, vagy megtagadhassa, és erről az alkalmazás
gazdája értesítést kapjon.

A sikeresen beküldött regisztrációt követen az alkalmazás az Alkalmazásaim menüpontban lesz
megtalálható a hivatali ügyintéző számára, itt tudja nyomon követni annak státuszát. A regisztrációt
követően az alkalmazás állapota jóváhagyásra vár.

Alkalmazásaim men üpont

A menüpont betöltésekor megjelennek a csatlakozott szerv által regisztrált alkalmazások. Ezek egyikére
kattintva az adott alkalmazás adatlapja jelenik meg, hasonlóan, mint ahogy a regisztrációkor kitöltendő
mezők voltak láthatóak. Ebben a menüpontban van lehetősége a hivatal munkatársának:

-p3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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• módosítani az alkalmazás státuszát
o módosítani az alkalmazáshoz tartozó leírást, és segédletet
o lecserélni az alkalmazás ikonját
. egyéb paramétereket módosítani az alkalmazás típusától függően

Statisztika

Az egyes alkalmazásokhoz tartozó statisztikai adatokat itt érheti el a szervezet ügyintézője. Az oldal
betőltésekor megjelennek a szervezet alkalmazásai hasonlóan az Alkalmazásaim menüponthoz. Az
alkalmazás kiválasztásakor az adott alkalmazásnak a mutatói jelennek meg, lehetőség szerint grafikusan
is. Lehetőség van az adok szűrésére a mutatók típusa és időszak alapján is.

Üzenetküldés

Ebben a menüpontban van lehetősége a hivatal ügyintézőjének egy-egy alkalmazással kapcsolatosan
kapcsolatba lépni a NISZ munkatársával. Egy legördíthető mezőből kiválasztja az alkalmazást, amelyhez
kötődően írni akar, majd egy mezőben megírja az üzenetet, végül az elküld gombra kattint. Feladót nem
szükséges beállítania, válasz automatikusan a felhasználóhoz tartozó kapcsolattartási e-mail címre
érkezik.

Tartalommenedzsment

A Tudástár rendelkezésre állásának hiányában képes az űgytípusokhoz és a konkrét űrlapsablonokhoz
köthető ügyleírások, súgók, képek, statikus HTML tartalmak menedzselésére, azok karbantartására.

Súgó

A hivatali fiók használatát támogatja a menüpont. Strukturált, fejezetekre bontott segédlet található, a
tartalom kereshető.

6.4 SZÜF ügyfél oldali felület

A SZÜF felülete a weblak.hu címen érhető el. Ez a felület már önmagában is az alkalmazástár elérésének
tekinthető, lévén, hogy számos app megjelenik itt. Fontos azonban, hogy Jelenleg ez tervezet csupán a
koncepció bemutatása a cél. A Szállító feladata lesz a felület véglegesítése.

±36 1 459 4200 info~nisz.hu nisz.hu
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(A kép csak illusztráció, a végleges felület a tervezési szakaszban kerül meghatározásra.)

A bejelentkezésre is ezen a felületen van lehetőség. Ki lehet SZOF végfelhasználó?

• természetes személy
• nem természetes személy

o az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet,
o az ügyfél jogi képviselője,
o az ügyfélként eljáró
o állam,
o önkormányzat,
o költségvetési szerv,
o ügyész
o jegyző
o köztestület,
o az előző pontokban fel nem sorolt egyéb közigazgatási hatóság.

Nem természetes személyek esetén az ügyintézést olyan természetes személy végzi el, aki rendelkezik a
megfelelő jogosultsággal. Az azonosítás KAÜ-n keresztül, a képviseleti jogosultság igazolása JKÜ
segítségével történik,

+3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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Természetes személy végfelhasználó alapesetben a saját fiókját tekintve szuperuser szerepkörrel
rendelkezik.

6.4.1 Anonim felhasználó szerepben

Amennyiben valaki még nem lép be a személyes ügyintézési felületre, bizonyos funkciókhoz akkor is
hozzáfér. Ezek a funkciók természetesen nem személyre szabottak.

Egyik ilyen funkció az ügykatalógusban történő keresés. Vannak olyan alkalmazások, amelyek nem
igényelnek felhasználói azonosítást. Ezeket az alkalmazásokat anonim módon is lehetősége van
elindítani. Amennyiben mégis olyan ügyben szeretne eljárni, amely azonosításhoz kötött, vagy Úgy dönt,
bogy szeretné megtekinteni a személyes felületét, úgy arra a felhasználónak a Belépés gombra kattintva
nyílik lehetősége.

Az állampolgár a belépésre kattintva, vagy a portál felületen egy azonosításhoz kötött ügyet indítva a
felhasználó azonosítási felületre (KAO) érkezik, majd sikeres azonosítás után a SZOF nyitó képernyője
fogadja.

6.4.2 Azonosított ügyfél (szuperadmin)

A bejelentkezés után a SZÜF nyitóképernyőjén a felhasználónak megjelennek a NISZ által ajánlott
alkalmazások ikonjai, valamint egy olyan felület, amelyet lehetősége van testre szabni. Erre a felületre
hozhat létre ugyanis alkalmazáscsoportokat, ide mentheti el kedvenc alkalmazásainak az indító ikonját.
Amíg ezeket nem teszi meg, addig itt alapértelmezett esetben az összes felhasználó által leggyakrabban
használt appok ikonjai jelennek meg.

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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(A kép csak illusztráció, a végleges felület a tervezési szakaszban kerül meghatározásra.)

A képernyő jobb oldali menüpontjában találja a teljes alkalmazástár elérését, amelyre kattintva az
összes elérhető alkalmazás indítója betölt. Ezt a görgethető listát a felhasználó rendezheti ABC-sorrend,
legtöbb használat vagy legfrissebb publikálási dátum szerint. Az egyes alkalmazásokkal kapcsolatosan
háromféle műveletet tud megtenni:

o megtekinteni az alkalmazáshoz tartozó leírást
o az alkalmazást elindítja
o az alkalmazást kedvencnek jelölni
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(A kép csak illusztráció, a végleges felület a tervezési szakaszban kerül meghatározásra.)

Lehetősége van keresni is az alkalmazások között, erre a SZÜF-keresőjét használhatja.

A kedvenc státusz visszavonására is lehetőséget kell adni, valamint arra, hogy személyre szabott
alkalmazáscsoportokat hozzon létre. Ilyen alkalmazáscsoport lehet például a családi ügyek intézése, vagy
egy vállalkozás működtetésével kapcsolatos ügyindítások csoportosítása. Ezt a létrehozott
alkalmazáscsoportot éri el a SZÜF nyitóoldalán, lehetősége van a csoport törlésére vagy módosítására.

Esetlegesen tilthatja a fiók nem szuperadmin meghatalmazottainak egyes testre szabási műveleteit.

6.4.3 Azonosított ügyfél (nem szuperadmin)

Minden olyan funkciót elvégezhet, amit a szuperadmin, ha arra a szuperadmin nem tett korlátozást.

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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SZOF Űrlapkitöltés támogatás és
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Jelen állapot nem a végleges követelményspecifikációt tartalmazza, hanem a koncepció olyan szintű bemutatását,
amelyből az elképzelt működés megérthető, a fejlesztendő/szállítandó komponensek láthatóak, a kezdeti
követelmények felmérhetőek, megérthetőek, és amely alapján a fejlesztéshez szükséges erőforrások
megbecsül h etőek.

A lentieket figyelembe véve a megvalósítás során az igazgatási rendszertervet is figyelembe véve agilis módon kell
meghatározni a teljes követelménylistát, amely csak a Megrendelő jóváhagyását követően tekinthető véglegesnek.

A következő alfejezetek tömören próbálják meg az SZÜF űrlapkezelés kontextusát megmutatni.

1.1 JOGSZABÁLYI ELVÁRÁS

Az E-ügyintézési törvény és végrehajtási rendelete szerint biztosítani szükséges olyan, meghatározott technikai
feltételeknek megfelelő elektronikus űrlapokat, melyeket az ügyfél elektronikus felületen (letöltés, telepítés nélkül)
kitölt és benyújt az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez. Az űrlap adattartalma automatizált feldolgozásra
alkalmas kell, hogy legyen. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv egyes, jogszabályban meghatározott
feltételek esetén automatikusan is döntést hozhat a beküldött, ill, automatikus információ-átvétel útján
megszerzett adatok alapján. Az automatikus döntéshozatali eljárásnak jogszabályi feltétele, hogy az ügyfél —

elektronikus azonosítást követően — a szerv által biztosított elektronikus űrlap útján nyújtsa be kérelmét. Az
elektronikus űrlap és ahhoz csatolt dokumentumok benyújtását, annak szervek általi fogadását, valamint az ügyfél
számára válasz megküldését biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás és ahhoz kapcsolódó tárhely
szolgáltatások támogatják.

1.2 AZ ELEKTRONIKUS ŰRLAPKITÖLTÉS-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS KEÜSZ GYAKORLATI CÉLJAI

A felhasználó szempontjából

Az űrlapkitőltést támogató szolgáltatás használatával az állampolgár és a gazdálkodó szervezet az elektronikus
ügyintézéshez szükséges, egyszerűen kitölthető felületen tudja elindítani és beküldeni az ügyét az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv felé.

Az elektronikus üayintézést biztosító sze~’vezetek szempontjából

Az e-ügyintézési tv. hatálya alá tartozó szervek költséghatékonyabban tudjanak egy egyszerű űrlap tervező
szolgáltatás segítségével ügyindító felületet készíteni. Ez a felület a háttér szakrendszerük beviteli felületének
tekinthető, amely a Megrendelő szándéka szerint mély informatikai tudás nélkül összeállítható. Az adott intézmény

+36 1 459 4200 ínfo@nísz.hu nisz.hu
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ezzel biztosíthatja az elektronikusan intézhető ügyei SZCJF-ön való megjelenítési kötelezettségét. Természetesen
az, hogy milyen szintű informatikai tudásra van szükség az űrlap tervezéséhez, az annak a függvénye’ hogy milyen
bonyolultságú elektronikus ügyintézési felület kialakítását igényli’ tervezi a szerv.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hivatali tárhelyéről a mér megszokott módon (gépi interfész vagy
böngészős felület) tudja elvinni és feldolgozni a küldeményeket.

1.3 ARCHITEKTÚRÁLIS KONTEXTUS KORÁBBI TERVEZÉSI ANYAGOKBÓL

Architektúra vízió: tömören a SZÜF elképzelt környezeti illeszkedését ábrázolja.
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A 2. ábra egy lehetséges architektúra tömör vázlata, egy korábbi prezentációból.

WFE: web front end — a megjelenitésért felelős webalkalmazás
svc: service — az üzleti logikát tartalmazó koniponens

+36 14594200 info@nisz.hu nisz.hu

Kicsit részletesebben (a 2. ábra ebből lett származtatva):

3. ábra SZÜF lehetséges architektúra (Forrás eGOV csatlakozási anyaga)
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Fenti architektúrákat csak tájékoztatási jelleggel szerepeltetjük a dokumentumban, hiszen a leendő Szállitótól majd
azt várjuk, hogy ezeket pontosan meghatározza a részletes követelményspecifikáció készítése’ és
követelményelemzés’ valamint az azt követő rendszertervezés során.

A rendszer tervezett üzemeltetési síkjai (üzemeltetési környezetek):

Termeszetos es
nem ternészetes
szem~y úgytetek

int emeL

Internet

.‚ at
4. ábra Tervezett üzemeltetési sikok

A követelményelenizés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat a tesztelési módról történő döntés
előkészítése, és ennek függvényében akár egy új üzemeltetési sík beillesztése is szükséges lehet!

. Belső fejlesztői sík: a rendszer azon üzemeltetői környezete, amely a rendszerek NISZ által kezelt fejlesztői
verzióját tartalmazza. Csak a NISZ munkatársai férhetnek hozzá.

. Szállítókkal közös fejlesztői sík: a rendszer azon üzemeltetői környezete, amely a rendszerek fejlesztői
verzióját tartalmazza, a megfelelő biztonsági követelmények betartása mellett hozzáférhetnek az egyes rendszerek
szállítói is.

. Telepítési teszt sík: elsődleges célja, hogy ebben a környezetben kerüljenek véglegesítésre a telepítési
eljárások, szkriptek.

. Integrációs teszt sík: azon üzemeltetési környezet, ahová a fejlesztésnek azon állapotai kerülnek
telepítésre, amelyeket élesítésre alkalmasnak tekintünk. Ezen a síkon történik a kapcsolódó rendszerek integrációs
teszt végpontjaival történő együttműködés tesztelése.

. Teszt sík: ez a környezet Új verzió telepitése előtt mind verzióban, mind a lényegi konfigurációban és
architektúrában meg kell, hogy egyezzen az éles környezettel, különben a telepítési folyamat nem tesztelhető
érdemben. Ez gyakorlatilag a felhasználói elfogadói teszt (UAT) környezet, ahol a rendszerrel szemben támasztott
követelmények teljesítésének a tesztje megtörténik. Itt kerülnek elfogadói tesztelésre az „SZÜF szakrendszeri APP
ok” is.

+3614524200 ® nfo@nisz.hu nisz.hu
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Éles sík: ebbe a környezetbe kerül telepítésre az a sikeres elfogadói teszten átment verzió, amelyet a
végfelhasználók használnak, legyen Szó a SZÜF alaprendszerről, vagy a bővítésként telepíthető (konfigurálható)
~SZÜF szakrendszeri APP-okról”.

. Jóváhagyott telepítőkészletek: egy olyan elkülönített technikai tár (repository), ahol a tesztelésre és
telepítésre jóváhagyott telepítő csomagok kerülnek elhelyezésre. A telepítések csak az ebből a tárból kivett
csomagokból tőrténhetnek.

1.4 RELEVÁNS RÉSZEK A KORMÁNY 451/2016. (XII. 19.) KORM. RENDELETÉBŐL (AZ
ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL)

(...]

Hivatali tárheiv

84. ~
(1) A kézbesitési szolgáltatáshoz kapcsolódó hivatali tárhely a kUelölt szolgáltató által az elektronikus ügyintézést
biztositó szervek számára nyújtott hivatalos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tárhely, biztonságos kézbesitési
szolgáltatási cím.
(2) A hivatali tárhely biztositja
a) az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv által az erre szolgáló alkalmazáson vagy
internetes felületen keresztül elküldött elektronikus űrlapok és elektronikus dokumentumok elérését,
valamint
b) az ügyfél vagy más elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elektronikus küldemény feladását.
(3) Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles gondoskodni arról, hogy a hivatali tárhelyre érkezett üzenetek
minden munkanapon átvételre kerüljenek.
(4) Költségvetési szervnek vagy nonproflt szervezetnek minösülö elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára a
hivatali tárhely létesítése és fenntartása díjmentes.
(5) A szolgáltató a hivatali tárhelyre érkezett üzeneteket az átvétel napját követő 5. napon — a gépi automatizált
letöltések esetén az átvételt követően azonnal — a tárhelyről törli. Atvétel hiányában az üzenetet a szolgáltató a —

második megkereséstől számított 5 nap elteltével — meghiúsulást követően törölheti.

85. *
(1) A hivatali tárhely használója, azon keresztül valamely szervezet nevében tevékenységet végző
a) az E-ügyintézési tv. 35. 5(1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti, a Kormány által biztositott elektronikus
azonosítási szolgáltatással (a továbbiakban: KASZ) rendelkező és e KASZ segítségével magát azonosító
természetes személy,
b) az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek a hivatali tárhelyhez csatlakozott regisztrált programja, informatikai
rendszere vagy
c) jogszabályban erre alkalmasnak megjelölt, az elektronikus ügyintézést biztositó szerv jogosultságkezeló
rendszerével azonositott, a jogosultságkezelő rendszerrel erre feljogosított természetes személy lehet.
(2) A szolgáltató és a szervezet nyilvántartja a hivatali tárhely kezelésére az adott szervezetnél felhatalmazott
képviselőt és az adott szervezeten belüli további felhasználókat (a továbbiakban együtt: a szervezet nevében eljárni
jogosult személyek). A szervezet esetében a szervezet nevében eljárni jogosult személyek nyilvántartását a
szervezet által a hivatali tárhely kezelésére felhatalmazott képviselő végzi.
(3) A hivatali tárhely igénybevételéhez az elektronikus ügyintézést biztositó szervnek csatlakoznia kell a szolgáltató
rendszeréhez.
(4) A szolgáltató a hivatali tárhely kezelésére felhatalmazott képviselőkröl történeti nyilvántartást vezet, hogy
megállapítható legyen, adott időszakban ki volt feljogosítva a hivatali tárhely kezelésére és az adott szervezet

+3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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nevében eljárni jogosult személyek nyilvántartására.
(5) A hivatali tárhellyel rendelkező szervezetek teljes nevét, rövidített nevét és a hivatali tárhely rendszerben használt
azonosítóját a szolgáltató az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi.
(6) A gazdálkodó szervezetnek minősülő elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa kijelölt, központi jellegű
hivatali tárhelyét az E-ügyintézési tv. 14. ~-a szerinti hivatalos elérhetőségként a rendelkezési nyilvántartásba
bejelenti.
(7) Ahol e rendelet a dokumentum megküldését az ügyfél hivatalos elérhetőségére irja elő, ott hivatali tárhellyel
rendelkező ügyfél esetén a hivatalos elérhetőség alatt hivatali tárhelyet kell érteni.

86. *
A szolgáltató a biztonságos kézbesitési szolgáltatás SZEÜSZ-re vonatkozó szabályokon túl biztosítja, hogy
a) az ügyfelek az erre szolgáló alkalmazással készített elektronikus űrlapot és elektronikus dokumentumokat
tudjanak küldeni az elektronikus ügyintézést biztosító szervek hivatali tárhelyére, valamint
b) az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elektronikus dokumentumot tudjanak küldeni az ügyfelek és más
elektronikus ügyintézést biztosító szerv elektronikus tárhelyére.

87. &
(1) A hivatali tárhely megszűnik, ha
a) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a hivatali tárhely megszüntetését igényli,
b) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv megszűnik.
(2) A hivatali tárhely az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, illetve a tárhely megszűnésének bejelentésétől,
illetőleg a megszűnésnek a szolgáltató tudomására jutásától nem fogad dokumentumokat, és a bejelentéstől, illetve a
tudomásra jutástól számított 30. napon megszűnik.

KÜNY-regisztrációhoz kapcsolódó tórhely

88. *
(1) Az E-ügyintézési tv. 35. ~ (3) bekezdése szerint a biztonságos kézbesítési szolgáltatási címnek minősulő, a
KUNY-regisztrációhoz kapcsolódó tárhely szolgáltatás kijelölt szolgáltatója az ügyfél részére a biztonságos
kézbesitési szolgáltatáshoz kötődő tárhelyet biztosít. Vélelmezni kell, hogy a KUNY-tárhelyről érkező küldemény
feladója a KÜNY-ben szereplő, a tárhely használatára jogosult természetes személy.
(2) Ha az ügyfél a Kormány által kötelezően biztosítandó azonositási szolgáltatásokra vonatozó valamennyi
regisztrációját megszünteti, a szolgáltató feifüggeszti a szolgáltatás nyújtását mindaddig, amig az ügyfél ismételten
regisztrál valamely Kormány által kötelezően biztositandó azonosítási szolgáltatásra.
(3) A felhasználó megszüntetés iránti kérelme esetén annak beérkezését követően a KÜNY-t vezető szerv
tájékoztatja a szolgáltatót, aki
a) ha megállapítja, hogy a tárhely üres, haladéktalanul megszünteti a tárhelyet, és erről a felhasználót tájékoztatja;
b) ha a tárhely nem üres, a szolgáltató haladéktalanul figyelmeztetö üzenetet küld a felhasználó hivatalos
elérhetőségére, melyben 5 napos határidővel kéri a tárhely kiürítését. E határidő leteltével megszünteti a tárhelyet.
(4) A megszüntetésre kerülő tárhelyen tárolt adatokat a szolgáltató helyreállíthatatlan módon törli.
(5) Ha a KUNY-t vezető szerv arról szerez tudomást, hogy a felhasználó elhalálozott, kezdeményezi a szolgáltatónál
az elhunyt személy tárhelyének vizsgálatát.
(6) Ha a szolgáltató a tárhelyvizsgálat eredményeképpen megállapitja, hogy az elhalálozott tárhelyén nem található
dokumentum, haladéktalanul gondoskodik a tárhely megszüntetéséről.
(7) Ha a szolgáltató a tárhelyvizsgálat eredményeképpen megállapitja, hogy az elhunyt tárhelyén található
dokumentum, a dokumentumok letárolását követően az ügyfél tárhelyen elérhető összes adatát visszavonhatatlanul
törli, és a tárhelyet haladéktalanul megszünteti.
(6) A megszüntetéssel egyidejűleg a szolgáltató tájékoztatja a KÜNY-t vezetö szervet a megszüntetésről és a
dokumentumok letárolásának tényéről, aki a dokumentumok átvételének módjáról és helyéröl tájékoztatja a
hagyatéki leltár felvételére hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot, amely a hagyatékátadás jogerőre
emelkedéséről szolgáltatót a KÜNY-t vezető szerv útján értesiti.
(9) A szolgáltató a hagyatékátadás jogerőre emelkedésétől számított 1 évig őrzi meg a dokumentumokat, melyeket
az örökös kérelmére, e jogosultságának igazolását követően bocsátja rendelkezésére. Ha a hagyatékátadó végzés
jogerőre emelkedésétől számított 1 éven belül a szolgáltatóhoz nem érkezik ilyen kérelem, a szolgáltató gondoskodik
a korábban a tárhelyröl letárolt dokumentumok helyreállíthatatlan módon való törléséről.

+361 459 4200 ® info@nisz.hu nisz.hu
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Gazdálkodó szervezetek számára biztosított tárhely

89. ~
(1) A kézbesitési szolgáltatáshoz kötődő, biztonságos kézbesítési szolgáltatási cimnek minősülő, a kijelölt szolgáltató
által a gazdálkodó szervezetek Számára biztositott tárhelyre (a továbbiakban: cégkapu) a hivatali tárhelyre vonatkozó
rendelkezések a e s-ban foglalt eltérésekkel alkalmazandók. A gazdálkodó szervezet egy cégkapuval rendelkezik.
(2) Gazdálkodó szervezet nevében a cégkapu-regisztrációt a gazdálkodó szervezet képviseletére jogosult
természetes személy kezdeményezheti.
(3) A cégkapu regisztrációja osztott. A szolgáltató kizárólag a cégkapu kezelésére az adott gazdálkodó szervezetnél
felhatalmazott természetes személyt (a továbbiakban: cégkapumegbizott) tartja nyilván, az adott gazdálkodó
szervezet nevében a cégkapu igénybevételével elektronikus kapcsolattartásra jogosult további felhasználók (a
továbbiakban: a gazdálkodó szervezet nevében eljárni jogosult személyek) regisztrációját a cégkapumegbizott végzi.
(4) A szolgáltató a (3) bekezdés szerinti személyeket nyilvántartja és biztosi~a számukra a hozzáférést a KAU-n
keresztüli azonositást követően a cégkapuhoz.
(5) A cégkapu szolgáltató — ha a gazdálkodó szervezet ezzel ellentétesen nem rendelkezik — a gazdálkodó szervezet
nevében a cégkapu címet a rendelkezési nyilvántartásba, mint a gazdálkodó szervezet hivatalos elérhetősége,
bejelenti. Ha a gazdálkodó szervezet működéséhez jogszabály által rendszeresített nyilvántartásba vétele
szükséges, a cégkapu szolgáltató e jogosultságával csak akkor él, ha a gazdálkodó szervezet a rá vonatkozó
nyilvántartásban szerepel.
(6) A cégkapu használója, azon keresztül valamely szervezet nevében tevékenységet végző, az E-ügyintézési tv. 35.
@ (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti KASZ-szal rendelkező és e KASZ segítségével magát azonosító
természetes személy vagy a gazdálkodó szervezetnek a cégkapuhoz csatlakozott informatikai rendszere lehet.
(7) A cégkapu szolgáltató a szolgáltatást megszünteti, ha azt a gazdálkodó szervezet kéri, vagy ha annak a cégkapu
használatára vonatkozó jogosultsága megszűnt.
(8) A cégkapu-megszüntetésre vonatkozó állapot bekövetkezéséről a rendelkezési nyilvántartást Vezető szerv a
cégkapu szolgáltatót tájékoztatja.
(9) A gazdálkodó szervezetnek a küldemény átvételére jogosult meghatalmazottjának kell tekinteni azt a
dokumentumot vagy tértivevényt (küldeményt) fogadó személyt, aki részére a cégkapumegbízott az adott
cégkapuhoz hozzáférést biztosított. Vélelmezni kell azt is, hogy a cégkapuról érkező küldemény az adott cégkapu
használatára jogosulttól származik.
(10) A gazdálkodó szervezet nevében történő eljárási jogosultság megszűnésekor a cégkapumegbizott törli a
nyilvántartásból a korábban feljogositott személy azonosító adatait, illetve a hozzáférési jogosultságait.
(11) A gazdálkodó szervezet a cégkapumegbízott jogosultságának megszűnéséről 5 munkanapon belül, az Új
cégkapumegbizott bejelentésével egyidejűleg köteles értesíteni a szolgáltatót.
(12) A szolgáltató a cégkapumegbizottakrál történeti nyilvántartást vezet, hogy tanÚsítani lehessen, adott időszakban
ki volt feljogosítva a cégkapu kezelésére.

90. ~
(1) A gazdálkodó szervezet — ha működéséhez jogszabály által rendszeresitett nyilvántartásba vétele kötelező — a
nyilvántartásba vételét megelőzően is igényelhet cégkaput.
(2) A cégkapu szolgáltató az (1) bekezdésben foglalt esetben a szolgáltatást az igénylést követő 60. napon
megszünteti, ha a gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásban nem szerepel.
(3) Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm.
rendelet 4. ~ m) pontjában kijelölt szolgáltató — közszolgáltatási szerződés alapján — az E-ügyintézési tv. 14. 5(1)
bekezdés a) pontja szerinti elektronikus kapcsolattartásra szolgáló tartós tárhelyet 300 MB méretig dijmentesen
biztositja minden gazdálkodó szervezet számára. A szolgáltató biztosítja, hogy a küldemények mérettöl függetlenül is
beérkezzenek a tárhelyre.

91. *
Egyéni ügyvéd, valamint szabadalmi ügyvivő e tevékenysége során cégkaput is használhat Ebben az esetben a
gazdálkodó szervezet alatt az egyéni ügyvédet valamint a szabadalmi ügyvivőt kell érteni, aId a regisztrációnál a
saját nevében jár el.

Q3 +3614594200 info@nísz.hu nísz.hu
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Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás

116. *

(1) Az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás a központi azonositási ügynök szolgáltatáson keresztül
elérhető elektronikus azonositási megoldással azonosított ügyfél számára érhető el.

(2) A szolgáltató az elektronikus űrlapot olyan formátumban állítja elő,

a) amelynek adattartalma ember által olvasható és értelmezhető formában a széles körben elterjedt irodai vagy
böngészöprogramokkal közvetlenül megjeleníthető, és

b) amely automatizált feldolgozásra alkalmas, strukturált módon tartalmazza az űrlap adattartalmát.

(3) A szolgáltató biztositja az űrlaphoz elektronikus dokumentumok, beleértve az e ~ szerinti elektronikus űrlapok
csatolhatóságát.

(4) A szolgáltatás része a kitöltött űrlapot és csatolmányait tartalmazó elektronikus dokumentum hivatali tárhelyre
történő kézbesitésre átadása a biztonságos kézbesitési szolgáltatás részére.

F...]

Központi Azonosítási ügynök

127. ~

(1) A KAÜ KEÜSZ keretében a szolgáltat6 az elektronikus ügyintézést biztosító szerv Számára elérhetővé teszi a vele
együttműködő azonosítási szolgáltatásokat, ideértve

a) az azonosítási mód azonosítandó személy általi megválasztásának lehetővé tételét,

b) az azonosítandó személy által kiválasztott azonosítási szolgáltatónál a konkrét azonosítás szükség szerinti
végrehajtatását.

(2) A KAÜ KEÜSZ-ön keresztül elérhető legalább

a) valamennyi, a Kormány által kötelezően nyújtott azonosítási szolgáltatás,

b) az elektronikus azonosítási SZEÜSZ-ök, valamint

c) az eIDAS rendelete. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő

elektronikus azonosítás.

[...]

Személyre szabott ügyintézési felület

128. ~

(1) A személyre szabott ügyintézési felület (a továbbiakban: SZÜF) KEÜSZ-t az ügyfelek 127. 5(2) bekezdése szerinti
elektronikus azonosítóeszközök használata mellett vehetik igénybe.

[...)

+36 1 459 4200 (~ info@nisz.hu nísz.hu
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1.5 RELEVÁNS RÉSZEK A 2015. ÉVI CCXXII. TÖRVÉNYBŐL (AZ ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS ÉS A

BIZALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAIRÓL)

10. ~

Az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat, eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket
választása szerint

a) . törvény eltérő rendelkezése hiányában valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv tekintetében - egységes,
személyre szabott ügyintézési felületen vagy

b) ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít Úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által
közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton teljesítheti.

9. Elektronikus azonosítási kötelezettség

18. *
(1) A 17. * (2) bekezdésében foglalt kivétellel az ügyfél akkor jogosult elektronikus azonosítás nélkül elektronikus
ügyintézésre, ha az adott eljárási vagy ügyintézési cselekmény elvégzése vagy nyilatkozat megtétele nem elektronikus
ügyintézés esetén egyáltalán nem igényli személyazonositó adat megadását.

(2) Az (1) bekezdés alá nem tartozó esetben az ügyfél az elektronikus ügyintézés során választása szerint

a) elektronikus azonosítási szolgáltatás,

b) az eIDAS Rendelet 6. cikk (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő elektronikus azonosító eszköz, vagy

c) az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban az adott eljárástípus, illetve eljárási
cselekmény tekintetében a (3)-(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelő elektronikus azonosítási szolgáltatás útján
azonosítja magát

[...]

1.6 RELEVÁNS RÉSZEK AZ 1996. XX. TÖRVÉNY A SZEMÉLYAZONOSÍTÓ JEL HELYÉBE LÉPŐ

AZONOSÍTÁSI MÓDOKRÓL ÉS AZ AZONOSÍTÓ KÓDOK HASZNÁLATÁRÓL

10/A. ~ (1) Az összerendelési nyilvántartás olyan központi elektronikus ügyintézési szolgáltatás, amelynek célja a (2)
bekezdésben meghatározott azonosító kódok és azonosító adatok (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban együtt:
azonosító) kezelésére feljogosított nyilvántartások együttműködési képességének biztosítása, az azonositóhoz tartozó
titkosított kapcsolati kódon alapuló adatcsere útján.

(2) Az összerendelési nyilvántartásban az alábbi azonosítók alapján képzett összerendelési kapcsolati kódok titkositott
változatát (a továbbiakban; titkositott összerendelési kapcsolati kód) kell tárolni:

I) a személyre szabott ügyintózési felület szolgáltatáshoz kapcsolódó azonosító,

+36 1 459 4200 ~ info@nísz.hu nísz.hu
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(3) A természetes személyhez tartozó új összerendelési bejegyzés felvételét a (2) bekezdés a), b) és k) pontja szerinti
azonosító képzésére jogosult nyilvántartás adatkezelője kezdeményezi.

(4) Az új összerendelési bejegyzés felvételét kezdeményezni jogosult adatkezelő a polgár (a továbbiakban: érintett)
adatainak nyilvántartásba vételekor az érintett nyilvántartási azonosítójának létrehozásával egyidejűleg összerendelési
kapcsolati kódot képez. Az adatkezelő az összerendelési kapcsolati kódot az azonosítóhoz rendelten nyilvántartásba veszi
és gondoskodik - csak az általa visszafejthető titkosítással - a titkosított összerendelési kapcsolati kód létrehozásáról. Az
adatkezelő az érintett természetes személyazonosító adatait és a titkositott összerendelési kapcsolati kódot az

összerendelési nyilvántartást vezető szervnek átadja. Az átadott adatokat a (3) bekezdés szerinti azonosító képzésére
jogosult nyilvántartások adataival össze kell vetni, majd az összevetés eredményétől függően az összerendelési
nyilvántartást vezető szerv Új összerendelési nyilvántartási bejegyzést hoz létre vagy - ha az érintettnek az összerendelési
nyilvántartásban már létezik összerendelési bejegyzése - a bejegyzést az átadott titkosított összerendelési kapcsolati
kóddal egészíti ki.

(S) A (2) bekezdés c)-j) és I) pontja szerinti azonosító képzésére jogosult adatkezelő az általa képzett azonosító első
alkalommal történő kiadásával egyidejűleg összerendelési kapcsolati kódot képez. Az adatkezelő az összerendelési
kapcsolati kódot az azonosítóhoz rendelten nyilvántartásba veszi és gondoskodik a titkosított összerendelési kapcsolati

kód létrehozásáról. Az adatkezelő az érintett természetes személyazonosító adatait ős az azonosítójához rendelt
titkosított összerendelési kapcsolati kódot - az érintett személy összerendelési bejegyzésének kiegészítése céljából - az
összerendelési nyilvántartást vezető szervnek átadja. Az összerendelési nyilvántartást vezető szerv az átadott adatokat a
(3) bekezdés szerinti nyilvántartásokban az érintettről tárolt természetes személyazonosító adatokkal összeveti. Az
összerendelési nyilvántartást vezető szerv az összevetés eredményétől függően az érintett személy összerendelési
bejegyzését az átadott titkosított összerendelési kapcsolati kóddal kiegészíti, vagy - sikertelen azonosítás esetén - a
kiegészítést elutasítja. Az adatkezelő a (2) bekezdés a), c) és d) pontja szerinti azonositó kódot igazoló hatósági
igazolványt csak a (4) bekezdésben, valamint az e törvényben meghatározott feladatok végrehajtását követően
bocsáthatja az érintett rendelkezésére.

Az e-ügyintézési tv., illetve annak végrehajtási rendelete rendelkezik az elektromikus űrlapkitöltés-támogatási

szolgáltatással, valamint a űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatássa összefüggő feltételekről.

Ezzel egyidejűleg az e-ügyintézési tv, 25. * (7) bekezdése lehetőséget biztosít arra, hogy „Ha jogszabály az ügyfél

számára valamely jognyilatkozat megtételére formanyomtatvány vagy elektronkus űrlap rendszeresítését teszi

lehetővé, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a formanyomtatvány helyett a jogszabályban meghatározott

nyilatkozatok megtételét az ügyfél számára interaktív alkalmazás rendszeresítése útján is biztosíthatja.” A

végrehajtási rendelet a fentieket kiegészíti azzal, hogy az interaktív alkalmazást Úgy kell kialakítani „hogy annak

alkalmazásával

a) maradéktalanul megtehetőek legyenekazok a nyilatkozatok, melyek megtételére jogszabály alapján a

formanyonitatvány vagy az elektronikus űrlap szolgál

±3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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b) valamennyi nyilatkozat esetében esetében ellenőrizhető és utólag igazolható legyen, hogy azokat az
ügyfél tette meg.

A SZŰF-ön keresztül az elektronikus ügyintézés támogatása érdekében lehetőség nyílik az e pontban
meghatározott lehetőségek szerinti űrlapkitöltő szolgáltatás, valamint az interaktív alkalmazás szolgáltatásainak
igénybevételére is.

A fentiek figyelembevételével a NISZ e-ügyintézést támogató fejlesztéseiben az alábbi szolgáltatás rendszerben
jelenik meg az űrlap KEÜSZ, valamint az interaktív alkalmazás:

Nemzeti Adatvagyon
V Nyilvéntastásai

5. ábra űrlapkitöltés támogatás KEÜ5Z szolgáltatási modellje

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz,hu
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2.3. AZ ELEKTRONIKUS ŰRLAPKITÖLTÉS-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS KEÜSZ KAPCSOLÓDÓ
MODULJAI: TERVEZÉSTŐL A HASZNÁLATIG

Intézményi előkészítés:

1. Az intézmény az általa választott technológiától függően, a technológiához biztosított Tervező eszközzel
tervezi meg az elektronikus ügyintézési szolgáltatásának SZÜF kompatibilis beviteli felületét, amely a 2.
fejezet bevezetőjében meghatározottak alapján két főbb csoportba sorolható:

- hagyományos értelembe vett űrlap (létrehoz egy űrlapsablont),

Elvárás a wysiwyg módon tervezhető űrlap. Támogatnia kell az alacsony informatikai képzettséggel
történő használatot, de a komplex megoldások kialakításának a lehetőségét is.

- SZÜF kisalkalmazás (SZÜF alkalmazásvarázslóval)

Vizuális alkalmazástervezésre ad lehetőséget. Egyszerűbb igényeket „wizard” jellegű létrehozási
folyamat mentén kell támogatnia, komplexebb igény esetén a „wizard” jelleg nem elvárt, de a
vizuális felülettervezés igen. Legyen alkalmas a publikáló intézmény adatforrásainak,
nyilvántartásainak közvetlen kezelésére.

2. A létrehozott űrlapsablont, vagy a SZÜF kisalkalmazást publikálja az űrlap és alkalmazás menedzsment
modulban. Az Űrlap és alkalmazás menedzsment modul biztosítja a publikált űrlapokhoz és APP-okhoz a
kapcsolódó törzsadatok, kód-szótárak, egyéb releváns meta-adatok konfigurálását.

A modulok adminisztrációs webalkalmazás részei, amelyek lehetővé teszik, hogy egy multitenantos
önkiszolgáló modellben végrehajthatóvá váljon az űrlapkitöltő, illetve a generált SZÜF kisalkalmazás futtató
által értelmezhető alábbi elemek:

- űrlapsablonok I generált SZÜF kisalkalmazások,

- kapcsolódó paraméterek,

- az űrlapsablon/kisalkalmazás — ügytipus megfeleltetések,

- az űrlapsablonok/kisalkalmazások által használható kód-szótárak, törzsadatok karbantartása.

Ehhez az adminisztrációs felülethez a SZÜF szolgáltatónak, valamint a SZÜF-ön űrlapokat ill. SZÜF kisalkalmazásokat
publikáló intézményeknek kell hozzáférést biztosítani.

Felhasználó, ügyfél általi használat:

3. Keresés — egyszerű címszavas keresés

Az ügyfél egyszerű címszavak alapján kereshet a lehetséges ügyintézési lehetőségek között.

4. Böngészés — ügylistában történő böngészés

+3614594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Az ügyfél szabadon böngészhet a publikált ügyintézési lehetőségeket felsoroló listákban.

5. ~lethelyzet asszisztens modul — támogatás, amely rávezeti a felhasználót, hogy mit is kell elintéznie és
kiadja a feladatlistát

Az ügyfelet irányítottan kikérdezi az ügyintézési szándékairól annak érdekében, hogy a rendszer minél
pontosabban meg tudja határozni, hogy milyen ügyintézési lépésekre van szüksége a problémája
megoldásához. Emellett intelligens meta-adat kereső is rendelkezésre áll a felhasználó számára az intézendő
ügy megtalálásához.

6. Ügyintézés választó és vezérlő modul — a feladatlistát konkrét végrehajtási elemekre bontja, meghatározza
a sorrendjét és későbbi fázisban vezérli majd az ügyintézést

A modul feladatai:

- koordinálja az egyes lépések eredményétől függően végrehajtandó ügyintézési cselekményeket;

- későbbi fejlesztési szakaszban (2018.01.01 után) képesnek kell lennie arra, hogy meghatározza a
cselekmények kapcsolódási sorrendjét, és az egyes lépések során ténylegesen kiválasztandó ügytípusokat
(ügy vezérlő). A felhasználó ügykeresésének eredménye szempontjából két lehetőséggel kell számolni:

a. egy konkrét ügyintézési cselekmény

b. több — akár különböző intézménynél vagy hatóságnál szükséges — ügyintézési cselekmény
végrehajtása.

7. Ügytípus „intéző” modul — a konkrét végrehajtási elem kifejtése, illetve „hogyan lehet elintézni” kérdésre
pontos válasz megadása

A modul feladatai:

- az ügytípushoz kapcsolódó tájékoztatás,

- azon pontositó információk (p1.: időbeli hatály, hatáskör, illetékesség) meghatározása, amelynek
eredményeként a konkrét kitöltendő űrlap és annak típusa (technológiája) kiválasztható és meghivható.

A modul támaszkodik az űrlap és alkalmazás menedzsment modulok adatbázisaira.

8. Ügyinditási támogatások, amelyek a megadott konkrét végrehajtási elem inditási lehetőségeivel
kapcsolatban értelmezhetőek:

offline ügyindítás támogatás:

Olyan, a SZÜF-ről vagy az intézmény hivatalos honlapjáról letölthető űrlap, amelyet az ügyfél gépére
telepített „vastag” klienssel, tipikusan valamilyen irodai programcsomag (MS Office, LibreOffice, OpenOffice
stb.) elemeivel, PDF olvasóval, vagy az Abeviava keretrendszerével lehet kitölteni, esetleg egyszerűen
kinyomtatni és kézzel kitölteni. Az így kitöltött nyomtatványokat több módon van lehetőség eljuttatni a
címzett intézményhez:

a. hagyományos postai úton,

b. személyesen,

+3614594200 info@nisz.hu nRz,hu
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c. ha a kliens támogatja (p1. Abevjava), akkor a NISZ levelezés gépi interfészén,

ci. vagy esetleg a NISZ levelezés webes felületén keresztül feltölteni, és címzett hivatali tárhelyére
küldeni.

Online ügyindítás támogatás:

Technológia támogató modul — intézmény által meghatározott (SZÜF kompatibilis) technológiák
használatának vezérlése

Amennyiben valamely támogatott online kitöltővel kitölthető űrlapverziót kell használni az ügytipus kapcsán,
akkor a vezérlés átadásra kerül ennek a modulnak. A tervek szerint a modul az alábbi technológiákat fogja
támogatni:

a. A SZOF natív űrlapkitöltő technológiájának tekintett iFORM kitöltőt.

b. Az adott ügytípus a Vállalkozó által megvalósitandó SZÜF alkalmazás varázslóval generált SZOF
kisalkalmazás segítségével intézhető. A kisalkalmazás megfelel a jogszabályban az interaktív
alkalmazással szemben támasztott követelményeknek.

c. A NAV idén várhatóan bevezetésre kerülő WebNYK kitöltőjét — amennyiben SZÜF kompatibilis
interfészei lesznek.

d. A tervek szerint párhuzamos KOFÖP projekt keretében kifejlesztendő EKEIDR online ügyindítási
technológiát (EKEIOR SZÜF APP) — amennyiben SZÜF kompatibilis interfészei lesznek.

e. Tetszőleges olyan intézményi űrlapkitöltő technológiát amelyek megvalósitják azokat az
interfészeket, amelyek a megvalósítás során meghatározásra kerülnek, és amelyek teljesítik a
kapcsolódó kompatibilitási teszteket.

f. Amennyiben az adott ügytípus elektronikus űrlappal nem támogatott, akkor az ügy az általános
célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatáson keresztül indítható.

A tervek szerint az űrlap kitöltőknek olyan SaaS szolgáltatásként kell működniük, amelyek elsősorban HTML
IFRAME megoldás révén könnyen integrálhatóak a különböző technológiájú webalkalmazásokba.

Az összes online ügyindítási megoldás a támogatott ügytípushoz kapcsolódó ügyintézési cselekmények
végrehajtását teszi lehetővé, amelynek eredményeként az ügyfél a beadványát a SZÜF levelezés szolgáltatása
(ha szükséges AVDH is) segítségével a címzett intézmény hivatali tárhelyére küldi.

2.2 KEOSZ SZABÁLYOZÁS TERVEZETT ADAPTÁCIÓJA SORÁN ALKALMAZANDÓ VEZ~RELVEK

Interoperabilitás, egyszeri adatszolgáltatás: az ügyfél az elektronikus ügyintézés során az aktuális ügy kapcsán
csak olyan adatokat szolgáltasson magáról, amelyeket a közigazgatás nem ismerhet róla. Nem lehet bekérni az
ügyinditás során az ügyféltől azokat az adatokat, amelyeket elektronikus azonosítás esetén beszerezhetőek róla,
ehhez hozzájárult és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adott ügytipussal kapcsolatban közzétett, vagy

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz,hu
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amelyek jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásban már rendelkezésre állnak. Ezeket az adatokat,
információkat az ügyintézés során az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ügyintéző feladata beszerezni a
szervek közötti együttműködés, egyszerű vagy automatikus információátadás útján.

Megszeniélyesítés: az ügyindítás során, támaszkodva az interoperabilitásai elvre, törekedni kell az ügyindító űrlap
teljes körű és ügyfél közreműködést nem igénylő automatikus megszemélyesítésére. Az elvet minden űrlaptípus és
technológia alkalmazása esetén (ahol ez technikailag lehetséges) alkalmazni kell. Az ügyfél minden azonositáshoz
kötött ügy esetén olyan űrlap kitöltését tudja megkezdeni, ahol a személyes adatai és azonosítói ellenőrzött és
ezért nem szerkeszthető módon kitöltésre kerültek.

Egyszerű használat: az ügyfél egyszerűen, a hivatalok szolgáltatásain átívelő egységes megjelenésre és szerkezetre
építő, ergonomikusan használható felületeken tudja elintézni az ügyeit. Ennek sikeres adaptálása azonban
nemcsak technológia függvénye, hanem az interoperabilitási kritériumból is kiindulva az, hogy lehetőség szerint az
ügyintézéshez tartozó űrlapok szerkezete, struktúrája egyszerűsödjön, különösen, ha mobil eszközökön is
intézhető megoldásokat szeretnénk nyújtani. Ehhez természetesen az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
oldaláról az igazgatási feladatok végrehajtása is szükséges.

Egyszerű intézményi Szúr megielenés: az előző két elv megvalósulása esetén jelentősen egyszerűsödni tud az
elektronikusan intézhető ügyek indításához szükséges beviteli mezők struktúrája. Ha egyszerűsödik az ügyfél által
használható felület akkor egyszerűsödik az űrlap, vagy az applikáció tervezése, tesztelése és publikációja. Ennek
segítéségével távoktatással, mély informatikai ismerettel nem rendelkező személyek is egyszerűen el tudják
sajátítani az űrlapJSZÜF kisalkalmazás tervezését és publikálását a SZOF-ön. Ennek eredményeképpen az intézmény
számára biztosítható az E-ügyintézési törvénynek történő megfelelés a SZÜF-ön történő megjelenés
vonatkozásában.

Újra felhasználhatóság: egyrészt épitsünk a meglévő szolgáltatásokra (SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök), másrészt az űrlapok
kialakítása és tervezése során építhessünk a meglévő tapasztalatokra, akár a meglévő űrlapsablonokra,
törzsadatokra.

Komplex igények kiszolgálhatósága: az egyszerűségre való törekvés jegyében ne feledkezzünk meg a valóságról, a
jelenlegi jogszabályi környezet komplexitásáról sem, így az ebből fakadó komplex ügyintézési felületek
kialakításának támogatásáról sem.

Rugalmasság: az architektúra elemei jól kombinálhatóak legyenek, akár az igénybe vevő intézmény saját
rendszerelemeivel is. Pl.: tervezetten a SZÜF alkalmazás varázsló alkalmas lesz arra, hogy az intézmény saját
interfészeit, adatforrásait közvetlenül hasznosító ügyféli kisalkalmazást lehessen vele tervezni, és ezt a SZÜF
keretrendszer, mint „kisalkalmazás-motor” futtatni tudja. Másrészt az iFORM kitöltő SaaS szolgáltatás akár a
csatlakozó intézmény saját telephelyén telepített referenciaalkalmazásból — vagy más saját webalkalmazásból — is
elérhetővé válik.

+3614594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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. Szoros integráció: minden SZÜF szolgáltatást kihasznál, a SZÜF-öt a lehetséges maximális mértékben
keretrendszernek használja, szoros felületi integráció.

. Laza integráció: „csak úgy néz ki”, arculati követelmények betartása révén az ügyfél elől el van fedve, hogy
ez egy önálló webalkalmazás, amely csak a legszűkségesebb SZÜF szolgáltatásokat integrálja.

Online űrlapokra alapozott elektronikus ügyintézés támogatása során alapvetően az alábbi lehetőségek jöhetnek
szóba SZÜF viszonylatban:

1. Laza integrációt képviselő önálló webalkalmazás biztosítja az e-ügyintézési lehetőségeket, amely saját
űrlapkezeléssel rendelkezik. Komplex űrlapok kialakítása lehetséges, komplex adatfeldolgozási
lehetőségeket nyújt, a csatlakozó szervezet maximális kontrollja alatt van a rendszer, hiszen a csatlakozó
önállóan fejleszt egy független webalkalmazást. az egyetlen megszorítás, hogy „csak nézzen ki ágy” az
űgyféli felület, mintha az a SZÜF része lenne.

2. Szoros integrációt képviselő „egyszerű” űrlapok (mint „APP”) SZÜF-ön történő regisztrációja révén biztosítja
az e-ügyintézési lehetőségeket, és a kitöltés lehetőségének SZÜF általi biztosítása egy online űrlapkitőltő
megoldás szállításával teszi használhat6vá a regisztrált űrlapokat. Korlátozott űrlap megszemélyesitési
képességek, egyszerű űrlaptervezési, regisztrálási és publikálási folyamatok biztosítása.

3. Szoros integrációt képviselő „bonyolult” űrlapokSZüF-őn történő regisztrációja, mint „APP”, és a kitöltés
lehetőségének SZOF általi biztosítása. Magasabb szintű űrlap megszemélyesítési képességek, regisztrálási és
publikálási folyamatok biztosítása. Komplex Orlapok tervezése lehetséges, de komolyabb felkészültséget —

akár fejlesztői gyakorlatot — igényel.

Fentiek alapján két megoldási javaslat kerül felvázolásra:

(1) Szoros integrációt képviselő „egyszerű” űrlapok SZÜF-ön történő regisztrációja, mint „APP”, és a kitöltés
lehetőségének SZÜF általi biztosítása. Ez a gyakorlatban egyenértékű a 456/2016 Korm. rendeletben
meghatározott „Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás” KEÜSZ-el, illetve az interaktív
alkalmazással. Ehhez a „4 SZÜF Űrlapkezelés támogatás” fejezet követelményei tartoznak. (Figyelembe véve
a 2. fejezetben tárgyaltakat is.)

(2) Laza integrációt képviselő önálló webalkalmazás megvalósításához mintát adó „Minta alkalmazás”
követelményei.

A két javaslatra alapozva, a magas szintű igényeket isfigyelembe véve az alábbi ábrán látható koncepcionális
architektúra került meghatá rozásra:

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz,hu
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3.1 AZ ARCHITEKTÚRA FŐBB KOMPONENSEI

Mielőtt a lényegesebb komponensek ismertetésére térünk, fontos pár alapvetést tisztázni a SZÜF támogatott
űrlapkezelési megoldásainak vonatkozásában:

1) Minden on-line (weben) kitölthető űrlappal, vagy SZOF alkalmazás varázslóval generált kisalkalmazással
támogatott ügytipust SZÜF APP-nak, vagy SZOF applikációnak tekintünk.

2) Egy ügytipushoz (p1. súlyadó bejelentése) több konkrét űrlap tartozhat, de az ügytípus kiválasztása során az
ügyfélnek a kapcsolódó kérdésekre adott válasza
a) egy konkrét űrlap kiválasztását eredményezi,
b) esetleg egy konkrét sorrendben kitöltendő konkrét űrlapok fixen meghatározott sorozatát jelenti.

3) Az ügytipushoz kapcsolódó kérdések, és az azokra adott válaszok a rendszerben az ügytípus paramétereit
reprezentálják. Ezek a kérdések a címzettet és a hatályosság kezelés peremfeltételeit tisztázzák az alábbiak
tekintetében:
a) Új ügy, vagy folyamatban lévő ügy?
b) Ha folyamatban lévő, akkor mikor került indításra az ügy? (Pontos dátum, a hatályosság

megállap ításához.)
4) Az űrlap KEÜSZ Technológia támogató alkalmazás csak KRX küldemények összeállításához használható, KR

fájl összeállítására nincs mód.
5) Minden modul naplóz minden felhasználói tevékenységet, oly módon, hogy egy munkameneten belül

történő tevékenységek rekonstruálhatóak legyenek, az adott jogszabályi kereteken belül. (Különös
tekintettel az IT biztonság, és az adatvédelem követelményeire.)

A komponensek tömören:

APP engedélygyűjtő & diszpécser (SZüF vezérlőmodul)

A vezérlést egy űrlap APP SZÜF felületen történő kiválasztása után kapja meg.

Célja kettős:

a. Azon engedélyek beszerzése az ügyféltől, amelynek birtokában a kiválasztott applikáció bizonyos
attribútumokat beszerezhet valamilyen szükséges nyilvántartástól az ügyfél kapcsán.

b. Az applikáció-típus függvényében a megfelelő alkalmazás felé továbbítani a vezérlést.

Az a. esetben az aktív felhasználói profil, vagy az aktív munkamenet mentett adatai, valamint az applikáció
tulajdonságai alapján megvizsgálja a modul, hogy az ügyfél hozzájárult-e korábban az applikáció működéséhez
szükséges engedélyek megadásához.

Ha nem, akkor hozzájárulást kér az ügyféltől azok megadására. A működés analóg p1. az Android
alkalmazástelepítés során történő engedélykérésekkel.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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Ilyen engedélykérés lehet p1.:

- az applikáció elkérheti az ÖNY-től a TAJ számom,
- az applikáció elkérheti az ÖNY-től az adóazonosítójelem,
- az applikáció elkérheti az OCIR-tól a képviselt NTSZ cégjegyzékszámát,
- stb.

Az engedélykérés során a komponens megmutatja az összes szükséges engedélyt és mindent, vagy Semmit
elvre alapozva a felhasználó egy jóváhagyási nyilatkozatot tesz. (Tehát akkor is, ha több attribútumra van
szüksége a megszemélyesitéshez.) Nem cél minden attribútumra és/vagy háttérnyilvántartásra külön-külön
engedélyt kérni.

Az ügyfél dönthet hogy az engedélyeket

- megadja csak az aktív munkamenet idejére: ebben az esetben a munkamenethez kapcsolódóan kell
menteni a hozzájárulások jellemzőit,

- megadja permanensen az applikációnak: ekkor az ügyfél profil adatai közé kell menteni a
hozzájárulások jellemzőit

- nem adja meg: ez utóbbi esetben
o az engedélyek birtokában beszerezhető adatokat az ügyfélnek kézzel kell megadnia a

felületen, és azokat a modul paraméterként továbbadja a b. lépésben hívott alkalmazás felé,
o vagy, ha a szükséges adatok kézzel nem adhatóak meg, a modul megtagadhatja az applikáció

indítását.

Az engedélyek beállítása után a modul továbbítja a vezérlést a b. lépésben meghatározott alkalmazás felé.

Jelenleg nem eldöntött, hogy a modul egy önálló webalkalmazás (mikroszervíz), vagy a SZÜF webalkalmazás
része. Ezt a részletes tervezés során kell eldönteni.

Űrlap KEÜSZ Technológia támogató

A vezérlést egy űrlap APP kiválasztása után az APP Engedélygyüjtőtől kapja meg.

Biztosítja,

- a SZÜF arculatot (fejléc, lábléc, beúszó SZÜF menü, reszponzívfelület)
- 2) pont szerinti előválasztó kérdéseket,
- a kérdések alapján meghatározott konkrét űrlapsablon alapján a technológiafüggő paraméterek

előtöltését,
- bármely SZÜF-ön regisztrált SaaS kitöltő modul/kisalkalmazás meghivását és megjelenítését

(feltehetően html iframe-ben, vagy ajax hívás eredményeként),
- a kitöltő modulban az ügyfél benyújtási (vagy a kitöltés megszakitása) parancsa után visszakapott

vezérlést követően az űrlap tartalmán szükséges utó-feldolgozási munkák végrehajtását. Hitelesités

±36 14594200 info@nisz.hu nisz.hu
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AVDH-val, KRX csomag elkészítése, többes aláírás szükségességének ellenőrzése, kérdezése, NISZ-BKSZ
(BEDSZ) szolgáltatáson keresztül beküldés a címzett hivatalba)

A modul minden esetben igényl~ hogy a megszemélyesités érdekében az ügyfél engedélyezze az ÖNY(+)
attribútumok lekérdezését. Amennyiben ehhez nem járult hozzá az ügyfél az APP engedélykezelőben akkor a
megszemélyesítéshez szükséges adatokat az öNY(±) válaszával megegyező struktúrában várja az
engedélykezelő modultól.

IFORM Kitöltő —SaaS

Webalkalmazás, ami HTML iframe-ben, vagy Ajax hívás eredményeként megjeleníthető űrlapot generál a
paraméterként megkapott űrlapsablon és a megszemélyesítéshez szükséges egyéb paraméterek alapján
generált megszemélyesitett (előtöltött) űrlapadatok alapján.

Saját felületi vezérlő elemekkel rendelkezik.

SaaS szolgáltatásként egyéb SZÜF-regisztrált webalkalmazások is használhatják űrlapkitöltő komponensként.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat a SZÜF webalkalmazások regisztrációs
folyamatát részleteiben modellezni, a kapcsolódó menedzsment funkciókat és követelményeket meghatározni.

Ügytípus Menedzsment

Adminisztrációs webalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy a SZOF által kezelt ügykatalógusban az ügytípusok,
és kapcsolódó paramétereik karbantartása egy multitenantos, önkiszolgáló modellben végrehajthatóvá váljon.

Ehhez a felülethez a SZÜF szolgáltatónak, és a SZCJF-ön űrlapokat, kisalkalmazásokat, ügyleírásokat publikáló
hatóságoknak kell hozzáférést biztosítani.

Biztosít egy API réteget, amit megfelelő azonosítás után (a megfelelő kulcs birtokában) az egyéb SZOF-re
csatlakozott webalkalmazások hívhatnak. Célja, hogy ezen keresztül a jogosult webalkalmazások, szolgáltatások
lekérdezhessék az ügykatalógus egy-egy elemének, ügytípusának a paramétereit, meta-adatait, amennyiben
erre szükségük van a saját ügyintézési folyamataikba történő integrálásához. (Pl.: adott hatóság egy
ügytípusának illetékességi cimzési paramétereit.)

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni, hogy az API réteg
interfészei kiajánlhatóak-e KKSZB szolgáltatásként. Ha igen akkor vizsgálni kell a KKSZB felhatalmazási
nyilvántartással való viszonyt is, és a többi komponensre való hatásukat is.

A részletes tervezés során vizsgálni kell az élethelyzet alapú navigációval (Élethelyzet asszisztens) való
kapcsolatát, dejelen dokumentumban ez az aspektus nem releváns.

A tervezés során vizsgálni kell az RNY és ePapír projektekkel való kapcsolódást, hiszen az ügytípusok ott is
megjelennek (plusz a tájékoztatási felületen is), és feltehetően részben azonosak lesznek!

+3614594200 info@nisz.hu nisz.hu
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Online Űrlap Menedzsment

Adminisztrációs webalkalmazás, amely lehetővé teszi, hogy az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató és a SZÜF
által támogatott valamely űrlapkitöltő technológia (ideértve a kisalkalmazásokat is, feltéve, ha azok használnak
űrlapot) által értelmezhető

- űrlapsablonok,
- kapcsolódó paraméterek,
- az űrlapsablon — ügytípus megfeleltetések,
- az űrlapsablonok által használható kód-szótárak’ törzsadatok

karbantartása egy multitenantos, önkiszolgáló modellben végrehajthatóvá váljon.

Ehhez a felülethez a SZOF szolgáltatónak, és a SZOF-ön űrlapokat publikáló hatóságoknak kell hozzáférést
biztosítani.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni’ hogy a tárhely
adminisztráció Új önkiszolgáló menedzsment rendszere hogyan kapcsolódhat: p1. HKP főkapcsolattartó, és
ügykezelő szerepkörökön kívül megjelenhet-e pl SZÜF alkalmazás adminisztrátor szerepkör, amit a
főkapcsolattartó tud állítani.

Biztosít egy API réteget, amit megfelelő kulcs birtokában a támogatott űrlapkitöltő technológiát használó
webalkalmazások hívhatnak. Célja, hogy ezen keresztül az űrlapkitöltőt használó webalkalmazás vagy egy ehhez
kapcsolódó független karbantartó alkalmazás akár saját felhasználói menedzsment felületéről, vagy akár gépi
nyilvántartásokból automatizáltan tudja karbantartani azokat a paramétereket, kódszótárakat,
megszemélyesítési adatokat, amelyeket a saját űrlapsablonjaiban használ.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni, hogy az API réteg
interfészei kiajánlhatóak-e KKSZB szolgáltatásként. Ha igen akkor vizsgálni kell a KKSZB felhatalmazási
nyilvántartással való viszonyt is, és a többi komponensre való hatásukat is.

űrlap-tervezet tár APP

Célja, hogy listázza

- a félbehagyott űrlapkitöltések mentéseit,
- a többes eljárások során még aláírásra váró beadványokat,

illetve lehetővé tegye, hogy egy listaelem kiválasztása után lehessen folytatni,

- vagy a kitöltést,
- vagy egy Újabb AVDH aláírás elhelyezését.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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Az AVDH helyett a részletes tervezés fázisában meghatározható olyan más on-line folyamatba építhető
dokumentumhitelesítési megoldás, amelyet a SZOF támogatni fog. (Feltehetően a Központi
Dokumentumhitelesitési Ogynök KEOSZ.)

Appiikáció menedzsment (publikálás adminisztráció)

Adminisztrációs webalkalmazás, amely multitenantos, önkiszolgáló modellben lehetővé teszi, hogy a hatósági
felelős adminisztrátor p1.:

- menedzselje, hogy milyen alkalmazásokat publikálnak a SZOF rendszerben,
- beállítsa, hogy az egyes applikációk milyen típusba tartoznak (p1.: IFORM űrlap, generált kisalkalmazás,

Önálló webalkalmazás, WebNYK, ASP Alkalmazás, stb.)
- beállitsa a kapcsolódó ikonokat, indító URL-eket,
- felhasználói kézikönyvet/leírást feltöltsön/URL-t megadjon,
- menedzselje, hogy milyen attribútum szolgáltató, milyen attribútumaira van szükség az alkalmazás

használata során (megszemélyesitések miatt).

karbantartása elvégezhető legyen.

Ehhez a felülethez a SZOF szolgáltatónak, és a SZÜF-ön űrlapokat publikáló hatóságoknak kell hozzáférést
biztosítani.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni, hogy a tárhely
adminisztráció új önkiszolgáló menedzsment rendszere hogyan kapcsolódhat: p1. HKP főkapcsolattartó, és
ügykezelő szerepkörökön kívül megjelenhet-e p1. SZÜF alkalmazás adminisztrátor szerepkör, amit a
főkapcsolattartó tud állítani.

CMS (Content Management System —Tartalomkezelő rendszer)

A menedzsmentnek része egy CMS, amely a Tudástár rendelkezésre állásának hiányában képes az
ügykatalógusban szereplő ügytipusokhoz és a konkrét űrlapsablonokhoz köthető ügyleírások, súgók, képek,
statikus HTML tartalmak menedzselésére, azok karbantartására.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni, hogy a COMET be tudja-e
tölteni ezt a szerepet, illetve, hogy a CMS-nek milyen funkcionalitással/képességekkel kell rendelkeznie, hogy a
portálok konszolidációja kapcsán szükséges feladatok ellátására is alkalmassá váljon.

Ezen kívül része egy API réteg, amely révén az egyes hatóságok akár saját belső rendszereikből képesek
lehetnek a CMS által menedzselt tartalmak karbantartására, akár automatizált módon is.

Űrlaptár menedzsment (offline űrlapok)

Adminisztrációs webalkalmazás, amely multitenantos, önkiszolgáló modellben lehetővé teszi, hogy

Q3 +36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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- az offline űrlapok elérési információinak (esetleg maga az űrlap binárisa)
- ismertetőinek elérési információinak,
- kitöltési útmutatók elérési információinak,
- egyéb meta adatainak

karbantartása elvégezhető legyen.

Ehhez a felülethez a SZÜF szolgáltatónak, és a SZUF-ön űrlapokat publikáló hatóságoknak kell hozzáférést
biztosítani.

A kővetelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni, hogy a tárhely
adminisztráció új önkiszolgáló menedzsment rendszere hogyan kapcsolódhat: p1. HKP főkapcsolattartó, és
ügykezelő szerepkörökön kívül megjelenhet-e p1. SZÜF űrlaptár adminisztrátor szerepkör, amit a
főkapcsolattartó tud állítani.

Továbbá Szállítói feladat vizsgálni azt is, hogy az offline űrlapok menedzsment feladatai és meta adatai mekkora
átfedést mutatnak az online űrlap menedzsment során alkalmazni szükséges megoldásokkal, nem érdemes-e a
kettőt összevonni.

SZÜF Csatlakozás igénylés

Adminisztrációs webalkalmazás, amely a SZOF multitenantos hatósági önkiszolgáló admin felületeihez
hozzáférő intézmények igénybejelentésére szolgál.

Vizsgálni kell, hogy nem érdemes-e SZÜF applikációként megvalósítani.

SZüF NISZ admin

Adminisztrációs webalkalmazás, amely a SZÜF multitenantos hatósági önkiszolgáló admin felületeihez
hozzáférő intézmények igényeinek kezelésére, és a publikációs igények elbirálására szolgál.

Ehhez a felülethez a SZOF szolgáltatónak kell hozzáférést biztosítani.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni, hogy mi a viszonya a KR
admin rendszerrel.

Minta alkalmazás

Olyan független referencia webalkalmazás, amely megfelel a jogszabályban meghatározott, interaktív
alkalmazással szemben támasztott követelményeknek, ugyanakkor mindezek mellett alkalmazhat űrlapkitöltő
technológiát is. Az űrlapkitöltő technológia lehet a Minta alkalmazás saját, az Eletronikus űrlapkitöltés
támogatási szolgáltatással (KEÜSZ) összefüggésben meghatározott követelményeknek megfelelő űrlapkitöltő
technológia, illetve használhatja a SZÜF által támogatott egyéb űrlapkitöltők szolgáltatásait is.

±3614594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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A Minta alkalmazás az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató által biztosított, Jól meghatározott keretek közé
szorított

- űrlapkiválasztási,
- és/vagy hitelesítésvezérlési/beadás előkészítési

lehetőségeken túli egyéb, saját szükségletekre szabható megoldásokat tesz lehetővé.

További lehetőség, hogy az űrlapsablonok, kapcsolódó paraméterek, kódszótárak módosítását a
webalkalmazásból teszi lehetővé az Online Űrlap Menedzsment API rétegén keresztül.

Űrlap lista

SZÜF applikáció, ami az offline űrlapok kezeléséhez (listázás, információ megtekintés, szűrés, stb.) nyújt
felhasználói felületet.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni, hogy kell-e „kedvencek”
felhasználói gyűjtés, cimkézés, vagy hasonló funkcionalitás

1-láttérszolgáltatások

Olyan SZEÜSZ, NISZ központi, egyéb külső, vagy egyéb SZÜF szolgáltatások, amelyeket a működés során
igénybe kell/lehet venni:

- KRX generátor: az ügyfél által beadandó nyomtatvány KRX csomaggá alakítása. — SZÜF projekt
keretében kialakítandó.

- SZÜF Profil: egy bejelentkezett felhasználóhoz tartozó SZÜF működést befolyásoló paraméterek
menedzselését biztosító szolgáltatás. (Felhasználó SZÜF felületi testreszabási preferenciái, mentett
applikáció engedélyek, stb.) — SZÜF projekt keretében kialakítandó.

- Naplózás: A SZÜF működése során keletkező események naplózása, különös tekintettel a rendszeres
értesítések SZEÜSZ kapcsán értelmezhető kötelezettségekre. —SZÜF projekt keretében kialakítandó.

- NISZ-BKSZ (BEDSZ): a létrehozott KRX üzenetek címzett postafiókjába történő postázáshoz szükséges
biztonságos kézbesítési szolgáltatás.

- ÖNti-: attribútum szolgáltatás, melynek keretében a természetes személyekhez köthető azonosítók és
egyes okmányazonosítók kérdezhetőek le a szolgáltatás által meghatározott feltételek és szabályok
szerint. A kiválasztott űrlapok bejelentkezett felhasználóhoz köthető személyes adatokkal történő
megszemélyesítéséhez is szükség van rá.

- RNY+: attribútum szolgáltatás, melynek keretében a természetes személyekhez, és nem természetes
személyekhez köthető rendelkezések kérdezhetőek le a jövőben. Amennyiben a fejlesztések során
nem lesz még kész, vagy nem áll rendelkezésre megbízhatóan, abban az esetben nem épít rá az
űrlapkitöltés támogatás szolgáltatás.

±36 14594200 ® info@nisz.hu nisz.hu
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- WS-AVDH: az AVDH szolgáltatás elérésére első sorban a beadványok benyújtásakor van szükség, hogy
a bejelentkezett felhasználó elektronikusan is hitelesíteni tudja az általa kitöltött, vagy jóváhagyandó
beadványt.

- Virusellenőrzés: KÖFOP projekt keretében kialakitásra kerülő NISZ központi szolgáltatás, amelyet gépi
interfészen lehet majd elérni, és az átadott fájlról meg tudja mondani, hogy az vírusos-e, avagy sem.
Feltehetően aszinkron müködésű interfésszel fog működni. (Az érintett beszerzés csúszása miatt
várhatóan nyáron lesz megismerhető az interfész.)

- Tárhelyek: valószínűleg közvetve elérhető szolgáltatás, bele értendőek a KÜNY, NTSZ, és akár az Űrlap
tervezet tárhoz köthető szolgáltatások. (A követelményelemzés és részletes tervezés részeként
Szállítói feladat a pontos tárhelyekre vonatkozó követelmény, interfész definíció, működési leírás
feltérképezése.)

- Űrlaptervező DB interfész: a vastag kliens Űrlaptervező alkalmazás ezen az interfészen keresztül fér
hozzá a nómenklatúrákhoz http request-ek révén. Az Űrlaptervező authentikációja függvényében,
biztosítja, hogy csak az adott hatóság nómenklatúrái, adat-szótárai legyenek elérhetőek. (Bár most a
háttérszolgáltatások közé lett beemelve, lehet hogy a részletes tervezés során ez valamely egyéb
komponens részévé kell tenni.)

„APP Store” (Felhasználói testreszabás)

Ügyfelek által használható SZÜF modul, amelynek segítségével p1.:

- lekérdezhető/listázható, hogy milyen hatóságoknak, milyen applikációi érhetőek el a SZÜF felületéről,
- az egyes applikációk leírásait, használati útmutatóját megtekintheti,
- az egyes appiikációkhoz adott esetben preferenciákat állíthat be az ügyfél (ha ez értelmezhető),
- menedzselheti az applikációkhoz tartozó APP Engedélygyűjtő révén jóváhagyott engedélyeket, vagy itt

is hozzájárulhat az egyes attribútum szolgáltatókon (p1. kezdetben ÖNY+, később tetszőleges AP)
keresztül történő lekérdezések engedélyezéséhez,

- applikáció csoportokat hozhat létre, azokat menedzselheti.

KKSZB

Központi Kormányzati Szolgáltatási Busz, bizonyos SZEÜSZ-ök és Nemzeti Adatvagyon alá tartozó
nyilvántartások érhetőek el rajta keresztül.

Adatvagyon nyilvántartás 1-n

A KKKSZB mögé bekötött Nemzeti Adatvagyon alá tartozó nyilvántartások. A KKSZB-n keresztül elérhető
szolgáltatásokat publikálnak a jogosult szakrendszerek számára, amelyek leggyakrabban adatlekérdezéseket
hajtanak végre ezekből a nyilvántartásokból.

÷36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Az Űrlapkitöltő alkalmazás, vagy a SZÜF kisalkalmazás (interaktív alkalmazás) a KKSZB-n keresztül csak
adatlekérdezéseket indít.

Űrlaptervező IFORM kliens

Az Online Űrlap Menedzsment által karbantartott, és az FORM kitöltő által használható űrlapsablonok
készítésére szolgál.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni az űrlapsablonok tesztelése
miatt szükséges követelményeket, hiszen az önkiszolgáló Online Űrlap Menedzsment azt is Jelenti, hogy a
törzsek, kód-szótárak kialakítása, tervezési fázisban történik, és az űrlapok tesztelése során ezeket használni
kell.

Ennek kapcsán az IFORM űrlaptervező kliens fejlesztőjével, valamint minden támogatott űrlapkitöltő
szolgáltatással szorosan együtt kell működnie a Szállítónak, hogy a tervezési fázisban a tervező eszközök
számára megfelelő „Űrlaptervező DB interfész” kerüljön kialakításra.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat kidolgozni a tervezéskori tesztelés
folyamatát; p1.: éles környezetben fognak tesztelni, vagy tesztkörnyezet is ki lesz nyitva, vagy külön erre a célra
szolgáló üzemeltetési síkot kell kialakítani?

űrlaptervező vékonykliens

Az Online Űrlap Menedzsment által karbantartott, és a SZÜF által támogatott űrlapkitőltő által használható
űrlapsablonok készítésére is szolgáló modul. Jelenleg nem létezik, a projekt keretében lefejlesztendő
multitenantos alkalmazás, vagy alkalmazás komponens.

Alkalmazás varázsló vékonykliens

Vizuális alkalmazástervezésre ad lehetőséget. Egyszerűbb igényeket „wizard” jellegű létrehozási folyamat
mentén kell támogatnia, komplexebb igény esetén a „wizard” jelleg nem elvárt, de a vizuális felülettervezés
igen. Legyen alkalmas a publikáló intézmény adatforrásainak, nyilvántartásainak közvetlen kezelésére.

Varázsióval generált kisalkalmazások (interaktív alkalmazás)

A SZOF alkalmazás varázslóval létrehozott APP, vagy kisalkalmazás egy ügytipushoz kapcsolódó ügyintézési
cselekmények végrehajtását teszi lehetővé, amelynek eredményeként az ügyfél beadványát a SZÜF levelezés
szolgáltatása segítségével a címzett intézmény HKP-jába küldi.

WebNYl< (webalkalmazás)

A vezérlést egy WebNYl< típusú űrlapot szimbolizáló APP kiválasztása után az APP Engedélygyűjtőtől kapja meg.

Biztosítania kell,

+36 14594200 info@nisz.hu nísz.hu
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- a SZÜF arculatot (tejléc, lábléc, beúszó SZÜF menű, reszponzívfelület)
- a NAV által meghatározott követelmények szerinti működést.

A SZÜF projekt szempontjából külső, független komponens, felelőse a NAy!

ME Tudástár

Nyitott kérdés a ME Tudástár kapcsolódás miben léte: mivel egyelőre nincs elégséges információ sem a
koncepcióról, sem az ütemezésről, sem a várható működési modellről, és a működtető kapacitásról
(mennyire lesz szűk keresztmetszet?), ezért Jelen fázisban csak egy CMS-ként tekintünk rá, amelynek a
tartalmát legrosszabb esetben 08-be kell szinkronizálni. Amint az ME projektje olyan fázisba ér, hogy
érdemben lehet tervezni vele, akkor a Szállító feladat az integráció megoldása.

Tudástár szinkronizáló

Amennyiben a Tudástár megfelelő határidőre és minőségben létrejön, legegyszerűbb esetben ez a modul fogja
a szükséges törzseket és kódszótárakat beszinkronizálni a megfelelő SZÜF adatbázisokba közvetlenül, de az sem
kizárt, hogy az Online Űrlap Menedzsment API rétegén keresztül történik meg az adatkarbantartás. Ez a
tudástár kialakításától és teljesítményétől is függeni fog.

A zöld színnel Jelölt komponensek kialakítása nem a SZOF leendő Szállitójának a feladata, hanem 3. szereplő
fogja ezeket szállítani! A SZÜF leendő Szállítójának, valamint a megadott komponensek szállítójának feladata
a kölcsönös együttműködés a projekt ideje alatt.

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz,hu
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Ez a fejezet a 2. fejezet elején meghatározott szoros integrációt képviselő „egyszerű” űrlapok SZÜF-ön történő
regisztrációjához, és a kitöltés lehetőségének SZÜF általi biztosításához fogalmaz meg követelményeket, Illetve
kifejtésre kerül az előzőekben meghatározott architektúra releváns működése, ami a gyakorlatban a 456/2016
Korm. rendeletben meghatározott „Elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás” KEÜSZ iniplementáció
jának tekinthető.

A támogatás teljes körűen az alábbi (6. ábra szerinti) kornponensek kialakítása révén valósulhat meg:

- Ügytipus menedzsment
- Online Űrlap Menedzsment
- Űrlap KEÜSZ Technológia támogató
- IFORM kitöltő—SaaS
- Varázslóval generált kisalkalmazások (amennyiben az űrlapkitöltőt használ)
- APP engedélygyűjtő & diszpécser
- Űrlap tervezet tár APP
- Háttérszolgáltatások

- KRX generátor
- Vírusellenőrzés
- SZÜF profil
- Naplózás

Tá rhelyek
- WS-AVDH
- ÖNY(+)

Űrlaptervező DB interfész
- Applikáció menedzsment
- „App store” (felhasználói testreszabás)
- SZŰF Csatlakozás igénylés
- SZÜF NISZ admin
- IFORM kliens űrlaptervező
- Űrlaptervező vékonykliens
- Alkalmazás varázsló vékonykliens
- Kapcsolódó adatbázisok

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Szállítónak ki kell alakítani az ügytípus menedzsmentet
lehetővé tevő funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat.
Szállítónak ki kell alakítani az Online Űrlap
menedzsmentet lehetővé tevő funkciókat és a
kapcsolódó adatbázisokat.
Szállítónak ki kell alakítani az Űrlap KEÜSZ Technológia

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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támogató funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani a Varázslóval generált
kisalkalmazások menedzsmentjét lehetővé tevő
funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az APP engedélygyűjtő &
diszpécser funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az űrlap tervezet tár
működését lehetővé tevő funkciókat és a kapcsolódó
adatbázisokat
Szállitónak ki kell alakítani az KRX generátor funkciókat
és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az SZÜF profil funkciókat és a
kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az űrlaptervező DB
interfészt, a kapcsolódó funkciókat, és adatbázisokat
Szállitónak ki kell alakítani az Applikáció
menedzsmentet lehetővé tevő funkciókat és a
kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az „App store” (felhasználói
testreszabás) funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani a SZOF Csatlakozás igénylés
menedzsmentjét lehetővé tevő funkciókat és a
kapcsolódó adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani a SZÜF NISZ általi
adminisztrálását (SZüF NISZ admin) lehetővé tevő
funkciókat és a kapcsolódó adatbázisokat
Szállitónak ki kell alakítani az Orlaptervező vékonykliens
funkciókat_és_a_kapcsolódó_adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az Alkalmazás varázsló
vékonykliens_funkciókat_és_a_kapcsolódó_adatbázisokat
Szállítónak ki kell alakítani az egyéb kapcsolódó
adatbázisokat.

Ez a szolgáltatás két ütemben lenne kialakitva és a célközönség az alábbiak szerint alakulna:

1.2017. novemberre azoknak a SZOF-ön megjelenésre kötelezetteknek lenne csatlakozásra kiajánlva, akiknek

- kevés elektronikusan intézhető ügyük van, vagy bár sok, de viszonylag egyszerű űrlapokkal
megvalósítható,

- az ügyintézéshez használt űrlapokhoz elég a felhasználó KAÜ-s azonosítása,
- az űrlapok kitöltése során nem szükséges saját háttérrendszerektől információt, lekérdezni .

- nincs saját alkalmazás üzemeltetésük,

illetve csak önálló képviseletre jogosult ügyfelek tudják használni a szolgáltatásokat.
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2.2018. közepére azon csatlakozók számára is alkalmassá válik, akiknek

- elektronikusan intézhető ügyeik csak komplex űrlapokkal megvalósítható,
- elektronikusan intézhető ügyeiket interaktív alkalmazás (Minta alkalmazás) szolgáltatásainak

igénybevételével kívánják megvalósítani
- KKSZB -n keresztül képesek az applikáció használata közben szinkron adatszolgáltatás lekérdezésére

(van lekérdezésre alkalmas szakrendszer/nyilvántartás), és a válaszok űrlapon történő megjelenítésre a
Jelen fejezetben meghatározott követelmények szerint,

illetve támogatja az űrlap KEOSZ Technológia támogató beadási mini folyamatvezérlése a többes
képviseletrejogosult ügyfelek elektronikus ügyintézéseit is a jelen fejezetben később részletezettek szerint.

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni, hogy a tervezett
ütemezés, és az ütemek közötti feladatmegosztás felülvizsgálatra szorul-e a projekt folyamán.

4.1 AZ ELKÉPZELT ÜZEMELTETÉSI MODELL

A részletes követelményspecifikáció készítése, a követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói
feladat megvizsgálni, hogy a továbbiakban meghatározott szerepkörők, használati esetek relevánsak-e, illetve a
Szállító feladata meghatározni a végleges modellt.

4.1.1 NISZ SZÜF ADMINISZTRÁTOR

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni az azonosítási rendszert,
hogy Vajon milyen azonosítást célszerű választani: KAÜ, OK, belső AD, LDAP?

Azonosító Követelmény Megjegyzés
NISZ SZÜF adminisztrátorok kezelik a Csatlakozás
menedzsment rendszerben a csatlakozó szervezetek
adatait.
NISZ SZÜF adminisztrátorok kezelhetik bármely hatóság
applikációit, űrlapjait. A tevékenységük során
keletkezett események naplóját megkapja az érintett
hatóság SZOF adminisztrátora.
A NISZ SZOF adminisztrátorok általi egységes kezelés
miatt a hatósági adatok tekintetében csak logikai szintű
tenantszeparációt kell megvalósitani.
NISZ SZOF adminisztrátorok az Applikáció menedzsment
modulban jóváhagyják a hatósági SZOF
adminisztrátorok kéréseit. (p1. Új APP publikálása)
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Tervezhet űrlapkitöltővel bármely hatósághoz tartozó

___________ űrlapsablont _________________________________

Tesztelhet űrlapkitöltővel bármely hatósághoz tartozó

___________ űrlapsablont _________________________________

Létrehozza, és karbantartja a NISZ NTSZ adatait’ és

___________ űrlapjait (p1. csatlakozási kérelem) ______________________________

4.1.2 HATÓSÁGI/NTSZ (INTÉZMÉNYI) SZOF ADMINISZTRÁTOR (BELEÉRTVE A GÉPI,
AUTOMATIZÁLT LEHETŐSÉGEKET IS)

A követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni az azonosítási rendszert:
KAÜ, OK, belső AD, LDAP?

Azonosító Követelmény Megjegyzés
A hatóságok adminisztrátor felhasználói kezelhetik a
saját applikációikat (Applikáció menedzsment), és
űrlapjaikat (Online Űrlap Menedzsment), akár újat is
beregisztrálhatnak (A követelményelemzés és részletes
tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni a
lehetséges workflow-kat, p1.: hatósági KR
főkapcsolattartó, létrehoz új appot, amelyről értesítést
kap NISZ kijelölt adminisztrátor’ és ellenőrzés után
jóváhagyja.)
Online Űrlap Menedzsment API-n keresztül egy hatóság
akár saját szakrendszeréből is tudja karbantartani a
hatósághoz tartozó űrlapok paramétereit, az azokhoz
tartozó törzseket, kódszótárakat.
Előzőhöz kapcsolódóan meg kell oldani az API Megfontolandó a KKSZB
hozzáférés azonosítási, és authorizációs feladatait. felhatalmazási

nyilvántartásának az
integrálása.

Tervezhet űrlaptervezővel a hatósághoz tartozó
űrlapsablont
Tesztelhet űrlapkitöltővel a hatósághoz tartozó
űrlapsablont

4.1.3 HATóSÁG (INTÉZMÉNY) KÉPVISELŐJE

Q3 +36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Azonosító Követelmény Megjegyzés
A Hatóság azonosított képviselője csatlakozás igénylő
űrlapon beadhat csatlakozási kérelmet. Az űrlap SZÜF
applikációként jelenik meg.

4.1.4 SZÜF ÜGYFÉL

Azonosító Követelmény Megjegyzés
“APP store” (Felhasználói testreszabás) funkciói révén
beállíthatja/menedzselheti az egyes űrlapokhoz
kapcsolódó paramétereket. (Pl. applikáció engedélyei)

4.2 MEGSZORíTÁSOK:

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Az űrlapokat a publikáló hivatal munkatársai, vagy azok
megbízottjai (a megfelelő jogosultsággal rendelkező
felhasználók) szerkeszthetik.
Minden új verzió, egy Új űrlapsablont jelent.
Az űrlapot a publikáló hivatal munkatársa tudja
publikál ni.
Különböző hivatalok között nincs megosztva
űrlapsablon. Minden hivatal a saját űrlapsablonjaiért
felel.
Az űrlap élesitését (SZÜF ügyfél általi elérését) lehet
ütemezni Uövőbeli hatályosság megadásával a Hatósági
SZÜF adminisztrátor által).
Mivel a Tudástár koncepciója jelenleg nem ismert, és
jelen formájában nem alkalmas a szolgáltatás számára
megfelelő tartalmakat megfelelő struktúrában
szolgáltatni, ezért attól független működésre kell
felkészülni. A független működéshez szükséges
tartalomtípusok és struktúrák meghatározása a
tervezés során történik, a Tudástárt létrehozó
projektnek azt figyelembe kell vennie. Amennyiben a
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Tudástár ezzel kompatibilis megoldást fog definiálni és
szállítani, akkor a jövőben lehetővé válik a Tudástár
szinkronízáló_komponens_kialakítása.
Amennyiben a Tudástár nem áll rendelkezésre
biztosítani kell egy CMS rendszert, amelyben az
ügytípusokhoz, és az azokhoz tartozó űrlapsablonok
súgóit, kitöltési útmutatót karban lehet tartani. Ennek a
CMS-nek képesnek kell lennie a képek, és HTML statikus
tartalmak_kezelésére.
Korábban már beküldött űrlap megjelenítése (bekerült Kell egy KRX csomag megtekintő
a KRX csomag az ügyfél elküldött üzeneteinek komponens a SZÜF-bel
mappájába, és ott rákattinva meg akarja nézni.), a KRX
csomag_PDF_tartalmának_megnyitásával_biztosítható.
Mivel a rendszerben számos elektronikus ügyintézést Ez gyakorlatilag azonos
biztosító űrlapsablon lesz, ezért az esetlegesen probléma azzal, amikor egy Új
szükséges kitöltő modul frissítéseket kiterjedt Excel verzió kerül bevezetésre:
teszteléseknek kell alávetni az éles környezetre történő vajon minden már eddig
kiadás előtt. Ezt a tesztelést eljárásrenddel kell létrehozott Excel fájl
támogatni. kompatibilis az Új Excel

verzióval? Itt ugyanez a
kockázata az p1.: IFORM kitöltő
frissítése esetén: vajon minden
létrehozott űrlapsablon
kompatibilis az Új kitöltő
modullal?

Jogszabály biztosithat olyan elektronikus ügyintézési
lehetőséget amikor az ügyfélnek nincs szüksége
azonosításra az elektronikus ügyintézés során. Ennek
eredményeként, szükséges, hogy az űrlapkitöltés
támogatás szolgáltatás biztosítsa azt a lehetőséget,
amikor egy Ügyfél KAÜ azonosítás (aktív felhasználói
profil) nélkül, anonim felhasználóként tud űrlapot
kitölteni, és benyújtani, amennyiben ezt az adott
ügytipus lehetővé teszi.

4.3 ALAPVETŐ ŰRLAPKEZELÉSHEZ KÖTŐDŐ HASZNÁLATI ESETEK

4.3.1 NISZ SZÜF ADMINISZTRÁTOR

i. csatlakozás menedzsment rendszerben rögzít új hatóságot/NTSZ-t.
2. Csatlakozás menedzsment rendszerben karbantartja a hatóság/NTSZ adatait.
3. Ügytípus menedzsment rendszerben regisztrál új ügytipust.
4. Ügytípus menedzsment rendszerben karbantart ügytipust.
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5. Applikáció menedzsment rendszerben regisztrál Új applikációt, ás összerendeli az Online űrlap
Menedzsmentben levő ügytipussal

6. Applikáció menedzsment rendszerben karbantartja az applikációkat
7. Jóváhagyja, vagy elutasítja a csatlakozási kérelmeket.
8. Jóváhagyja, vagy elutasítja hatósági SZÜF adminisztrátorok Applikáció menedzsmentben tett

kéréseit. (p1. Új APP publikálása)

4.3.2 l-JATóSÁGI/NTSZ FŐKAPCSOLATTARTÓ

1. Csatlakozási kérelmet nyújt be SZÜF űrlapon keresztül.

4.3.3 HATÓSÁGI/NTSZ SZÜF ADMINISZTRÁTOR

1. Online Űrlap Menedzsment rendszerben regisztrál Új űrlapsablont.
2. Online Űrlap Menedzsment rendszerben karbantart űrlapsablont.
3. Ügytípus menedzsment rendszerben regisztrál Új ügytípust.
4. Ügytipus menedzsment rendszerben karbantart ügytipust
5. Applikáció menedzsment rendszerben regisztrál új applikáci6t, és összerendeli az Online Űrlap

Menedzsmentben levő ügytípussal
6. Applikáció menedzsment rendszerben karbantartja az applikációkat
7. űrlapot tervezés tesztel.
8. Karban tartja az intézményi adatokat (Részletes tervezés során a KR önkiszolgáló karbantartással

kapcsolatot meg kell vizsgálni, a karbantartási folyamatok ésszerűsitését, optimalizálását a
Megrendelővel egyeztetett módon végre kell hajtani.)

4.3.4 SZŰF ÜGYFÉL

1.,,Űrlap KEÜSZ Technológia támogató” típusú applikációt (űrlapot, ügytípust) keres.
2. Kiválasztott applikációhoz engedélyeket állít be (p1. engedélyezi a TM szám lekérdezést ÖNY, nem

önálló eljárás keretében kezelendő ügytipus + eljárók/jóváhagyók adatai), és menti.
3. Kiválasztott applikáció indítási paramétereit beállítja (p1. új ügy/korábbi ügy + indítási dátum).
4. Űrlapkitöltést (applikációt) indít.
5. Űrlapot ment SZÜF tervezet tárhelyre, de folytatja a kitöltést.
6. űrlapot ment SZÜF tervezet tárhelyre és megszakítja a kitöltést.
7. Önállóan eljáró ügyfél az űrlapot befejezi, és benyújtja a hatóságnak.
8. Nem önállóan eljáró ügyfél az űrlapot befejezi, ás a hatóság felé történő benyújtást kezdeményezi a

felületen.
9. SZÜF tervezet tárból kiválaszt egy mentett űrlapot és törli a tárból.
10. SZÜF tervezet tárból kiválaszt egy mentett űrlapot és folytatja a kitöltést.
11. Nem önállóan eljáró ügyfél a SZÜF tervezet tárból kiválaszt egy jóváhagyásra váró űrlapot és azt

jóváhagyás után benyújtja a hatóságnak.
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12. Nem önállóan eljáró ügyfél a SZOF tervezet tárból kiválaszt egy jóváhagyásra váró űrlapot és azt
jóváhagyás után további jóváhagyás céljából menti a SZOF tervezet tárhelyre.

13. Nem önállóan eljáró ügyfél a SZÜF tervezet tárból kiválaszt egy jóváhagyásra váró űrlapot és azt
elutasítja.

14. Korábban hatóságnak SZOF-ön keresztül beküldött űrlapot megtekint.

4,4 KRITIKUS HASZNÁLATI ESETEK, FUNKCIÓK

Az alábbi használati esetek és funkciók a legtöbb kérdést felvető/tisztázandó helyzetek illusztrálására kerültek
felvázolásra.

Mindegyik esetben feltételezzük, hogy a felhasználó korábban már KAÜ-n keresztül bejelentkezett a SZÜF-re.

Természetesen ezeket a felhasználási eseteket és funkciókat is (mint az összes korábbit) a részletes tervezés
során az igazgatásszervezési eredményeket is figyelembe véve részletezni és pontosítani kell.

4.4.1 AZONOSÍTÁS

Figyelembe kell venni, hogy az önkiszolgáló adminisztrációs felületeken végrehajtható műveletek magát a SZOF
működését befolyásolják, ezért a felhasználói gyakorlatilag privilegizált felhasználók, ebből fakadóan ezeknek a
felhasználóknak minden valószínűség szerint több tényezős azonosításra lesz szüksége.

Alapvető alternatívák:

Azonosítás Előny Hátrány
KAD azonosítás - Egységes - több tényezős azonosítást jelenleg

- Javítja a KAÜ csak az eSZIG elD tudja biztosítani
terjedését - az eSZIG-hez NFC kártyaolvasó kell

- Rendelkezésre áll - 60V CA szervezeti tanúsítvány alapú
- Mindenki elérheti bejelentkezést nem támogatja
- Nincs többlet - NISZ adminisztrátorokat is be kell

üzemeltetési vonni
erőforrásigénye

- Kikényszeríthető a
többtényezős
azonosítás

Federált azonosítási - felhasználó - Nem minden csatlakozó szervezetnek
megoldás biztosítása menedzsment nem a van címtár alapú felhasználói törzse,

szolgáltató hatásköre - A rendszernek az azonosítást olyan
- felhasználók külső azonosító szerverekkel kell

menedzsmentje a összekötnie, amelyek biztonságáról
csatlakozó keveset tudunk, ezáltal nem
NTSZ/Hatóság tekinthetjük őket megbízhatóaknak
feladat - Csatlakozó szervezeteknek ki kell

_____________________ _____________________________ nyitniuk a tűzfalaikat, hogy a
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círntárakkal kapcsolat Jöjjön létre.
- Sok Szervezet esetén bonyolult a

kialakítása és a menedzselése.
- Nem lehet kikényszeríteni a több

tényezős azonosítást
Minden hatóság - csatlakozó szervezet - a bejelentkezés előtt meg kell adni a
niegadhat egy LDAP üzemeltetésére van szervezet azonositóját is, mert csak
szerver címet, és bízva a felhasználók annak birtokában lehetséges az Idap
bejelentkezéskor onnan menedzsmentje szerver kiválasztása
azonosítja a felhasználót - csatlakozó szervezeteknek ki kell
az admin rendszer nyitniuk a tűzfalaikat, hogy az LDAP

címtárakkal kapcsolat Jöjjön létre.
- A rendszernek az azonosítást olyan

külső azonosító szerverekkel kell
összekötníe, amelyek biztonságáról
keveset tudunk, ezáltal nem
tekinthetjük őket megbízhatóaknak

- Nem minden csatlakozó szervezetnek
van címtár alapú felhasználói törzse,

- Nem lehet kikényszeríteni a több
tényezős azonosítást

Mint az előző, de az - csatlakozó szervezet - Előzőhöz képest az auth tanúsítvány ki
LDAP url mellé meg kell üzemeltetésére van tudja váltani a kézi szervezet
adni egy szervezeti bízva a felhasználók megadást,
authentikációs menedzsmentje - Egyúttal komplikálja a konfigurációt,
tanúsítványt, aminek és az üzemeltetést
felhasználásával az SSL
terminálás során a kliens
is_azonosítja_magát.
Saját azonosító szerver - biztonsági - felhasználó menedzsmentet, hiteles
kialakítása követelmények azonosítást meg kell oldani,

kikényszerithetőek - újabb több tényezős azonosítási
megoldást kell támogatni,

- lejárt/elfelejtett/elvesztett azonosítók
menedzsmentje a szolgáltatóra hárul
feladatként

- többlet erőforrásigény a fejlesztés ás
az üzemeltetés terén is.

Vegyes megoldás: KAÜ + - biztonsági - A több bejelentkezés támogatása
NISZ és NlSZ ellátotti kör követelmények többlet fejlesztési erőforrást igényel
tekintetében a MSAD kikényszeríthetőek - Több tesztelés, több idő a bevezetés,

- adott esetben - Felhasználó menedzsment
kényelmesebb komplexebb, több üzemeltetési

erőforrást igényel.
- Hiba esetén nehezebb hibafeltárás.
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Fentiek alapján a KAÜ azonosítást javasolt alkalmazni több tényezős azonosítási mód kikényszerítése
mellett!

4.4.2 SZÜF ÜGYFÉL ŰRLAPKITÖLTÉST INDÍT

Megjegyzés: Jelen lépések csak a pozitív lefutást mutatják be.

1. Felhasználó kiválasztja az applikációt (ügytípust), amely „Űrlap KEÜSZ Technológia támogató” típusú.
2. APP engedélygyűjtő & diszpécser modul megkapja a vezérlést:

a. megvizsgálja, hogy az ügytípus használata során milyen ÖNY attribútumokra van szükség. (Az,
hogy mit kell elkérni, az ügytípus paramétere, a követelniényelemzés és részletes tervezés
részeként Szállitói feladat kidolgozni ennek a menedzsmentjét. Továbbá a
követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat megvizsgálni 2018-ban
ennek a bővítési lehetőségét más/tetszőleges attribútum szolgáltatóval.) Ha

. a kiválasztott ügytipus korábban még nem volt használva, ekkor
1. a rendszer bekéri a jóváhagyást az ÖNY± lekérdezésére, ahonnan TM

számot akar elkérni,
2. felhasználó tartósan megadja az engedély (opció 1: csak munkamenet

idejére adja meg az engedélyt; opció 2: nem adja meg az engedélyt, és
beírja kézzel a TAJ számot; opció 3: nem ad engedélyt, és nem ir be
semmit),

3. a rendszer rögzíti az aktív felhasználó profil adatai közé, hogy a kiválasztott
ügytípus legközelebbi használatakor, az ÖNY+-hoz fordulhat az Űrlap KEÜSZ
Technológia támogató, vagy az IFORM kitöltő modul, és TAJ számot
elkérheti,

ii. a kiválasztott ügytípus korábban már volt mentve, akkor aktív felhasználói profil
adatai alapján ellenőrzi, hogy a szükséges engedély létezik-e.

1. Ha igen, akkortovábblép,
2. ha nem, akkor ugrás a.i.1.-re.

b. következő lépésként összeállítja az engedélyekkel kapcsolatos paraméterlistát, megvizsgálja
az alkalmazás típusát (,‚Űrlap KEÜSZ Technológia támogató”), és átadja a vezérlést az „Űrlap
KEÜSZ Technológia támogató” alkalmazásnak, az engedélyparaméterekkel együtt. (Ezt akár
munkamenet változóba is tárolhatja.)

3. Űrlap KEÜSZ Technológia támogató megvizsgálja, hogy az átadott paraméterek által meghatározott
ügytípushoz tartozik-e több űrlapsablon. Ha igen, akkor az ügytípushoz tartozó pontositó kérdésekkel
(új ügy, vagy folyamatban lévő, ha folyamatban lévő, akkor az indítás időpontja, területi illetékesség,
amennyiben értelmezett az ügytipus kapcsán) meghatározza a pontos űrlapsablont, amit ki kell tölteni.

4. Az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató a megkapott engedély paramétereket, a bejelentkezett
felhasználó azonosítóját, opcionálisan a képviselt entitás (TSZ/NTSZ/hivatal) azonositóját, az
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űrlapsablon paramétereit, és a címzett hivatal azonosítóját felhasználva legyűjti a
megszemélyesitéshez szükséges adatokat a megfelelő nyilvántartásokból, és adatbázisokból, és elvégzi
a megszemélyesítést, vagyis a kitöltendő űrlap megfelelő adatokkal történő előtöltését. (A
követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat 2018-ra felkészülni, hogy az
ÖNY+-en kívül a KKSZB-t felhasználva a KKSZB-ben regisztrált adatkörökre is lekérdezést tudjon
indítani.)

5. Az űrlapadatok előkészítését követően az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató megjeleníti a kiválasztott
űrlapot az előtöltött adatokkal együtt.

6. Felhasználó elkezdheti kitölteni az űrlapot.

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Amennyiben értelmezett az ügytípus kapcsán, szükség
szerint kezelni kell a hatályosság és illetékesség
paramétereket mind az űrlapsablon kiválasztását
megelőzően, mind a KRX csomagok előállítása során.

4.4.3 CSATOLMÁNYKEZELÉS

A csatolmánykezelésre több módszert is lehet biztosítani az űrlapkitöltés során. A lehetséges megoldásokat
alapvetően az alábbi kérdésekre adott válaszok határozzák meg:

- Kell-e tipizálni a feltöltött dokumentumokat? (p1. word, excel, pdf, esetleg nyugta, számla, SZMSZ,
vevény, stb.)

- Hogyan kell aláírni a csatolmányokat?
- Egyben a beadvánnyal együtt? (Ebben az esetben a feldolgozás — pláne, ha a feldolgozó

személy, ás nem rendszer s — igényelheti speciális ismeret/program meglétét. Együtt aláírt
dokumentumok csak egyben kezelhetőek. Cserében egyszerűbb a hitelesités folyamata: csak
egy aláírás.) Az elektronikus aláírás formátuma: ASiC.

- Külön-külön mindegyiket? (Egyszerűbb lehet a kezelésük feldolgozás során, az egyes
dokumentumok hitelességének ellenőrzése, hiteles másolatok előállítása. Cserébe
komplexebb a hitelesitési eljárás.) Az elektronikus aláírás formátuma xml dokumentum
esetén XAdES, pdf dokumentum esetén PADES, egyéb fájltípus esetén ASiC.

- Részlegesen kitöltött űrlap mentése SZOF tervezet tárhelyre magával vonja-e az addig feltöltésre
kijelölt dokumentumok mentését is? Ha igen, akkor a tárhely mérete hogyan számítandó? (p1.
beleszámít a tartós tár kvótába)

- Ha űrlap mentéskor a csatolmány is mentésre kerül, akkor mi a követelmény a mentési adatok
titkosítására? (Korábbi projektekben lbtv. követelményekre hivatkozva elvárás volt ezen mentések
titkositása, hogy a végleges beadása előtti mentések ügyfél által megadott kódszó alapján kerüljenek
titkosításra.)

- Mikor kell a vírusellenőrzést végrehajtani? (Gondoljunk arra, hogy feltehetően a vírusellenőrző
szolgáltatás aszinkron leszl)

- Lehet-e definiálni kötelezően feltöltendő csatolmányokat?
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- Kell-e ÁNYK transzformációt biztosítani a most is működő IFORM-ANYK mintájára?

Fenti kérdések és az azokra adható válaszok alapján a következő csatolniánykezelési módszer javasolt:

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Űrlapok kitöltése közben nyújtunk lehetőséget a
csatolmány_feltöltésére
Mentéskor a tartós tár kvóta terhére legyen lehetőség
tervezet mentésére, az Űrlap tervezet tárba.
Szükséges a csatolmányok titkosítása mentéskor
(Részletes tervezés során meg kell vizsgálni a
teljesítményvonzatát és a lehetséges korlátokat, és
ennek fényében a Megrendelővel egyeztetett módon
kell_a_titkosítást_megoldani)
Űrlap tervezet tárba mentett űrlapok törlése során a
kapcsolódó csatolmányokat törölni kell.
Csatolmány vírusellenőrzését feltöltést követően, de
titkosítást megelőzően végre kell hajtani. (Részletes
tervezés során meg kell vizsgálni az optimalizációs
lehetőségeket, jogszabály mikor engedi ennek
elhagyását, és az eredmények fényében a
Megrendelővel egyezetett módon kell a
virusellenőrzést, és az esetlegesen fertőzött állományok
kezelését megoldani.)
Lehet definiálni kötelezően feltöltendő csatolmányokat.
Csatolmányok aláírására legyen külön-külön mód.
Csatolmányok aláírására legyen egyben is mód.
Ügytípus paramétere legyen, hogy a csatolmányok
aláírását hogyan kell megoldani:

- külön-külön
- egyben
- hitelesítés_nélkül

4.4.4 ŰRLAP BENYÚJTÁS ÖNÁLLÓAN ELJÁRÓ KÉPVISELŐ ESETÉN

Ez az eset akkor lehetséges, ha a SZOF ügyfél az űrlapkitöltés állapotban van.

1. ügyfél kiválasztja a beadás, vagy azzal egyenértékű gombot/parancsot az IFORM kitöltő felületén.
2. A kitőltő ellenőrzi az űrlapot az űrlapsablon által definiált szabályok alapján.
3. Helyes kitöltés esetén az űrlapadatokat és a vezérlést átadja az Űrlap KEüSZ Technológia

támogatónak.
4. Űrlap KEüSZ Technológia támogató az ügytípus paraméterek által meghatározott AVDH hitelesítést

választva hitelesíti a csatolmányokat és az űrlapadatokat.
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5. Előállítja a KRX generátor segítségével a KRX fájlt.
6. Űrlap KEOSZ Technológia támogató átadja a KRX küldeményt a NISZ-BKSZ (BEDSZ) szolgáltatásnak,

amely továbbítja a címzett hatóság HKP fiókjába. (Várhatóan a NISZ-BKSZ (BEDSZ) vagy ÁNYKGW

szolgáltatást fejleszteni kell, hogy beadáskor visszaigazolást küldjön a benyújtó SZOF értesítési
tárhelyére, illetve a benyújtó tárhelyére elhelyezze a benyújtott KRX fájlt is. Szállitónak ezt a tervezés
során figyelembe kell vennie.)

7. Ha korábban félbehagyott és mentett űrlap kitöltését folytatta az ügyfél, akkor beadás után a SZÜF
Űrlap tervezet tárhelyről törölni kell a korábbi félbehagyott mentést.

Megjegyzés: miután a beadvány bekerül a hatóság HKP fiókjába, a feldolgozás az alábbiak szerint alakulhat:

a. Ha van gépi interfészes kapcsolata a címzett hatóságnak, és olyan minősített iratkezelő
szoftvere, ami a HKP letöltést elvégzi, akkor a befogadás megoldva, továbbiakban ügyintéző
hatásköre a kezelés.

b. Ha csak webes interfészen keresztül érhető el a HKP, akkor ügyintéző bejelentkezik webes

HKP-ra letölti, és a szokásos módon feldolgozza a beadványt.
c, Ha van gépi interfészes feldolgozás, (és gépi HKP interfész), akkor hatóság saját hatáskörben

konfigurálja a szakrendszerében a letöltés és feldolgozás szabályait.

4.4.5 ŰRLAP BENyÚJTÁS NEM ÖNÁLLÓAN ELJÁRÓ KÉPVISELŐ ESETÉN

A nem önállóan eljáró képviselők által támogatott elektronikus ügyintézés megoldását 2018 végére kell
megvalósítani.

Kapcsolódó alternatív követelmény:

Azonosító Követelmény Megjegyzés
NTSZ SZÜF profiljában legyen beállitható egy
ügytipushoz (applikációhoz) kapcsolódóan, hogy az
adott ügytipus csak több képviselő együttes
jóváhagyása után nyújtható be az illetékes hatósághoz,
és egyúttal megadható a jóváhagyók listája.

Ez az eset alapvetően három fő mozzanatra bontható:

1. Az első kitöltő végrehajtja a 3.4.4 esetet az alábbiak szerint:

a. végrehajtásra kerül az 1-4. pont szerinti tevékenység
b. Űrlap KEOSZ Technológia támogató az NTSZ profilban az ügytípushoz tárolt paraméter alapján

eldönti, bogy többes jóváhagyása folyamatra lesz szükség,
c. az első kitöltő által hitelesített beadvány bekerül az Űrlap tervezet tárba, egy „többes

jóváhagyás” jelzéssel ellátva, és rögzítve az első jóváhagyó személyét,
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d. értesítés kerül kiküldésre az NTSZ SZÜF profilban az ügytipushoz rendelt jóváhagyók számára,
hogy jóváhagyási feladata keletkezett, az értesítés tartalmazza az Űrlap tervezet tárban
rögzített beadvány tervezet azonosítóját (URL-jeit: p1. töröl, elutasít, megtekint, jóváhagy)

2. Az értesítést megkapó képviselők megnyitva a feladat üzenetet, abból elérhetik ugyanazon
műveleteket, amelyeket az Űrlap tervezet tár APP-ból is elérhetnek egy tervezet kapcsán:

a. megtekinthetik az űrlapot, és annak csatolmányait letölthetik,
b. törölhetik a tervezetet,
c. elutasíthatják a tervezetet (megy értesítés a többi jóváhagyónak)
d. jóváhagyhatják a tervezetet:

i. Űrlap KEÜSZ Technológia támogató az ügytípus paraméterek által meghatározott
AVDH hitelesítést választva hitelesíti a csatolmányokat és az űrlapadatokat a
bejelentkezett képviselő nevében.

ii. Űrlap KEÜSZ Technológia támogató megvizsgálja, hogy mindenki jóváhagyta-e: ha
igen megy értesítés a tényleges beadhatóságról mindenkinek. Az értesítés
tartalmazza a benyújtási parancs URL-jét.

3. Ha minden szükséges jóváhagyás megtörtént, és erről megérkezett az üzenet, akkor bármelyik
képviselő kezdeményezheti a tényleges benyújtást:

a. Ügyfél kiválasztja a benyújtási parancs linkjét az értesitésben, vagy az Űrlap tervezet tárban
kiválasztva a tervezetet ott is kezdeményezheti a tervezet tényleges benyújtását.

b. A parancs kiadását a 3.4.4 eset 5-7. lépései követik.

Kapcsolódó követelmények:

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Űrlap tervezet tár APP-b6l egy tervezet kapcsán az
alábbi parancsok kezdeményezhetőek:

- törlés,
- beadás/benyújtás (csak jóváhagyott tervezet

esetén)
- elutasítás (még nem mindenki által

jóváhagyott tervezet)
- megtekint (nem módosíthat az űrlap

tartalmán: tipikusan jóváhagyási fázisban
használható)

- kitöltés folytatása
- jóváhagyás (még nem jóváhagyott „többes

jóváhagyás” jelzővel_ellátott_tervezet_esetén)

4.4.6 NTSZ/HATóSÁG REGISZTRÁCIÓ
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A követelrnényelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat megvizsgálni, hogy az 1. d) és 2.
pontokon kívüli igényt nem fedi-e le a KR adminisztrációt támogató rendszerfejlesztés, és ha Igen, nem
célszerű-e ezeket az igényeket is beterelni abba a fejlesztésbe.

1. Hivatal egy KAÜ által azonosított képviselője regisztrációs űrlapot tölt ki, amiben kéri, hogy az általa
képviselt hatóság a SZÜF-ön mint szolgáltató hatóság (felület és nyilvántartás kell hozzá a SZÚr-ön.)
jelenhessen meg. Minimálisan az alábbiakat meg kell adnia:

a. Hatóság neve, címe, azonosító adatai
b. Kapcsolattartó,
c. Felhatalmazott felhasználó (ÖNY-ből ellenőrzött azonositót be lehessen hozzá szerezni. A

követelményelemzés és részletes tervezés részeként Szállítói feladat hogyan kell
kiválasztani, milyen azonosító, stb. szükséges ehhez.)

d. Elektronikus csatornák és/vagy címek, amelyen fogad beadványt. (Jelenleg csak HKP)
e. Hivatali megszemélyesítési paraméterek, amit az űrlapok előtöltése során használni lehet.

(kulcs-érték párok)
f. Amennyiben a hatóság igénybe vesz SZÜF IFORM szolgáltatást, abban az esetben rögzíteni

szükséges az űrlaptervező kliens által használt NTSZ azonositót (Pl. API kulcs, vagy tanúsitvány
alapú azonosítás esetén egy szervezeti azonosító, JWT token. Függ majd a tervező kliens
azonosítási módjától.)

2. Éles rendszerben történt regisztráció esetén Felügyelet, és/vagy szolgáltató értesítést kap a
regisztrációról, ellenőriz, jóváhagy. (Kellene hozzá felület, nyilvántartás.)

4.4.7 NTSZ/HAT6SÁG ŰRLAPOT TERVEZ

1. Hivatal létrehoz az űrlaptervező eszközzel egy űrlap sablont.
2. Amennyiben a Tudástár megfelelő módon rendelkezésre, annak eszközeivel létrehozza a kapcsolódó

tájékoztató tartalmakat.
3. Amennyiben a Tudástár nem áll rendelkezésre, Úgy az önkiszolgáló menedzsment CMS rendszere

révén kell az űrlapsablonhoz köthető tartalmakat rögzíteni.

Azonosító Követelmény Megjegyzés
Mivel az űrlaptervező vastag kliens, és a tervezés Függ a tesztelési módtól.
fázisában nem biztos, hogy az adott hatóság a Amennyiben a javasolt izolált
nyilvánosság számára szeretné publikálni azokat a környezetben megvalósítható
nómenklatúrákat, kódszótárakat, leírásokat, amelyeket tesztelés lesz támogatva, akkor
az űrlapsablon felhasznál, ezért a tervezés szakaszában feltehetően azzal kell tervezni,
is biztosítani kell, hogy a tervező kliens azonosítsa hogy egy SSL-VPN, vagy kliens
magát, és csak megfelelően hitelesített tervező kliens SSL tanúsítvány alapú hitelesítés
férjen hozzá a kódszótárakhoz, nómenklatúrákhoz, lesz.
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törzsadatokhoz, leírásokhoz. Akár egy JWT token/API kulcs
A tervező kliens azonosítása során biztosítani kell a utazhat a http headerben, akár
klienst használó hatóság/NTSZ beazonosithatóságát is. az SSL kliens tanúsítvány
A tervező kliens csak a jogosult hatóság/NTSZ szervezeti azonosítóját lehet SSL
adatköreihez férhet hozzá. termináláskor a http headerbe

rakni a
tűzfalon/terheléselosztón.

4.4,8 NTSZ/HATÓSAG ŰRLAPOT TESZTEL

Figyelembe véve a tervezett üzemeltetési síkokat, kérdés, hogy mi lesz az űrlapok tesztelési eljárása? Ugyanis a
teszt célú üzemeltetési síkok első sorban a SZÜF verziók telepítésének a tesztelésére szolgál. Mivel az űrlap
sablonok gyakorlatilag tartalomként jelennek meg, nem részei ennek a klasszikus kiadáskezelési folyamatnak.

Tehát az űrlapsablonok tesztelése és kiadáskezelése eltér a SZÜF architektúrális szoftver komponenseinek
tesztelési, és kiadáskezelési folyamataitól.

Jelenleg három alternatíva látható az űrlapsablonok tervezést követő elfogadási tesztelési infrastruktúrájára, és
feltételezve, hogy az azonosításhoz a KAÜ lesz kiválasztva;

Alternatíva Előny Hátrány
A 4. ábra szerinti - Nincs plusz jelentős - komplikálttá teszi a
teszt sík tartalmát erőforrásigény telepítéseket,
ugyanazon mentési - Nem kell plusz üzemeltetési - minden release előtt minden
rendek és sík érintett csatlakozót értesíteni
sértetlenségi - A környezet izolált kell
biztonsági garanciák hozzáférése megoldható; csak - minden release előtt mentés
mellett kell azok a szervezetek, kell, utána pedig gyakran
biztosítani, mint az felhasználók férhetnek hozzá, szükség lehet visszaállításra is,
éles sík tartalmát, és amelyek jogosultak ehhez. (Pl. - Teszt síkon időnként em
a rendelkezésre SSL-VPN, vagy kliens SSL kizárt, hogy felül kell írni az
állást közel tanúsítvány alapú hitelesítés.) adatbázisokat, ez adott
ugyanazon a szinten esetben a tartalmak újra
kell biztosítani. rögzítésével járhat, és a

sablon fejlesztők számára ez
igen
fájdalmas/erőforráspaza rló
megoldás

- az authentikáció is problémás
lehet itt, hiszen KAO-s teszt
(AC) felhasználókat kellene
tömegesen létrehozni

A 4. ábra szerinti - Nem befolyásolja a kiadások - Plusz erőforrás igény az
síkokhoz képest egy teszt síkon történő telepítési üzemeltetési sík számára.
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új élessel folyamatait azok ütemezését - Növeli az üzemeltetési
megegyező - Az adatok biztonsága az tevékenységek erőforrás
rendelkezésre állású élessel megegyező. igényét.
de kisebb - Adott esetben hibakeresésre
erőforrásigényű is alkalmas ez az üzemeltetési
síkot kell létrehozni, sík,
teszt integrációs - Nincs szükség a teszt KAO-ben
pontok bekötésével, külön teszt felhasználók
de éles KAÜ létrehozására, és
integrációval karbantartására, az NTSZ

képviseletek
megállapithatóak a KM) és
RNY+ révén.
A környezet izolált
hozzáférése megoldható: csak
azok a szervezetek,
felhasználók férhetnek hozzá,
amelyek jogosultak ehhez. (Pl.
SSL-VPN, vagy kliens SSL
tanúsitvány alapú hitelesítés.)

A 4.4.11 fejezetben - Nem befolyásolja a kiadások - Éles integrációs kapcsolatokat
1.h. állapottól függő teszt sikon történő telepítési használja,
tesztelési/működési folyamatait, azok ütemezését - Rossz beállítás esetén van
módok - Az adatok biztonsága az esély a korai publikációra
biztositásával éles élessel megegyező
környezetben válik - Nincs plusz erőforrásigény
lehetővé az új - Nem kell plusz üzemeltetési
űrlapsablonok sík
működésének
tesztelése

Fentiek alapján Szállítói feladat a követelményelemzés és részletes tervezés részeként elfogadható
javaslatot adni a tesztelési környezet preferált kialakítására, és az elfogadott Javaslat felhasználási eseteit
kidolgoznil

Az eddigi egyeztetések alapján javasolt a 2. és 3. mód párhuzamos támogatása. A biztonsági és felhasználó
kezelési megfontolások indokolják a 2. megoldás bevezetését (izolált hozzáférés, éles KAO miatt hiteles
felhasználói adatok), viszont a 3. mód lehetőséget nyújt az esetlegesen szükséges éles rendszeren
végrehajtandó tesztelési, hibakeresési megoldások bevezetésére.

4.4.9 NTSZ/HAT6SÁG SZQF ADMINISZTRÁTOR TESZTELT ŰRLAP ADATAIT ÉLES RENDSZERBE

TÖLTI

Függ az előző fejezetben vázolttesztelési környezet kiválasztásától. Azonban alapvetően két lehetőség van:
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- Kódtörzsek, nómenklatúrák, szótárak, űrlapsablon, leírások stb. az éles üzemeltetési síkon belül
keletkeztek.

.. Más üzemeltetési síkon belül keletkeztek.

Első esetben csupán „aktiválás”-ról kell beszélni, második esetben valamilyen export/import funkcióról.

Utóbbi esetben ez alapvetően lehet

1) kiadáskezelés része (p1. export SQL parancsok lefuttatása OB/infra üzemeltetők által, a kimenet release-be
állítása, és import SQL parancsok lefuttatás ugyanezen üzemeltetők által az éles környezetben),

2) Az Online űrlap mendzsmenthez köthető adminisztrációs funkció, ami elérhető
a) felhasználói felületről
b) és/vagy API-n keresztül. (A követelniényelemzés és részletes tervezés részeként Szállitói feladat

felmérni, hogy valóban lesz-e igény csatlakozó szervezetek részéről, ami igényli API létrehozását az
adminisztrációs funkciókhoz. Ha lesz, akkor is a megvalósítási határidő 2018 Q4.)

A 2) esetben a preferált megoldás export és import csomag előállítása lenne XML formátumban, maximum
törzsenként. (Komplex csomagszerkezet (p1. több törzstípus együttes kezelése) nem támogatott. A jövőben, ha
az igények és a tapasztalatok alátámasztják, akkor lehetséges komplex csomagszerkezetet támogató
export/import funkcionalitás megvalósítása, dejelen projektben nem szkóp.)

4.4.10 NTSZ/HATóSÁG SZÜF ADMINISZTRÁTOR REGISZTRÁLJA AZ ORLAPSABLONT

1. NTSZ/Hatóság SZÜF Adminisztrátor az űrlapsablont regisztrálja a SZÜF űrlapmenedzsment
alkalmazásban.
Minimálisan az alábbiakat meg kell adnia:

a. Listából kiválasztja az ügytípust, amihez az űrlapsablon tartozik,
b. űrlapsablon azonositója, verziója
c. Benyújtás hova történjen: 3.4.7 fejezet 1. d) szerinti HKP listából választhat.
d. Hatályba lépés, érvényesség.
e. ljrlapsablon csatolása,
f. Kapcsolódó leírások referenciahivatkozásai az Applikáció menedzsment CMS-e által

karbantartott releváns tartalmakra,
g. Megszemélyesítési paraméterek (max kulcs-érték párok szintig lehet megszemélyesíteni, p1.:

illeték: 3000 Ft; kapcsolattartó: „Ügyintéző Gizella”, stb. Ezeket az űrlapsablon változtatása
nélkül lehet változtatni. Jelentősége ott lehet, ha egy adott űrlapot több hatóság is használ,
de vannak jól definiálható, nem strukturális eltérések.) A paraméterek beállítása fix
névkonvenció alapján történhet. A névkonvenciót definiálni kell: tehát ha „beégetett”
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mezőnevek előfordulnak, akkor oda automatikusan megszemélyesítésre kerül a felhasználó
megfelelő adata (p1. 4T_NAME, 4T_BIRTH_DATE, stb.)

2. Nómenklatúrák, kódszótárak, törzsadatok rögzítése. (Opciói: importálás xslx/csv-ből; Opció2:
importálás xml-ből; Opció3: importálás URL-el megadott REST/SOAP szolgáltatásból; ez utóbbira példa
lehet az importálás Tudástár szinkronizáló révén’ ha a Tudástár időben elkészül.)

3. KKSZB szolgáltatás végpont beállitása:
a. szolgáltatás végpont URL megadása,
b. kapcsolódó auth token megadása,
c. egyéb API OW végpont.

A 3. pont esetén az elképzelés szerint egyetlen adatlekérdező szolgáltatás végpontot lehetne hozzárendelni egy
űrlapsablonhoz. Ennek célja a második ütemben megvalósítandó űrlap kitöltés közben támogatott
adatlekérdezési lehetőség támogatása.

Azonosító Követelmény Megjegyzés
A nómenklatúrák, kódszótárak, törzsadatok import Célszerűen már a tervezési
adatstruktúráit a szállítónak definiálnia kell, hogy a fázisban.
csatlakozó szakrendszerek ezekre építeni tudjanak.
A menedzsment felületnek kezelni kell tudnia, ha a Részletes tervezés során
hatóság adott ügytipusa során alkalmazandó vizsgálni kell, hogy ezek az
űrlapsablonból a kitöltést követően készített beadványt információk nem-e az
területi illetékességtől függően eltérő hivatali címre kell ügytipushoz tartozó
benyújtani, akkor az illetékességi paraméterek paraméterkészlet részei.
(illetékességi terület kapcsolódó hivatali címzési és
csatorna információk) is beállíthatóak legyenek.

4.4.11 NTSZ/HATÓSÁG SZÜF ADMINISZTRÁTOR ÚJ „ŰRLAP KEÜSZ TECHNOLÓGIA TÁMOGATÓ”
TÍPUSÚ APPOT REGISZTRÁL AZ APPLIKÁCIÓ MENEDZSMENT ALKALMAZÁSBAN

1. NTSZ/Hatóság SZOF Adminisztrátor az Applikációt regisztrálja a SZÜF Applikáció menedzsment
alkalmazásban.
Minimálisan az alábbiakat meg kell adnia:

a. Listából kiválasztja az Applikáció típusát, ami „Űrlap KEüSZTechnológia támogató”, azon belül
a konkrét támogatott ügyindító technológia.

b. Ebben az esetben ki kell választani ügytípust, amit az APP-hoz rendelünk (Online űrlap esetén
ez az Online Űrlap Menedzsmentben rögzített ügytípus lehet),

c. APPnév,ésikon
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d. APP indító IJRL (Űrlap KEÜSZ Technológia támogató esetén ez egy generált URL)
e. Leírás az APP-ról,
f. Hatályba lépés, érvényesség. (Ez nem azonos egy konkrét űrlapsablon hatályosságával, ez

kvázi az ügytipus hatálya, és nem az azon belüli űrlap hatályára vonatkozik.)
g. Alkalmazás támogató kapcsolattartó/Level 2 támogató (komplex adatstruktúra lesz

valószínűleg: név, cím, telefon, email stb.)
h. állapot beállítása:

i. aktív
ii. teszt
iii. inaktív

. Megahatározni, hogy lehet-e menteni az Űrlap átmeneti tárba, és ha igen, akkor a beépített,
szolgáltatást használja hozzá, vagy valamely egyedi külső szolgáltatást, amit URL-el, és p1. egy
azonosító tokennel tud elérni. (Adatvédelmi okok miatt.

2. Opcionális beállítási lehetőség (teszt működés éles környezetben):
a. Teszt felhasználók felsorolása (NTSZ-hez/Hatósághoz megadott felhasználók listájából),
b. Teszt célú éles HKP cím beállítása. (A követelményelemzés és részletes tervezés részeként

Szállítói feladat megvizsgálni, hogy ez esetleg nem az Online Űrlap Menedzsmenthez, vagy az
ügytípus paraméterkészletébe kell-e inkább pakolni, illetve, hogy nem kell-e esetleg egy
üzenetküldési csatornát és csatorna szerinti címet megadni: p1.: csatorna lehet hkp, email,
posta-bksz; a cím pedig értelemszerűen a csatorna által értelmezett cím)

3. Éles rendszerben regisztrált APP esetén a szakmai felügyelet, és/vagy szolgáltató értesítést kap az
űrlap regisztrációról, ellenőrzi, jóváhagyja. (Kellene hozzá felület, nyilvántartás.)

4. Űrlap/APP elérhető a SZÜF felületen a hatályba lépés időpontjától.

1.h. állapottól függő Űrlap KEÜSZ Technológia támogató működés éles környezetben:

1. inaktív: senki nem tudja használni

2. aktív: ha a bejelentkezett felhasználó 2. a. szerinti teszt felhasználó, akkor a teszt célú HKP címnél megadott
fiókba megy a beadvány, egyébként az éles címre. Minden esetben az éles integrációs kapcsolatokat használja.

3. teszt: éles integrációs kapcsolatokat használja az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató és a kitöltő, de csak a
2.a. szerinti teszt felhasználók bejelentkezése esetén lehet elérni az APP-okat, más felhasználó bejelentkezése
esetén az nem elérhető, nem is látható, és az értesítési rendszerek (p1. „Új app elérhető”), sem mutatja.

4.5 ŰRLAP- ÉS KISALKALMAZÁS-TERVEZÉSI MEGFONTOLÁSOK

Amit figyelembe kell venni az ügyfél beviteli felületek tervezése esetén:
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1) Az űrlapok bonyolultsága változó lehet:
a) lehetnek komplex számítási igények, mezők közötti összefüggések,
b) lehetnek értéktől, számítástól függő me~elenítendő, elrejtendő szakaszok, mezők,
c) lehetnek ismétlődő szakaszok, mezők,
d) lehetnek számitáshoz felhasznált rejtett mezők.

2) Komplex számítások hajthatóak Végre javascript programozással.

Fentiekből fakadó következmények:

1) Számítást, mezők közötti összefüggéseket nem tartalmazó, néhány mező kitöltésére szolgáló űrlap
egyszerűen tervezhető legyen, word ismeretnél több ne legyen szükséges ilyen űrlapok tervezéséhez.
Tervező ilyen szintű használatára kb. 2 nap betanitás legyen elegendő.

2) Egyszerű aritmetikai műveleteket tartalmazó javascript számításokat tartalmazó űrlapok tervezése egy
szinttel bonyolultabb, de 4-5 napnak elegendőnek kell lennie ilyen űrlapok tervezésének betanítására,
word, és excel ismeretnél bővebb kompetencia ne legyen szükséges hozzá.

3) Komplex, mezők, szakaszok közötti összefüggéseket kezelő, megjelenítést dinamikusan szabályozó űrlapok
tervezéséhez komolyabb IT ismerettel felvértezett személy betanulása szükséges lehet, és javascript
programozási tapasztalatot is igényelhet. Betanítási idő az előképzettségtől függően optimálisan 2-3 hétnél
ne legyen több.

4) A tervező felhasználó elakadása esetén konzultációs lehetőséget kell biztosítani a tervezők számára.

Mi a minta alkalmazás? Olyan független referencia webalkalmazás, amely megfelel a jogszabályban
meghatározott interaktív alkalmazással szemben támasztott követelményeknek, ugyanakkor mindezek mellett
alkalmazhat űrlapkitöltő technológiát is. Az űrlapkitöltő technológia lehet a Minta alkalmazás saját, az
elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással (KEÜSZ) összefüggésben meghatározott
követelményeknek megfelelő űrlapkitöltő technológia, illetve használhatja a SZÜF által támogatott egyéb
űrlapkitöltők szolgáltatásait is.

A Minta alkalmazás forráskódját a csatlakozó intézmény megkapja. A forráskód és a kapcsolódó programozói,
tervezői dokumentáció alapján az intézmény az alábbiak szerint dönthet:

- a forráskódokat, megoldásokat elemezve, az ott alkalmazott megoldásokat részben felhasználva
létrehoz saját, a SZOF-höz lazán, vagy szorosan csatlakozó e-ügyintézési célú webalkalmazást,

- a referenciaalkalmazást teljes egészében felhasználva, azt fejlesztve létrehoz saját, a SZOF-höz lazán
csatlakozó e-ügyintézési célú webalkalmazást.
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Tehát a csatlakozó szervezetek által átalakítható, adaptálható a csatlakozó szervezet saját igényei szerint.

Azonosító Követelmény Megjegyzés
l-lasználjon legalább egy SZÜF által támogatott
űrlapkitöltő szolgáltatást.

Célközönség:

Azoknak a SZOF-ön megjelenésre kötelezetteknek,

- akik viszonylag bonyolultabb űrlapokkal/elektronikus ügyintézési kötelezettséggel rendelkeznek,
- van erőforrásuk saját alkalmazást működtetni,
- esetleg van fejlesztési kompetencia is az érdekkörükben, csupán annak rendelkezésre állása

korlátozott. (Tehát tudnának fejleszte(t)ni, ha lenne rá forrásuk, kapacitásuk.)

További lehetséges ismérvek,

- vannak Saját szakrendszereik, amelyeket illeszteniük kellene a SZÜF frontendhez,
- később lesz forrás a saját fejlesztési terveik megvalósításához, és ehhez alapot szeretnének.

Legalapvetőbb lehetséges különbségek az Űrlap KEÜSZ Technológia támogató és minta alkalrnazásból
származtatható webalkalmazás között

Többször felmerült kérdésként, hogy mi a különbség a minta alkalmazás és az űrlapkitöltő szolgáltatás között?
Ebben a részben néhány főbb lehetséges különbség lett összefoglalva.

Ezeket az eltéréseket a minta alkalmazást adaptáló csatlakozó szervezet tudja megvalósítani a minta alkalmazás
kód szintű testre szabásával.

- A SZÜF űrlap kiválasztási segédkérdései kötöttek, a minta alkalmazás kérdései az adaptáló
fejlesztő/megrendelő döntése alapján bővíthető, elhagyható.

- Alternatív megszemélyesítési modul hozható létre, amely tetszőleges workflow mentén, tetszőleges
háttérrendszerrel kommunikálhat, a megrendelő igényeihez szabható.

- Hitelesítés vezérlés a SZÜF-ben kötött workflow mentén működik, míg a minta alkalmazás gazdája
tetszőleges utó-feldolgozási folyamatot építhet a rendszerébe.

- Nem csupán dokumentumalapú ügyindítást, hanem online, az intézményi feldolgozó rendszerekkel
közös adatforrások közvetlen kapcsolatára épülő e-ügyintézési szolgáltatások kialakítását is lehetővé
teheti.
Az intézményi háttérrendszerek szolgáltatásaira építve akár ügyféloldali munkafolyamat-támogatást is
megvalósíthat.
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5.1 SZÜF TÁMOGATÁS MINTA ALKALMAZÁSHOZ

Az APP fejlesztést és csatlakozást a SZÜF oldaláról is kell támogatni, vagyis ezek a SZÜF szállító, valamint az
üzemeltetők felé támasztott követelmények

1) Regisztrálni lehessen a SZÜF APP-ot, külön-külön minden üzemeltetési környezetben’
2) Az egyes üzemeltetési környezetekben alkalmazott SZÜF, ~5 SZEÜSZ szolgáltatások eléréséhez létre kell

hozni a megfelelő tűzfal/egyéb azonosítási beállításokat,
3) Létre kell hozni a teszt környezetekben az APP-ot menedzselő felhasználók fiókjait az NTSZ/hatósági/NISZ

SZÜF adminisztrátorok által:
a) a minta alkalmazás csak „egy tenantra” lő, tehát nincs tenant szeparáció,
b) továbbá a mintaalkalmazás a fejezet bevezetése értelmében az adaptáló szervezet egyedüli

üzemeltetésében lesz dedikált KAK/on-premise/egyéb felhő erőforrások felhasználásával.
4) Létre kell hozni a teszt környezetekben a megfelelő teszt tárhelyeket és felhasználókat (NTSZ/TSZ)
5) A projekt keretében a megvalósítási szakaszban már a tervezési lépések során el kell kezdeni definiálni

azokat a felhasználási eseteket, integrációs teszt eseteket, amelyeket a SZÜF felületén kell végrehajtani, de
használja a minta alkalmazás szolgáltatásait. Ezt első sorban az igazgatásszervezési feladatokért felelős
szállítótól várnánk.

6) Ha lehet, ezekhez automatizálható teszt megoldások, szkriptek létrehozása szükséges.
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A leírás olyan részletezettséggel tartalmazza a csatlakozó feladatait amelyből az elképzelt működés megérthető, a
fejlesztendő/szállítandó komponensektől elvárt funkciók láthatóak, és amely alapján a fejlesztéshez szükséges
erőforrások és az ütemezés megbecsülhető.

ASZOF-ön megjelenő alkalmazások alapértelmezetten egyvagytöbboldalas űrlapok. A következőfejezetektömören
bemutatják a SZOF űrlapkezelés kontextusát és ennek kapcsolatát a SZÜF csatlakozási feladatokhoz

A megértéshez szükséges ismerni a „SZÜF Űrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás koncepció”
dokumentumban ismertetett koncepciót ás követelményeket, különösen annak 1. és 2. fejezetét!

A dokumentumban az ‘űrlap’, ‘online űrlap’, ‘app’, ‘webalkalmazás’ kifejezések azonos funkcionális tartalommal
bírnak, egymással felcserélhetőek.

Esetenként ez igaz a ‘webalkalmazás’ kifejezésre is, de csak abban az esetben, ha a webalkalmazás érdemi önálló
ügy elektronikus elintézésére ad lehetőséget. Amennyiben több ügy elintézésére, komplex funkciók nyújtására ad
lehetőséget, akkor ágazati szakrendszerként kell rá tekinteni, amely nem csupán egy ‘APP’ megvalósítását célozza.

Q3 +36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu

Jelen dokumentum célja a szür csatlakozási opciók koncepcionális bemutatása, a kapcsolódó feladatok
feltérképezése.
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A SZÜF-hoz, mint általános, elektronikus ügyintézést támogató keretrendszerhez saját elektronikus szolgáltatást
nyújtó közigazgatási és egyéb szervek csatlakozhatnak. A csatlakozásnak több szintje értelmezett, amely függ a
csatlakozó szerv igényétől és lehetőségeitől.

i~

Az 1. ábrán egy áttekintő koncepció került ábrázolásra, amely arra hivatott, hogy a csatlakozási szintek megértését
egyszerűbbé tegye.

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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2.1 CSATLAKOZÁSI SZINTEK

A SZÜF tervezetten az alábbi csatlakozási szinteket kezeli:

Alapszint (,‚Lazán” csatlakozott szakrendszer)

SZÜF-azonos design és navigáció a SZÜF és a csatlakozó saját webportálja között. A megoldás a felhasználó felé nem
teljesen transzparens, az URL-ből látszik a SZÜF és a saját portál közötti különbség. (Ilyen lehet p1. az ePapir és
Levelezés szolgáltatás). Az ilyen módon csatlakozott szolgáltatásokra vonatkozóan a SZOF nem tud a személyre
szabhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítani.

Beépülés (,‚Szorosan” csatlakozott szakrendszer)

A csatlakozó szerv saját alkalmazása szolgáltatja a megjelenítendő, saját szolgáltatását megvalósító
tartalmat/űrlapot, ami beépül a SZÜF portálba, amely egyfajta keretrendszer támogatást nyújt a csatlakozónak. A
megoldás a felhasználó felé transzparens, elfedi a szolgáltatást nyújtó szervet. Az ilyen módon csatlakozott
szolgáltatásokra vonatkozóan a SZÜF tudja biztosítani a személyre szabhatósághoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

Teljes integráció (SZ0F űrlapkitöltés támogatás kiszolgáló)

ASZÜF-portál felelős a teljes megjelenitésért, éstámogatást nyújt a csatlakozónak új, sajátszolgáltatás publikálására
az „űrlapkitöltéstámogatás” révén. A megoldás a felhasználó felétranszparens, elfedi a szolgáltatást nyújtó szervet.
Az ilyen módon csatlakozott szolgáltatásokra vonatkozóan a SZ[JF tudja biztosítani a személyre szabhatósághoz
kapcsolódó szolgáltatásokat.

2.2 ÜGYINTÉZÉSI FOLYAMAT-MODELLEK

Az integráció egy másik aspektusa, hogy a csatlakozó szervezet milyen ügyintézési folyamatmodellt támogat:

A) Dokumentum alapú modell
A SZÜF-ön keresztül, a csatlakozó szervezet saját publikált alkalmazásán keresztül indított ügyfélfolyamat
végén dokumentum keletkezik, amely tartalmazza az érdemi ügyintézéshez szükséges összes információt
és azt a csatlakozó saját alkalmazása a csatlakozó hivatali és/vagy cégkapujába helyezi el, ahonnan a
csatlakozó backoffice rendszere azt kiveszi, és feldolgozza. (Pl.: ePapír -> AVDH-val hitelesített beadvány
KRXcsomagként->HKP -> hatóságiratkezelője letölti->ügyintézőfeldolgozza ->döntést hoz ->elektronikus
határozatot készít-> iratkezelőn keresztül elektronikusan küldi ügyfél tárhelyére.) A beadás után az ügyfél
csupán a megtekintési lehetőséget kapja meg a benyújtott beadványai kapcsán. Tipikusan a frontend
rendszer „buta”, csak sablonok alapján kitöltött nyomtatványokat küld. A frontend és a backend egymástól
független rendszerek.

B) Közvetlen kapcsolat modell
Az alkalmazáson keresztül indított ügyfélfolyamat során alapértelmezetten nem egy hitelesített
dokumentum keletkezik — esetleg „mellékesen” a joghatás biztosítása érdekében—, hanem közvetlenül a
feldolgozó hatóság szakrendszerébe kerül továbbitásra minden adat. Közvetlen kapcsolat van a SZOF-ön

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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publikált alkalmazás (mint frontend) és az azt publikáló szervezet saját szakrendszer (backend) között. A
frontend rendszer tipikusan „okos”, Vagyis rendelkezik ügyspecifikus funkciókkal. Jellemző még, hogy a
frontend és a backend rendszerek a közvetlen kapcsolat miatt függésben vannak egymástól.

2.3 CSATLAKOZÁSI SZINTEK RÉSZLETEZÉSE

2.3.1 ALAPSZINT (,‚LAZÁN” CSATLAKOZOTT SZAKRENDSZER)

Az alapszint vagy laza integráció: „csak Úgy néz ki”, arculati követelmények betartása révén az elektronikus
ügyintézést szolgáltató szervezet saját weboldalán jelenik meg a saját szolgáltatása. A SZÜF weboldalon kizárólag a
szolgáltatáshoz tartozó statikus leírás és egy link jelenik meg, amely a szolgáltató saját oldalára mutat. A felhasználó
a szolgáltatás indításával átkerül a szolgáltató oldalára, minden további folyamatlépés a szolgáltató környezetében
zajlik.

A szolgáltató oldala megfelel a SZÜF által meghatározott arculati követelményeknek ás minden folyamatlépés során
megmutategy olyan menüstruktúrát, amivel az ügyfél bármikor közvetlenül visszatérhet a SZÜF portálra illetve azon
belül bármelyikSZüF-funkciót is közvetlenül elérheti.

Az integráció ezen szintjén a laza integrációt képviselő és a csatlakozott szolgáltató által megvalósított önálló
webalkalmazás biztosítja az e-ügyintézési lehetőségeket, amely saját űrlapkezeléssel rendelkezik. Komplex űrlapok
kialakítása lehetséges, komplex adatfeldolgozási lehetőségeket nyújt, a csatlakozó szervezet maximális kontrollja
alatt van a rendszer, hiszen a csatlakozó önállóan fejleszt egy független webalkalmazást. Az említett megszorítás,
hogy „csak nézzen ki Úgy” az ügyféli felület, mintha az a SZOF része lenne és legyen lehetőség a közvetlen
visszalépésre a SZÜF felületre. Az ügyfél felé a megjelenítés formai követelményeinek megvalósításával részben
transzparens a megoldás, viszont a különálló webcímek megmutatják, hogy két külön szolgáltató biztosítja a SZÜF
felületet és a tényleges szolgáltatást.

Az alapszintű integráció megvalósítása következő feladatokat jelenti egy csatlakozás esetében:

SZCJF szolgáltató

- arculati elemek meghatározása
- beépülő SZÜF menüstruktúra meghatározása
- a szolgáltatást leíró tartalom és az odamutató link elhelyezését követő ellenőrzés, és jóváhagyás

Csatlakozott e-ügyintézési szolgáltató

- webalkalmazás/oldal megvalósítása az előírt arculati elemek alapján
- beépülő SZOF menüstruktúra megvalósítása
- szolgáltatást megvalósító saját webalkalmazás létrehozása és integrációja saját szakrendszer(ek)hez
- kötelező integráció az alábbi SZEÜSZ-ökkel és egyéb szolgáltatásokkal:

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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. KAÜ: természetes személy ügyfelek elektronikus azonosítás

. Jogosultságkezelési ügynök: gazdálkodó szervezet ügyfelek azonosítása és attribútumainak
beszerzése

- lehetséges integrációs pontok, a szolgáltatás által támasztott igények alapján:
• AVDH (később KD0): dokumentumhitelesités ügyfél számára
. Levelezés: dokumentumalapú folyamatok támogatása

- a szolgáltatást leíró tartalom és az odamutató link elhelyezése a SZÜF keretrendszer szolgáltatás leíró
nyilvántartásában 1,

2.3.2 BEÉPÜLÉS (,‚SZOROSAN” CSATLAKOZOTT SZAKRENDSZER)

A beépülő webalkalmazásra alapuló integráció esetén a csatlakozó szerv saját webalkalmazást hoz létre saját
környezetében, de ezt a SZÜF keretrendszerben, annak beépülő moduljaként publikálja. A csatlakozó valósítja meg
a webalkalmazás belső logikáját, biztosítja a megjelenő tartalmat és a megfelelést az egységes arculati elemeknek.
A megoldás a felhasználó felé transzparens’ elfedi a szolgáltatást nyújtó szervet.

Fontos, hogy az integrációs megoldásnak figyelembe kell venni a Cross-Origin Resource Sharing (CORS) problémakört
is, és biztonságos, de egyúttal egyszerű megoldást kell a Szállítónak kialakítanil

Ez az integrációs szint lényegében tetszőleges webes megoldásra alapozott elektronikus ügyintézés támogatását
jelenti. Az alapszinttől eltérően valódi integrációnaktekinthető, mivel a csatlakozó rendszerét önmagában nem lehet
használni, Az ügyintézési megoldást szolgáltató webalkalmazást a csatlakozó működteti saját környezetében, de az
közvetlenül nem elérhető csak a SZÜF keretrendszeren keresztül, mint távoli erőforrás például Ajax vagy iframe
hivássa I.

A megoldás tipikusan egy OAuth integrált webalkalmazás (mint „APP”), ami a SZDF-ön történő regisztráció és
publikálás révén biztosítja az e-ügyintézési lehetőségeket.

A szállított megoldásnak támogatnia kell az Ajax, vagy az iframe (illetve a részletes követelményelemzés eredménye
alapján hozott megrendelő döntés esetén mindkét) integrációt is, megfelelő biztonsági kontrollok mellett.

A beépülő szintű integráció megvalósítása következő feladatokat jelenti egy csatlakozás esetében:

SZÜF szolgáltató

- arculati elemek meghatározása
- távoli alkalmazás integrációs környezetének biztosítása
- távoli alkalmazás űrlap megszemélyesítési igényeinek kiszolgálása
- felhasználó azonosítás

‘Kapcsolódó dokumentum a „SZüF Alkalmazás-menedzsment” című anyag.

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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- azonosított természetes személyek elérhető adatainak biztosítása
- azonosított gazdálkodó szervezetek elérhető adatainak biztosítása
- kapcsolat a levelezéssel
- távoli alkalmazás authentikáció megvalósítása
- alkalmazás publikációs folyamat működtetése,
- szerepkör, és jogosultságkezelése biztosítása.

Csatlakozott e-ügyintézési szolgáltató

- saját webalkalmazás (online űrlap) tervezése,
- saját webalkalmazás (online űrlap) létrehozása’
- integráció a saját webalkalmazás és a saját szakrendszer(ek) között,
- távoli alkalmazás autentikáció megvalósítása,
- szolgáltatást leíró tartalom és az odamutató link elhelyezése az SZÜF keretrendszer szolgáltatás leíró

nyilvá ntartá sá ban2.

2.3.3 TELJES INTEGRÁCIÓ (SZOF ÚRLAPKITÖLTÉS TÁMOGATÁS KISZOLGÁLÓ)

A teljes integrációnak a SZÜF Űrlapkitöltés támogatást megvalósító szolgáltatáshoz való csatlakozást, kvázi űrlap
szerkesztését, valamint Alkalmazás varázslóval generált kisalkalmazás tervezését, és ezek publikálását tekintjük.

Részletesen lásd a „SZÜF Űrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás koncepció” dokumentumban ismertetett
koncepciót és követelményeket.

Ateljes integráció megvalósítása következő feladatokat jelenti egy csatlakozó esetében:

SZOF szolgáltató

- arculati elemek meghatározása
- felhasználó azonosítás
- azonosított természetes személyek elérhető adatainak biztosítása
- azonosított nem természetes személyek elérhető adatainak biztosítása
- kapcsolat a levelezéssel
- integráció a csatlakozó szakrendszerével
- űrlaptervező eszközkészlet biztosítása
- alkalmazás varázsló eszközkészlet biztosítása
- alkalmazás (űrlap, kisalkalmazás) publikációs folyamat működtetése.

2 Lásd 1. lábjegyzetet

Lásd a „Melléklet - Tájékoztató az iFORM űrlap-technológiáról és SZOF integrációs lehetőségeiről” fejezetet.

±36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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- saját online űrlap tervezése, tesztelése
- saját kisalkalmazás varázslóval történő tervezése, tesztelése
- esetleges szakrendszeri integráció tervezése
- esetleges integráció a SZÜF szolgáltatások és a saját szakrendszer(ek) között
- szolgáltatást leíró tartalom és az odamutató link elhelyezése a SZÜF keretrendszer szolgáltatás leíró

nyilvántartásában (ügytipus- és kapcsolódó nyilvántartások)
- szolgáltatás publikálása, és a kapcsolódó konfigurációs beállítások a SZÜF keretrendszer szolgáltatás leíró

nyilvántartásában (ügytípus- és kapcsolódó nyilvántartások)
- távoli alkalmazás autentikáció (rendszerek közötti) megvalósítása adatlekérdezés integráció esetén.

A SZÜF, mint keretrendszer a felhasználók, csatlakozó szervezetek illetve a szervezetek által publikált alkalmazások
számára nyújt szolgáltatásokat. A szolgáltatások döntő része felhasználói illetve alkalmazás szintű autentikációval
érhető el.

A csatlakozó rendszerek számára lehetővé kell tenni, hogy a fejezetben felsorolt szolgáltatásokhoz csatlakozni
tudjanak, adott funkciókat a csatlakozó rendszerek a saját logikájukba integrálni tudják, ezért a Szállítónak a
követelményelemzést követően javaslatot kell adnia arra, hogy az egyes szolgáltatásokhoz a különböző csatlakozási
szinteket megvalósító rendszerek hogyan tudnak integrálódni.

Az elfogadott javaslatok alapján Szállítónak alkalmassá kell tennie a szállított megoldást arra, hogy a csatlakozó
rendszerek képesek legyenek az integrációra.

3.1 AZONOSíTÁS NÉLKÜL ELÉRHETŐ FELHASZNÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK

Ogykataíógus böngészés

Személyes űgyintézéshez szükséges űrlapok letöltése

Azonosítást nem igénylő elektronikus űgyindítás

Élethelyzet alapú ügyintézéshez keresés (azonosítást nem igénylő „intelligencia” bevetésével)

3.2 AZONOSíTÁSSAL ELÉRHETŐ FELHASZNÁLÓI SZOLGÁLTATÁSOK

Regisztráció

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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Első felhasználói authentikáció után a felhasználói profil létrehozása.

Élethelyzet alapú ügyintézéshez keresés (azonosítási adatokat is felhasználó „intelligencia” bevetésével)

Saját adat ellenőrzés

Természetes és nem természetes személyek részére biztosított funkció, amellyel ellenőrizheti a felhasználó a
közhiteles nyilvántartásokban róla nyilvántartott adatok bizonyos körét.

Naptár

Közigazgatási ügyek kezelésére és határidők előrejelzésére szolgáló naptár. Funkciói:

- bejegyzés készítése
- értesítés kérése a bejegyzésekhez tartozó határidőkről
- naptár archiválás, bejegyzések törlése

Űgykövetés

A SZÜF-ön és más rendszerből indított közigazgatási ügyek valósidejű nyomon követését biztosítja a felhasználó
számára. A szolgáltatás egy külön felületen érhető el, táblázatos formában megjelenítve az ügyeket.

Funkciói:

- lista megjelenítés, rendezettség módosítása,
— szűrés,
- export
- ügykövetési lista archiválása.

Vizuális testreszabás

Előre meghatározott számú és előre létrehozott, a SZÜF keretrendszerre érvényes, a megjelenést meghatározó
arculati elemek módosítása. Tervezetten legalább 2 skin létrehozása, amiből a felhasználó választhat. A beépülő és
teljesen integrált integrációs szinteken a választott skin-t kezelnie kell a csatlakozott szervezet alkalmazásának is.

A választott skin-t a felhasználó profiladatai között rögzíteni kell.

Viselkedés testreszabás

A SZOF, mint keretrendszer és egyes alkalmazások szintjén lehetnek olyan viselkedést meghatározó paraméterek,
amelyeket szintén a felhasználói profil szintjén kell rögzíteni. Ilyen elemek:

- listák alapértelmezett rendezettsége, minden listára érvényesen,
- listák adott alkalmazáson belüli rendezettsége, az utolsó beállítása paraméterek rögzítése,
- félbehagyott ügyek kiemelése,
- archiválási paraméterek (Ügykövetés, Naptár).

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Félbehagyott úgyek

ASZÜF-ön indított ügyek (kitöltött űrlapok) közül azok listázása, amelyek nem végződtek beküldéssel. Az Űgykövetés
szolgáltatásra támaszkodva külön felületen kell megmutatni azokat az ügyeket ahol megtörtént egy űrlap kitöltése,

de annak beküldése az űrlapot publikáló szervezet felé még nem történt meg. A Viselkedés testreszabás
szolgáltatatással beállítható, hogy ez ne csak egy külön alkalmazáson belül, hanem figyelmeztetés formájában akár

a SZÜF bejelentkezés után azonnal megjelenjen. Egyéb funkciók:

- félbehagyott űrlap folyatatása a létrehozó alkalmazással,

- félbehagyott űrlap törlése,

- félbehagyott űrlapról határidő bejegyzése készítése a Naptárban.

Utolsó ügyek listája

Az Ügykövetés szolgáltatásra támaszkodva az utolsó ügyek megmutatása. Az utolsó ügyek darabszáma felhasználói

paraméterként bizonyos határok között szabadon állítható és a profilban kerül rögzítésre.

Saját ügykatalógus

Kedvencek összeállítása a teljes ügy(alkalmazás)katalógus alapján. Megjelenésében illeszkedjen a teljes

katalógushoz, azzal azonos stílusban, de egy ‘Kedvencek’ csempe alatt kell megjeleníteni az ide beválogatott

alkalmazásokat. A Saját ügykatalógus felhasználói szinten értelmezett profilban kell tárolni a tartalmát. Egyéb

funkciói:

- alkalmazások azonnali beemelése a teljes ügykatalógusból a Kedvencekbe,

- alkalmazások törlése a Kedvencekből,

- alkalmazások rendezettségének változása a Kedvencekben.

3.3 ALAPSZINTEN CSATLAKOZOTT ALKALMAZÁS SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szállító határozza meg a követelményelemzés alapján az elérhető szolgáltatásokat.

3.4 BEÉPÜLŐ ALKALMAZÁS SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szállító határozza meg a követelményelemzés alapján az elérhető szolgáltatásokat.

3.5 TELJESEN INTEGRÁLT ALKALMAZÁS SZÁMÁRA ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK

Szállító határozza meg a követelményelemzés alapján az elérhető szolgáltatásokat.

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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Leírás

Az IJrlapkezelés támogatás online űrlapok menedzselését, és kitöltését teszi lehetővé.

Funkciók, architektúra

Lásd a „SZOF IJrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás koncepció” dokumentumban ismertetett koncepciót és
követelményeket.

Tervezett interfészek

Lásd a „SZOF Űrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás koncepció” dokumentumban ismertetett koncepciót ás
követelményeket.

Igénybe vétel tervezett követelményei

. Felhasználói felületek megvalósítása

. Gépi interfészek kialakítása,

. Csatlakozás jogi, technikai feltételrendszerének kidolgozása,

. Űrlapkitöltés támogatás KEÜSZ kialakítása.

Csatlakozás tervezett menete

Csatlakozni kívánó szolgáltatás gazdája:

1. Hozzáférést igényel az önkiszolgáló menedzsment felületekhez,

2. saját fejlesztői környezetében kialakítja a SZÜF konform rendszerét teszteli a szolgáltatás működését,

3. sikeres fejlesztői tesztelés után kéri a rendszer integrációs tesztjének végrehajtását az elfogadott
kibocsátási (release) eljárásrend betartásával, dokumentációk, release csomagok átadásával,

4. sikeres integrációs, teszt után éles üzembe engedhető — természetesen a megfelelő release eljárásrend
betartásával.

+36 1 459 4200 info@nisz.hu n~sz.hu
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. Keresési funkció,

. Interaktív navigáció.

. A követelményelemzések eredményeként Szállító dolgozza ki a tartalmak regisztrálásának lehetséges
módjait:

o Tartalom tárolása a csatlakozó szakrendszerben történik, a szakrendszer interfészt biztosít a
lekérdezésekhez, a SZÜF tartalom navigációs rendszeréhez

o A tartalom, és a kapcsolódó navigációs szabályok egy „csomagban” kerülnek átadásra a SZÜF
tartalomkezelés szolgáltatás részére

. A módszerek meghatározása során meg kell határozni a különböző — a tartalmak életciklusához illeszkedő
— karbantartó műveleteket.

. Szállító a Megrendelő döntése függvényében valósítsa meg a meghatározott módszert.

Tervezett interfészek

1. Felhasználói felületek tervezetten a SZÜF-be integrálódnak.

2. API gateway-en publikálható gépi interfészek kialakítására is szükség van,

a. amelyek révén a kapcsolódó szakrendszer a saját felületébe tudja integrálni az tartalomkezelő
funkciókat (p1. keresés),

b. a tartalmak életciklusához illeszkedő műveletek végrehajtását lehetővé teszi (pl feltöltés,
módosítás, archiválás, törlés stb.)

Igénybe vétel tervezett követelményei

. Felhasználói felületek megvalósítása

. Gépi interfészek kialakítása,

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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Leírás

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató irt.
H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

A Tartalomkezelés APP a többi APP-hoz tartozó kézikönyveket, leírásokat’ tájékoztatókat tárolja strukturált
formában.

Tervezett funkciók

. Tartalom regisztráció,
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. Csatlakozás jogi, technikai feltételrendszerének kidolgozása,

. A tartalonikezelési eljárások meghatározása.

. Csatlakozás a Miniszterelnökség párhuzamos KÖFOP projektjében megvalósítani tervezett
továbbfejlesztett tudástárhoz az illeszkedés feltételeinek publikálását követően.

Csatlakozás tervezett menete

Csatlakozni kívánó szolgáltatás gazdája:

1. teszt hozzáférést igényel az API gateway teszt interfészhez,

2. saját fejlesztői környezetében kialakítja a SZOF konform rendszerét,

3. létrehozza a publikálandó tartalmakat és a kapcsolódó navigációs szabályokat,

4. teszteli a szolgáltatás működését,

5. sikeres fejlesztői tesztelés után kéri a rendszer integrációs tesztjének végrehajtását az elfogadott
kibocsátási (release) eljárásrend betartásával, dokumentációk, release csomagok átadásával,

6. sikeres integrációs, teszt után éles üzembe engedhető — természetesen a megfelelő release eljárásrend
betartásával.

+35 14594200 nfo@nísz,hu n~sz.hu
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A csatlakozás bármelyik szintjének támogatásához az alábbi minimális eredménytermékek megvalósítása szükséges
a SZOF fejlesztője, a Szállító részéről. Ezeket alapvetően három csoportra lehet bontani:

• a csatlakozás tervezési feladatainak elvégzéséhez szükséges termékek,

. a csatlakozáshoz szükséges fejlesztések implementációs feladatainak megkezdéséhez szükséges termékek,
környezetek,

. illetve a csatlakozás teszteléséhez, és az éles csatlakozáshoz szükséges környezetek.

Arculati tervezés

. Layout tervek,

. Widgetek,

• Arculati kézikönyv létrehozása.

Konszolidált MOd-lU

. MO.HU ->tájékoztatási cél, CMS (Tartalomkezelő rendszer, szerkesztői, jóváhagyási rendszer révén),

. SZÜF: ügyintézési felület.

A konszolidálás több lépésben valósulhat meg:

. Formai konszolidálás (CSS alapú) + Adattisztitás (avulás, archiválás),

. Szállítói CMS bevezetése,

. SZOF keretrendszer bevezetése,

. MO.HU tartalmi migrálás a CMS rendszerbe,

. Régi MO.IIU lekapcsolása.

Az egyes lépések révén létrejövő állapothoz folyamatosan hozzá kell majd igazítani a csatlakoztatási lépéseket,
követelményeket, dokumentációkat.

A konszolidálás egyik célja, hogy olyan felületek jöjjenek létre, amely a csatlakozást minél zökkenő mentesebben
tudja támogatni.

Ehhez az alábbi elvárásokat kellene támasztani az Új portállal szemben:

. Tartalomkezelő (CMS) képességekkel rendelkezzen:

±36 14594200 info@nisz.hu n~sz,hu
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o több szintű alwebhely kialakítási képesség

o több-bérlős („multi-tenancy”) működési mód támogatása

o szerepkör alapú jogosultságkezelés — bérlőnként elkülönítve is

o szerkesztői, jóváhagyási rendszer

. több üzemeltetési környezet közötti publikáció támogatása (védett környezetből publikáció a DMZ
környezetbe), Oly módon is, hogy a DMZ-ben működő környezetben elérhetetlenné vannak téve az
adminisztrációs funkciók. (IT biztonsági megfontolásból)

. bérlők csak előre definiált sablonból választhassanak arculatot (kapcsolódó feladat az arculati sablonok
kialakítása)

. csatlakozási folyamatok szabályozása (ki, kitől, hogyan igényelhet új alwebhelyet?)

. működési korlátok meghatározása

. javasolt egy megfelelő nevezéktan kialakítása (domain név struktúra)

6.1 FEJLESZTÉSI KÖRNYEZET

A csatlakozások megkönnyítése érdekében ki kell kialakítani egy olyan fejlesztési környezetet, amely gyorsan
telepíthető, hordozható, virtualizációra alapozott „appliance” jellegű megoldás, ami teljesíti az alábbi elvárásokat:

. előre definiált környezet preparált alkalmazásokkal,

. valamilyen konténer technológia (p1.: lxc, docker) révén, lehetőség szerint a teljes architektúra mockolt
szimulációjára alkalmas,

. minél kevesebb külső függést tartalmaz,

. minél egyszerűbben lehet megosztani az érintett fejlesztőkkel,

. a fejlődő rendszer, és az architektúra változások átvezetése minél fájdalom mentesebb, egyszerűbb és
gyorsabb legyen,

. tartalmazza a fejlesztési konvenciókat meghatározó dokumentációkat,

. lehetőség szerint olyan nyílt forrású eszközökre épít, amelyek a gyakorlatban már bizonyítottak,

. minél több előre elkészített tesztelt mock megoldást tartalmaz, amely az integrációra való felkészülést
segítheti,

. kidolgozott folyamatokkal kell rendelkezni a teszt környezetekbe történő hordozhatóság megvalósítására.

+36 14594200 info@nisz.hu nisz.hu
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6.2 TESZT KÖRNYEZET

A HLD elkészítését követően létre kell hozni a tervezett élessel megegyező architektúrát, hogy különösen a hálózati
és egyéb integrációs komponensek együttműködését már a fejlesztés korai fázisaiban tesztelni lehessen.

Biztosítani kell, hogy a teszt környezethez az érintett csatlakozó szervezetek minél előbb hozzáférjenek, az
architektúra viszonylagos komplexitásából fakadó kockázatok a fejlesztési időszak korai szakaszában
kikűszöbölésre kerülhessen.

6.3 SDK LÉTREHOZÁSA

Szintén a csatlakozás könnyitése érdekében Szállítónak létre kell hozni egy olyan SDK-t, amely a csatlakozók
számára átadható, és ami alapvetően az alábbi komponensekből áll:

. Előre megírt API könyvtárkészlet, amely a SZÜF integrációt gyorsítja, a tipikus csatlakozási feladatokra kész
megoldást ad. Elvárt az 5 legelterjedtebb nyelven biztosítani:

o Java,

o .Net

o PHP

o Javascript

o Python

. Az API gateway alapértelmezetten publikált szolgáltatásainak Swagger alapú dokumentációja, amely
egyben a végrehajtható teszt hívások végrehajtására is megoldást nyújt (Pl.: Swagger-tools, swagger-ui,
swagger test-server stb. révén.) Tekinthető „remote API könyvtárkészletnek” is.

. Dokumentáció, amely az integráció lépéseit részletezi, az API-k révén végrehajtható műveletek’ az általuk
használt objektumok részletes ismertetését tartalmazza, példakódokkal.

. Tartalmazza az alábbiakat:

o egy minta alkalmazás Java (esetleg Net és PHP is) nyelven amely API gateway alapú
integrációs mintát implementál,

o egy minta alkalmazás node.js alapokon, amely Mashup integrációs mintát implementál,

o a mintaalkalmazások iFORM motor integrálásával megvalósított űrlapkezelő
alkalmazással,

o a mintaalkalmazások Űrlap kitöltés támogatás KEÜSZ integrálásával megvalósított
űrla pkezeléssel.

+36 14594200 ® info@nisz.hu nísz.hu
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Elvárt egy olyan virtuális gépe(ke)n átadható, előre konfigurált fejlesztési környezet létrehozása, amely tartalmazza

. a fenti SDK elemeket,

. egy konfigurált Jenkins teszt szervert,

. egy konfigurált minimál minta alkalmazást, amely a SZOF fejlesztői teszt környezetbe beregisztrálható,

. tartozik hozzá a teszt KAÜ kapcsolódó ldP-iben, nyilvántartásaiban létező teszt felhasználó,

. képes KAÜ bejelentkezés után egy minta FORM űrlapon beadványt fogadni, és a befogadásról a teszt
felhasználót értesíteni,

. tartozik hozzá egy konfigurált Eclipse/NetBeans IDE környezet.

6.4 A CSATLAKOZÁS ADMINISZTRÁCIÓJÁHOZ KAPCSOLÓDÓ FUNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK

Biztosítani kell a csatlakozó szakrendszerek (a fejlesztett SZÜF APP-okra is érvényes) adatgazdái számára az
adminisztrációs felületeken minimum azt, hogy:

. regisztrálni, és karbantartani tudja a csatlakozó szakrendszereket, azok azonosítóit

. amennyiben a szakrendszer küld értesítést a végfelhasználónak, akkor adott szakrendszerenként:

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja a szakrendszerből küldendő értesítések típusait
(eseménytípus)

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az egyes regisztrált eseménytipusokhoz kapcsolódóan,
azokat a szakrendszerben értelmezett szerepköröket/jogcímeket (azonosító, leírás), amelyek
birtokában a végfelhasználók jogosultak lesznek az adott eseménytípusba tartozó értesítések
kezelésére (p1.: gondoljunk itt a NAV Egyke jogcímekre, üzleti eseménytípusokra - törzsadat
változás történt „X” törzsben —‚ biztonsági eseményekre)

o amennyiben a szakrendszer küld üzenetet BEDSZ-en keresztül a végfelhasználónak, akkor adott
sza krendszeren ként:

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja a szakrendszerből küldendő üzenet típusait

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az egyes regisztrált üzenettípusokhoz kapcsolódóan,
azokat a szakrendszerben értelmezett szerepköröket/jogcímeket (azonosító, leírás), amelyek
birtokában a végfelhasználók jogosultak lesznek az adott üzenettípusba tartozó üzenetek
kezelésére (p1.: gondoljunk itt a NAV Egykejogcímekre)

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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o amennyiben a szakrendszer biztosít információt a végfelhasználó által kezdeményezett ügyek státuszáról,
akkor adott szakrendszerenként:

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja a szakrendszerben kezelt ügyek típusait

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az egyes regisztrált ügytípusokhoz kapcsolódóan,
azokat a szakrendszerben értelmezett szerepköröket/jogcímeket (azonosító, leírás), amelyek
birtokában a végfelhasználók jogosultak lesznek az adott ügytípus státuszinformációjának
olvasására (p1.: gondoljunk itt a NAy Egykejogcímekre)

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az egyes ügytípusok kapcsán az adatszolgáltatás
módját, és az ehhez kapcsolódó meta-adatokat (p1. interfészen keresztül lekérdezhető - ekkor kell
az interfész hozzáférés konfigurálása is -‚ vagy a szakrendszer eseményvezérelten státuszt küld,
vagy szakrendszernek saját felülete van)

o amennyiben az adott szakrendszer SZUF-ön megjelenő APP, és ott értelmezhető a szerepkörhöz kötődő
jogosultságkezelés:

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az APP-ban értelmezett szerepköröket

o listázni, regisztrálni, és karbantartani tudja az APP-ban értelmezett attribútum engedély típusokat
is (p1. adott APP ÖNY-ből TAJ-t igényel)

. Biztosítani kell a fenti karbantartási műveletekhez API-kat, amelyeket esetlegesen az adott
szakrendszerekhez kötődő menedzsment alkalmazások képesek elérni, és használni.

. Biztosítani kell konfigurációs lehetőséget, ahol az attribútum engedély szolgáltatók interfészeit regisztrálni
lehet.

. Biztosítani kell olyan mechanizmust, amelynek alkalmazása révén a nyilvántartott szerepkör információk
összhangban maradnak az RNY-ben tárolt információkkal, és olyan megoldást kell szállítani, ami biztosítja,
hogy a fenti követelmények teljesítése kapcsán ne keletkezzenek redundáns meghatalmazások.

6.5 ÁLTALÁNOS SZAKRENDSZERI APP KÖVETELMÉNYEK

Amennyiben a Szállító az egyes SZOF szolgáltatásokat (p1. az „Ügykeresés” funkcionalitást, vagy bármely olyan
funkciót ami SZÜF-ön elérhető) egy lazán csatolt „microszervíz” alkalmazásként valósítja meg, abban az esetben a
jelen fejezetben megfogalmazott követelményeket a Szállítónak is teljesítenie kell.

Ettől függetlenül a Szállító SZOF megoldását úgy kell kialakítani, hogy a csatlakozó szakrendszerek számára — legyen
az akár külső intézmény, akár SZÜF projekt keretében csatlakozó rendszer — az alábbi követelmények teljesíthetőek
legyenek:

. Integrálható legyen a SZÜF Űrlapkitöltés támogatás és minta alkalmazás koncepció és űrlapkezelés
dokumentumban ismertetett architektúrához.

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu niszhu
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. Minimálisan támogassa a “Mashup”, “Widget”, API-gateway integrációs minta valamelyikét.

. Legyen felkészült a Miniszterelnökség KÖFOP projektjében továbbfejlesztésre kerülő Tudástár integrációra.

. Legyen felkészült a tervezett ügyfél-szituáció alapú kereséshez történő integrációra.

. Legyen felkészült az iFORM alapú (írlapkezelésre első sorban a tervezett Űrlapkitöltés támogatás KEÜSZ
igénybe vételével.

. Legyen felkészült a SZÜF profilkezeléshez történő integrációra.

. Elvárt a HTML5 ‚ és böngésző függetlenség támogatása az egységes felhasználói élmény biztosítása
érdekében.

. Tartsa be a SZÜF arculati elvárásait, használja a definiált Widgeteket, és arculati elemeket.

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz,hu
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Szállítónak meg kell határoznia azokat a feladatokat és ütemeket, amelyek általában szükségesek egy szakrendszer
SZÜF-re történő csatlakoztatása során a különböző csatlakozás szintek esetén.
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A fenti ábra egy egyszerű összefoglalója azoknak a főbb tervezési feladatoknak, amelyeket egy szakrendszer
csatlakoztatásánál minimálisan el kell végezni a bevezetési döntéseket megelőzően a Jelen ismereteink szerint.

Célszerűnek tartjuk, hogy az APP-ok ne bonyolult webalkalmazások, hanem a SZÜF tervezett koncepciójához
illeszkedve olyan modulok legyenek, amelyek egyszerű funkcionalitással rendelkeznek, hogy a mobil eszközökön is
jól használhatóak maradjanak.

Tájékoztatásul végeztünk egy becslést, a csatlakozás ütemezésére, ami az előző elvárásból indul ki, valamint abból
a feltételezésből, hogy a tervezési, felmérési feladatok végzését nem akadályozza semmi, a válaszok azonnal
megszerezhetőek, és bürokratikus akadály nem lassítja a munkavégzést.

S nap

- Üzleti domain modell Snap
- Architektúra tervezése 5 nap

Fizikai HID tervezése Snap

+36 14594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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2. ábra Bevezetést megelőző főbb tervezési feladatok

Folyamatintegráció felmérése
logikai HID
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1. táblázat: Bevezetést megelőző főbb tervezési feladatok

Ezt követően ha megszületett a döntés a bevezetésről az alábbi fontosabb lépeseket kell végrehajtani:

Logikai LtD készítése 10 nap
Fizikai LLD készítése 10 nap
Implementáció 30 nap
Tesztelés 20 nap
Pilot üzem 30 nap
Élesbe állás Snap _____________

2. táblázat: Bevezetési döntést követő főbb feladatok

Szállító feladata a projekt során felgyűlő tapasztalatok alapján a fenti feladatok és ütemezés folyamatos

pontositása, a változások indoklásával.

±35 1 459 4200 nfo@n~sz.hu n~sz.hu
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SZEÜSZ csatlakozás felmérése
SZEÜSZ-ök, nyilvántartások integrációja
API gateway integráció követelményeinek felmérése

3 nap
S nap
5 nap

lbtv. intézkedések felmérése ______ 10 nap
Üzemeltetési követelmények meghatározása 3 nap
Üzemeltetési erőforrások felmérése ________ 2 nap
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Szállitónak módszertant, támogatást kell nyújtania arra, amikor egy csatlakozó szervezet egy már meglévő
rendszerével szeretne a SZÜF-ön megjelenni.

Jelen fejezetben azokat a szempontokat ismertetjük, amelyekre jelen ismereteink szerint egy ilyen támogatásnak,
módszertannak figyelembe kell Venni.

Meglévő szakrendszer esetén a legfontosabb befolyásoló döntés, hogy a SZÜF-re csatlakozás a meglévő rendszer
átalakítása révén, vagy a régi rendszer kvázi Újra írása révén történik meg?

Mindegyik esetben érdemes végrehajtani az 1. táblázat szerinti feladatokat, ugyanis ez megalapozhatja a döntést.
(Természetesen lehetnek olyan körülmények, amelyek e-nélkül is egyértelműen egyik, vagy másik lehetőséget
kizárják.)

Amennyiben kvázi újraírásról van szó, úgy a vizsgálandó követelmények, és elvégzendő feladatok érdemben nem
különböznek az előző fejezetben megfogalmazottaktól, az alábbi kiegészitésekkel:

. komoly és erőforrás igényes feladat lesz a meglévő rendszer és az új rendszer közötti migráció tervezése és
végrehajtása,

. Ogyfélkapu-> KAÜ átállásjelentősen befolyásolja a tervezési, migrációs feladatokat.

Amennyiben a meglévő rendszer átírása a választott integrációs megoldás, akkor a legnagyobb befolyásoló döntés
az alkalmazott integrációs minta kiválasztása. A jelenleg ismert és tervezetten SZÜF-höz csatlakozó rendszerek
esetében a beépülő típusú integrációs megoldás a támogatott megoldás (Webes Ügysegéd), azzal a kitétellel, hogy
minden már létező rendszer esetében ezt egyedileg kell vizsgálni.

A legvalószínűbb megoldás feltehetően az lesz, hogy egyelőre megtartásra kerülnek a „legacy” rendszerek, és egy
egy APP-ként bevezethető szolgáltatással fokozatosan fog megtörténni az átállás.

Ez alapvetően az Új bevezetésnél megfogalmazott feladatokkal fog járni, de számos eltéréssel is számolni kell.

A következőkben ezekre az eltérésekre szeretnénk a hangsúlyt fektetni.

8.1 PORTÁLKONSZOLIDÁCIóS FELADATOK

1. Meglévő portál tartalom szétbontás tervezése, előkészítése

a. tájékoztatási célú tartalom a CMS-be fog kerülni,

b. ügyintézési felületek esetében a SZÜF integrációra kell felkészülni (ha vannak ilyen felületek).

2. Formai konszolidálás (CSS alapú) + Adattisztitás (avulás, archiválás) a tájékoztatási célú portálon.

3. Bevezetett CMS-ben „subsite” kialakítása, szerkesztők jogositása.

±36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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4. Tájékoztatási tartalniak migrálása a CMS rendszerbe, a „subsite”-ra.

5.,,Régi” tájékoztatási portál lekapcsolása.

1. b. ponttól párhuzamos tevékenység a SZÜF integráció tervezése.

8.2 LEHETSÉGES SZÜF INTEGRÁCIÓS FELADATOK

. KAÜ kompatibilitás elérése, meglévő felhasználói nyilvántartások KAÜ kompatibilissé tétele.

. Meglévő architektúra átalakítása: felhasználói felületek leválasztása, illesztése a SZÜF architektúrához.

. Felhasználói felületek átalakítása, reszponzív felületek tervezése (mobil támogatás).

. iFORM technológia adaptálása.

. Egyéb max. 4 közigazgatásban elterjedt űrlapkitöltő technológia adaptálása.

. Dokumentáció elkészítése, folyamatos karbantartása.

. Migrálás, átállás tervezése, erőforrások biztosítása.

. Képzések előkészítése, érintettek felkészítése a változásokra.

. Nyilvánosság tájékoztatása a változásokról, és az Új lehetőségekről.

8.3 KÖVETELMÉNYEK, SZEMPONTOK

A SZÜF szolgáltatás keretében a NISZ szolgáltatói feladata a SZOF felhasználói felületének vizuális rendszerének
csatlakozók részére történő biztosítása, valamint a felületre kivezetett szakrendszeri APP-ok és Urlapok egységes
megjelenésének biztosítása. Ennek érdekében a NISZ a szakrendszerek számára biztosít egy arculati kézikönyvet,
mely tartalmazza mindazokat az egységes vizuális keretrendszerre vonatkozó szabályokat és design elemeket
amelyek betartása és használata kötelező.

Az integrációhoz a NISZ mint szolgáltató biztosítja a SZÜF architektÚra leírását valamint integrációs rendszertervét.

Mindezeket a leendő Szállítónak kell már a tervezési fázisban előállítani, hiszen ezeket a párhuzamosan futó
KÖFOP projektek számára is mielőbb tervezési inputként kell biztosítani.

Jelenleg még nem végleges, hogy milyen típusú integráció támogatott a SZÜF és a csatlakozó intézmények
szolgáltatásai között ugyanis a jelenlegi elképzeléseket befolyásolhatja a leendő Szállító által jövőben biztosított
megoldás.

A Szállító megoldásától elvárt célok, hogy

±35 14594200 info@nisz.hu nisz.hu
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• az ügyfelek, felhasználók szempontjából az integráció transzparens legyen,

. a SZÜF biztonsági szintje ne romoijon a választott megoldás eredményeként,

. az integrált szolgáltatás üzemeltetése ne rójon többlet terhet a NISZ-re,

. a szolgáltatás gazdájának üzemeltetési, támogatási feladatai hatékonyan legyenek elvégezhetőek,

. az integrált szolgáltatás működési problémái ne veszélyeztessék a SZÜF mint platform, és az egyéb
szolgáltatások működését

. a szolgáltatások életciklusa (kifejlesztése, csatlakoztatása, módosításai, esetleges kivezetése,
szüneteltetése) ne legyen hatással magára a SZÜF-re mint kvázi keretrendszerre.

Ajelenlegi elképzelések szerint ezt leginkább —a különösen a felhő (cloud) szolgáltatási környezetben—egyre
inkább teret nyerő ún. „microservice” architektúra tudja biztosítani.

Fontos megemlíteni, hogy a portál konszolidációs elvárásokkal összhangban kiemelt követelménnyé szeretnénk
tenni, hogy a SZÜF-ön minél egyszerűbb módon lehessen Új szolgáltatásokat indítani, illetve a kapcsolódó —vagy
akár független — tájékoztató portálok indítása is egyszerűen, gyorsan, és minél alacsonyabb IT szakértelem mellett
legyen lehetséges.

Mindezeket figyelembe véve a csatlakozni kívánó intézményeknek az alábbi legfontosabb szempontokat kell
megvizsgálni, és felmérni a sikeres integráció érdekében, amihez a Szállítónak a projekt során felgyűlő csatlakozási
tapasztalatok alapján egy módszertani útmutatót kell kialakítani. Tehát a szempontok:

. szolgáltatások:

o Milyen szolgáltatásokat kíván publikálni a $ZÜF-ön?

o Ezek mennyire egyszerűsíthetőek, hogy a megcélzott közönség minél egyszerűbben tudja igénybe
venni?

o Mekkora a tervezett igénybevevői köre?

o Milyen jellemzőkkel (demográfiai, képzettségi stb.) bírnak a lehetséges ügyfelek? (Várhatóan
milyen sikerrel lehet a szolgáltatások igénybe vételére ösztönözni őket?)

. Architekturális illeszkedés:

o Milyen a jelenlegi IT környezete?

o Hogyan tud csatlakozni a Kormányzati Adatközpontban (KAK) futó SZÜF szolgáltatásokhoz?

o Amennyiben a rendszerével a KAK-ba költözik a saját rendszereivel, azok hogyan kapcsolódnak az
intézmény jelenlegi rendszereihez?

+36 14594200 nfo@nisz.hu nísz.hu

26



sot

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-10S1 Budapest Csokonai utca 3.

NISZ

o Az intézmény rendelkezésére fog-e állni kompetens, megfelelő kapacitással rendelkező erőforrás,
aki az architektúra tervezési/illesztési feladatokat el tudja látni?

• KAÜ integráció:

o KAÜ interfészhez csatlakozás feltételei fenn állnak-e?

o Van-e olyan ügyfélnyilvántartás, amely kötődik az ügyfélkapuhoz?

o A KAÜ integráció után hogyan kel] kezelni a szolgáltatás igénybe vevőit?

A KAÜ azonosításnak különböző azonosítók lehetnek az eredményei, amelyekre történő átállás komoly tervezési
feladatokat róhat az intézményre. Ez szoros összefüggésben van a Központi Ügyfél-regisztrációs Nyilvántartás
(KONY) indulásával, és megvalósítási módjával, továbbá az intézmény Összerendelési Nyilvántartáshoz kapcsolódó
jogosítványaival.

. Migráció:

o Létező szolgáltatások esetén, milyen migrációs feladatok szükségesek?

o Lesz-e portál tartalmi migráció?

o Kell-e párhuzamos működést fenntartani?

o Egyáltalán lehetséges-e a migráció, vagy újrafejlesztés kell? (Nincs forráskód, nincs támogatás,
nem gazdaságos stb.)

. Erőforrások:

o Várhatóan milyen emberi erőforrások szükségesek az egyes feladatokhoz? (Kompetencia,
kapacitás?) Az rendelkezésre áll-e?

o Milyen hardver kapacitásokra van szükség? Az rendelkezésre áll-e?

o A kapacitások beszerezhetőek-e?

o Mekkora kapacitás kell a tervezés, fejlesztés időszakában?

o Mekkora a pilot és éles szakaszokban?

o Szükséges licencek rendelkezésre állnak-e?

További kiemelendő függés a Tudástárjelenleg kevéssé ismert követelményrendszere, és hatóköre. Jelenlegi
tudásunk alapján a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozó KÖFOP projekt keretében való megvalósulás kérdéses.
Bár a korábban a teljes közigazgatást lefedő etalon nyilvántartástterveztek fejleszteni, amely minden ügyintézési
információt tartalmazott volna kereshető formában, és minden közigazgatási intézménynek csatlakozni kellett
volna hozzá, a jelen bizonytalanságok miatt nem épithetünk erre az induláskor, pedig a redundancia elkerülése

±36 14594200 info@nisz.hu n~szhu
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miatt nagyon hasznos lehetett volna, ha az ügyintézésekhez szükséges tájékoztató információt innen tudtuk volna
a SZOF révén elérni. Ezzel a csatlakozó intézményeknek is számolni kell. Amennyiben projekt időszaka alatt a
Tudástár kapcsán lehet valamit tervezni, akkor az integrációval számolni kell mindenkinek, így a Szállítónak is!

Természetesen elvárás, hogy meglévő szolgáltatások esetén az intézménynél rendelkezésre kell, álljon a saját,
meglévő rendszerének

. architektúra leírása,

. rendszerterve,

. teljes műszaki dokumentációja,

. forráskódja, fejlesztője (amennyiben módosítással szeretné a csatlakoztathatóságot elérni).

A csatlakozás megkönnyítésére a projekt keretében kialakítani tervezett fejlesztői készletet (SDK) az érintett
intézmények számára időben elérhetővé kell tenni, hogy teljesíteni tudják ajogszabályi kötelezettségeiket.

Elvárás, hogy az SDK részét képező arculati kézikönyv és alap elemkészlet (widgetek) legalább 20172. negyedév
végére rendelkezésre álljanak. Várhatóan a projekt megvalósításának előre haladásával ezek fognak fejlődni.

További szempontok, amelyeket a csatlakozó intézményeknek — így a Szállítónak is —vizsgálni, elemezni kell.

. szolgáltatás alapú integráció:

o Mely szolgáltatásokat tudják integrálni? (A cél az, hogy a csatlakozó megvizsgálja a saját
rendszerét, hogy abban ő milyen SZÜF szolgáltatást kell, hogy igénybe vegyen: szélsőséges esetben
lehet, p1. hogy a szolgáltatásait anonim módon lehet igénybe venni, így p1. neki nincs Semmi
szüksége azonosítással kapcsolatos szolgáltatásokra.)

o Milyen integrációs megoldásokat tud kezelni jelenleg a rendszerük?

o Milyen fejlesztések kellenek a szükséges integráció megvalósításához?

. Biztonság

o KM) (SSO) integráció szükséges lépések felmérése?

o Szolgáltatás adminisztráció biztonságának elégséges szintjéhez milyen fejlesztések szükségesek?

o Integráció biztonsági követelményeinek felmérése? (Hálózat, tűzfal stb.)

. Folyamatok javítása:

o Hol lehet csökkenteni a feldolgozási, és az általános tranzakciós időket?

o Hol lehet önkiszolgáló modellt bevezetni?

+36 14594200 info@nisz.hu niszhu
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o Hol lehet automata lépéseket bevezetni?

o Hogyan lehet egyszerűsiteni, intuitíwá tenni a felületeket?

o Hogyan lehet kereshetővé tenni az információkat?

o Hogyan lehet egyszerűbbé, intuitívabbá tenni a navigációt?

Kereső-integráció:

o Tartalmak kategorizálása

o Keresés optimalizáció támogatása (helyzetérzékenység, relevancia, keresés személyre
szabhatósága, keresési eredmények értékelése)

o Keresés szolgáltatássá ala kitható-e?

Analitikai támogatás:

o Kulcs információk megszerzése a használatról, felhasználó profilozás lehetséges-e, szükséges-e,
használt eszközökről információ?

o A megszerzett analitikai információk feldolgozásának lehetőségei?

o A feldolgozási eredmények visszacsatolásának lehetőségei?

Közösségi média integráció:

o Van-e rá szükség?

o Milyen lehetséges formákat kellene támogatni?

o Közösségi visszajelzéseket kell-e támogatni?

Többcsatornás integrált megjelenés:

o Reszponzív megjelenés támogatása milyen fejlesztéssel Jár?

o Mobil eszközök támogatása igényel-e speciális kezelést?

o Kell-e natív mobil támogatás?

o Érintőképernyőre optimalizálás következményei, fejlesztési igényei?

o Mobil eszközök miatti teljesítmény optimalizáció? (Alacsonyabb sávszélesség, kisebb
adatmennyiség stb.)

Felhasználói interfész:
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o SZÜF arculathoz illeszkedés milyen fejlesztéssel Jár?

o SZÜF alap elemkészlet (widget-ek) elégséges-e? Milyen kiegészítésre lenne szükség?

o iFORM alapú űrlapkezelés lehetőségei?

. Perszonalizáció/testreszabhatóság:

o Látogató tud-e szolgáltatásonként újra felhasználható alapértelmezett értékeket beállítani?

o Van-e értelme szolgáltatási, keresési preferenciákat beállítani? Ezek megoldási lehetőségei?

o SZÜF perszonalizációs képességekkel történő integráció megoldása hogyan lehetséges?

8.4 A CSATLAKOZTATÁS FŐBB LÉPÉSEI

Lenti lépések pontosítása, ez egyes lépesek során szükséges feladatok meghatározása, a végrehajtáshoz szükséges

támogatás és eszközök biztosítása — ahol az értelmezhető — a Szállító feladata lesz:

. Intézményi kapcsolattartó kijelölése,

. SZOF technológiai dokumentációinak átadása,

. Technológiai egyeztetések a várható követelmények felméréséhez.

. Intézményi döntés a csatlakozási szándékról, amennyiben jogszabály nem kötelez a csatlakozásra.

. Technológiai munkacsoport létrehozása a SZÜF szállító kiválasztása után.

. Jogi munkacsoport létrehozása: feladata az egyéb tevékenységekkel párhuzamosan a jogszabályi feltételek

megteremtése, amennyiben az nem adott.

. Architektúra tervezés.

. Architektúra ismeretében a részletes tervezési feladatok megkezdése.

. Szolgáltatás prototípus kialakítása SZÜF SDK prototipus felhasználásával.

. Elemzés, finornhangolás, esetleges újratervezés — akár több iterációban.

. Bevezetés, migráció, oktatás tervezése.

. Bevezetés, migráció, oktatás.

. Pilot üzem.

8.5 CSATLAKOZÓK
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Akiről tudunk:

. Belügyminisztérium (Webes Ügysegéd)

. NAV (eBev portál)

Akiket várhatunk:

. Minden olyan intézmény, amely Nemzeti Adatvagyon alá tartozó nyilvántartást vezet, ugyanis ezeknek az

adatkezelőknek a SZOF-ön keresztül elérhetővé kell tenni azok számára, akik alanyai az adott

nyilvántartásoknak, az alábbiakat:

. azokat az audit információkat, amelyeket a jogszabály meghatároz,

. illetve módosítási lehetőséget adott —jogszabályban meghatározott— adatkörök vonatkozásában.

. Mindazok, akik a KÖFOP projektekben jelezték, hogy a SZÜF-öt szeretnék igénybe venni. (Pl.: ONYF, FÖMI,

NFM, EMMI)

. Minden olyan szervezetet, aki a 2015. évi CCXXII. törvény alapján a kötelezetti körbe került, illetve az

önkéntesen csatlakozókat.

+36 14594200 info~n~sz.hu nisz.hu

31



.
NISZ

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
H-1O31 Budapest Csokonai utca 3.

Gyakorlatilag az eBev architektúra részleteinek ismerete nélkül magukat a webalkalmazáson keresztül nyújtott
szolgáltatásokat felmérve az alábbi megállapítások tehetőek:

. A felületen lényegében önálló független szolgáltatások vannak kivezetve (p1. folyószámla egyenleg
lekérdezés, meghatalmazások kezelése, különböző egyéb lekérdezések),

. Többségük lekérdező jellegű szolgáltatás, kevés törzsadat módosítási, néhány meghatalmazás,
kéreleminditási lehetőség.

. A lekérdezések és a kérelemindítási szolgáltatások aszinkron módon működnek.

. Viszonylag kevés szolgáltatásról van szó.

Kiegészítő Információk alapján feltételezhető, hogy az eBev a megjelenítendő lekérdezési eredményeket biztonsági
okokból a NAV háttérendszereitől leválasztott sorkezelőkön keresztül adja át az eBev portál kiszolgáló
webalkalmazásnak. Ez az architektúra feltételezhetően hasonlít a SZÜF Űrlapkitöltés támogatás és minta
alkalmazás koncepció, és űrlapkezelés dokumentum 3. ábráján vázolt modellre.

Mindebből az következik, hogy az eBev portál szolgáltatásainak jelentős részére (főleg a lekérdezési szolgáltatások
esetén) a SZÜF-re kivezetés nem jelenthet különösebb problémát: ha az üzleti logika jelenleg isle van választva,
gyakorlatilag csak a megjelenítési réteget kell cserélniük.

Az egyetlen kritikus pont a (AC) integráció, amennyiben nem a KAÜ kompatibilitási üzemmódú azonosítása lesz
kiválasztva.

Fentiek alapján az előző két fejezetben megfogalmazott feladatokon túl semmilyen specialitást nem látunk jelenleg
az eBev integrációja kapcsán.

Gyakorlatilag az előbb említett 3. ábra szerinti „Szakrendszer SZÜF WFE” modult javasolt létrehozni API gateway
integrációs minta alapján. Érdemes megfontolni, hogy OAuth modell alapján legyen lehetőség az állampolgároknak
joga hozzáférést adni az eBEV SZÜF WFE komponens számára, a SZÜF azonosítási adatok tekintetében.

Miután a szolgáltatások migrációja megtörténik a SZÜF-re, nincs akadálya a régi eBEV portál lekapcsolásának.
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A Webes ügysegéd (WÜ) architektúrája a megismert emlékeztetők, és beszélgetések alapján Jelenleg is többrétegű
MVC megoldás.

Ebből fakadóan itt is feltételezhető, bogy az említett 3. ábra szerinti modell lényegében a tervezett valóságot
reprezentálja.

Tudomásunk szerint a WO Jelenlegi felülete már eleve abba az irányba mozdult el, amit a SZOF koncepcionális
célként Jelölt meg: mobil alkalmazás —APP — stílusban, nagy ikonokat szimbolizáló képekként jeleníti meg az
elérhető szolgáltatásokat.

Korábban a feJlesztőkkel történt konzultáció eredményeként az volt leszűrhető, hogy számukra a Widget, vagy
Mashup integrációs minta lenne a célszerű.

Ajelenleg megismert WO koncepció alapján, a részletektől függően a Teljes integráció, vagy a Beépülés lenne a
célszerűen csatlakoztatási szint.

Azonban ennek feltétele, hogy az architektúra végleges kialakítása mellett a KAÜ integráció mélységéről is döntés
szülessen, valamint rendelkezésre álljanak az arculati követelmények és az alkalmazható layout tervek, és widget
készletek.

Valószínű, hogy a korábbi fejezetekben leírt szempontokon túl nem szükséges speciális szempontok figyelembe
vétele.
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Az iFORM űrlaptechnológia működése alapvetően három lényeges funkciócsoport köré szerveződik: az 1FORM
űrlapok menedzsmentjéhez kötődő, az Űrlapkitöltő, és az Űrlapszerkesztő (tervező) funkciók.

A) iFORM űrlap menedzsment

Az iFORM űrlapok menedzsmentjét is végző alkalmazásnak feladata az űrlapkitöltéshez szükséges (1FORM) űrlap-
specifikus adatok nyilvántartása, karbantartása (űrlapsablonok, kódszótárak, űrlap paraméterek, keresőszavak).
Egy kitöltőt integráló rendszer ebből a nyilvántartásból keresi ki — részben a keresőszavak igénybe vételével — az
ügyfél által igényelt űrlapsablont.

Mivel az űrlapok menedzsmentje kapcsán változatos igények merülhetnek fel, ezért Jelenleg a technológia nem
biztosít egy általános eszközt a menedzsmenthez, hanem van egy testre szabást igénylő komponens készlet. A
kitöltő technológiát választó szervezetek választhatnak, hogy vagy a komponens készlet testreszabása révén Jutnak
egy űrlap menedzsment eszközhöz, vagy az általuk meghatározott igények mentén egyteijesen független —akár
más eszközbe integrálható — űrlap menedzsment megoldást építenek.

Utóbbi esetben célszerű az FORM űrlapok menedzsmentjéhez egy megfelelő felhasználói felület kialakítása.
Amennyiben az adminisztrációs felületek számára közös IDP vagy 550 megoldás kerül kialakításra, akkor az iFORM
menedzsment felületet képessé kell tenni arra, hogy valamely szabványos protokollon illeszkedjen (p1.: SAML 2.0)
ahhoz. A menedzsment alkalmazás funkcióinak Jelentős részét célszerű REST vagy SOAP web szolgáltatásként is
elérhetővé tenni (Űrlap Menedzsment API), amit az adaptáló szervezet rendszer-komponenseinek. Ilyen
menedzsment API funkciók lehetnek például a sablonok listázása, keresése’ a sablon információk lekérdezése
esetén.

A SZÜF esetén az űrlapmenedzsment funkciókat az Online Űrlap Menedzsment rendszerbe kell integrálni.

B) Űrlapkitöltő

ASZOF portálon az Űrlapkitöltő integrációja lazán csatolt módon van tervezve, melyben a kitöltő egy önállóan
létező szolgáltatás (SaaS), ha úgy tetszik egy microservice, ami részleteiben a fejlesztés során később definiált
interfészen (lásd alább az 1. pontban) keresztül vezérelhető, miközben az Űrlapkitöltő igénybe veszi az Online
Űrlap Menedzsment és a SZUF keretrendszer által nyújtott szolgáltatásokat (lásd alább a 2. pont). Az iFORM
űrlapkitöltő a keretrendszer számára kiegészítő szolgáltatásokat nyújt (Lásd alább a 3. pont).

Feltételezve, hogy a kitöltés közben a SZÜF portál felület és az űrlapkitöltő felület között nincs a böngészőn belüli
kommunikáció, az alábbi integrációs felületek megvalósítása szükséges. Az Űrlapkitöltő használja az Online Űrlap
Menedzsment interfészét, ezért olyan adatok esetén, amik az Online Űrlap Menedzsmentben kerülnek rögzítésre,
elég az azonosítót átadni.

1. Űrlapkitöltő vezérlése
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Az Űrlapkitöltő indítása a kitöltési paraméterek átadásával valamint a kitöltő URL meghívásával történik. Kitöltési
paraméterek például a SZÜF által átadható autentikációs és autorizációs adatok, felhasználói engedélyek
nyilvántartásokból történő lekérdezésekhez, felhasználóról már bejelentkezéskor megismert adatok, űrlapsablon,
mentett adat XML, vagy azonosító, nyelvi paraméterek, read-only mód stb. Javasolt valamilyen token átadása URL
paraméterben annak érdekében, hogy a többi adat lekérdezése web szolgáltatáson keresztül a tokennel legyen
lehetséges. Elindítás után a kitöltő önállóan működik, felhasználva más SZÜF keretrendszer szolgáltatásokat (lásd
2. pont). A kitöltés befejezésekor a kitöltő SZÜF keretrendszer hívásával átadja a keretrendszernek az űrlapkitöltés
során keletkezett űrlap adat XML-t és az esetleges csatolmányokat.

2. Az Űrlapkitöltő által elvárt SZÜF keretrendszer szolgáltatások.

Az Űrlapkitöltő a kítöltés közben több SZÜF keretrendszer szolgáltatást is használhat ezek teljes körűen a tervezési
szakaszban határozhatóak meg. Ezeket a SZUF keretrendszer fejlesztőjének kell implementálnia, SOAP vagy REST
web szolgáltatásként. Az eddigfelmerült esetek:

. Űrlap mentés betöltése: paraméterként kapott mentett űrlap adat XML-jének betöltése tárhelyről.

. Kitöltés közbeni automatikus vagyfelhasználó által kezdeményezett űrlap-mentés: az Űrlapkitöltő nem
tárol fájlokat, mínden mentésnél az űrlap adatait átadva SZÜF keretrendszer szolgáltatást hív.

. Csatolmányok kezelése: ha a felhasználó kitöltés közben az űrlaphoz csatolmányt ad vagy töröl, vagy
korábbi csatolmányt letölt, akkor a kitöltő azt átmenetileg sem tárolja, hanem SZÜF keretrendszer szolgáltatásnak
egyből továbbítja, a tárolás, kártevő ellenőrzés stb. a szolgáltatás feladata.

3. Az Űrlapkitöltő által nyújtott FORM háttér-szolgáltatások

Az Űrlapkitöltéstámogató szervernek számos funkciója iFORM űrlapokkal dolgozik. Az Űrlapkitöltés támogató
szerver végzi a kívánt űrlap kiválasztását az Online Űrlap Menedzsment által fenntartott nyilvántartásban, majd
átadását kitöltésre, illetve az Űrlapkitöltés támogató szerver végzi az űrlapok utófeldolgozását a kitöltés után (p1.
csomag készítés). Ezen műveletek iFORM specifikus lépéseihez az Űrlapkitöltő segéd szolgáltatásokat biztosít.
Nagyságrendileg 5-10 SOAP vagy REST web szolgáltatást nyújthat majd a tervezés során pontosítható
funkcióhatárokkal. Például:

. Űrlap és adat XML-ből PDF generálása (csomag készitéshez kell).

. Űrlap adat XML-ből ÁNYK adat XML generálása: ha kompatibilitási okokból KR fájlt kell készíteni (ANYK
konverzió).

Amennyiben a tervezési szakasz során kiderül, hogy elkerülhetetlen a kitöltés közbeni kommunikáció, akkor az
integrációs felületek további bővítése közös tervezést igényel. Kitöltés közbeni kommunikációt igényelhet p1.:

. kitöltés közben felhasználói profilt érintő változások, p1. képviselt cég változtatása;

. olyan esemény, aminek hatására a felhasználónak kitöltés közben is meg kell jelennie valaminek, Pl.
bejövő üzenet;
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• megnyitott űrlapon hosszan dolgozó felhasználó esetén a kereten a munkamenet életben tartása, illetve
ugyanez fordítva;

. kereten végzett olyan művelet, aminek hatására a megnyitott űrlapkitöltőben szükséges valamilyen
felhasználói interakció, p1. fel kell ajánlani az űrlap mentését.

A TERVEZETT WEB-ES ŰRLAPSZERKESZTŐ

Amennyiben a technológiához kótődően a meglévő vastag kliens tervező mellett web-es űrlapszerkesztő
megoldást is ki kell alakítani, akkor az ezzel szembeni iFORM integrációs elvárások az alábbiak:

. A szerkesztés eredményeképp az iFORM sablon XML formátumának megfelelő XML fájlt állítson elő,
melyben az FORM szerkesztési szabályok érvényesülnek. Ehhez rendelkezésre áll a sablon XSD sémája’ minta
sablon XML-ek, desktop szerkesztő alkalmazás és hozzá kapcsolódó teszt kitöltő, dokumentációk. ASZÜF projekt
során a jelenlegi sablon formátum várhatóan kismértékben bővitésre fog kerülni (p1.: adatlekérdezések definíciója).

. Aweb-es űrlapszerkesztőnek a szerkesztés során kommunikálni kell az iFORM menedzsment funkciókat
biztosító alkalmazással, onnan adatot kell tudnia lekérdezni (p1. kódtörzsek listája, kódtörzsek keresése).
Technikailag kb. 5-10 web szolgáltatás REST vagy SOAP.

. A web-es űrlapszerkesztőnek meg kell tudnia hívni a teszt űrlapkitöltőt. Ehhez először web szolgáltatáson
át kell adni az aktuálisan szerkesztett iFORM sablon XML-jét a kitöltőnek web szolgáltatáson, majd a visszakapott
paraméterrel meg kell hívni a kitöltő URL-jét. A kitöltő hívása során a bejelentkezett felhasználó autentikációs
adatait át kell adni (p1. URL paraméterként token stb.)

. A web-es űrlapszerkesztőnek a desktop szerkesztő pixelpontos és mobil szerkesztési módját is támogatnia
kell.

A teszt űrlapkitöltő elérhetősége: http://iform-test.kdiv.hu/iform/index.html (a javasolt minta űrlap az „állatorvosi
ló” elnevezésű.)

Minta űrlapsablon:

A tervezéshez, és megvalósításhoz átadásra kerül a web-es űrlapszerkesztő igény specifikációja, és a telepithető
off-line űrlapszerkesztő alkalmazás.
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1. Alapok

A Jelen leírás célja, hogy felsoroija a projekt keretében leszállított, egységesíthető dokumentumokat

az MVT alapján. (Tehát p1. az adott, egyedi célra készített tanulmányok nem tartoznak ide.)

Az egyes dokumentumoknál az elvárt szerkezet előírható (elkészíthető az adott terv sablonja,

tartalomjegyzéke). Ezeket a vonatkozó műszaki leírás mellékleteként csatolhatjuk.

A tartalomjegyzékek összeállításánál figyelembe vettük a NISZ átadás-átvételi szabályzatát
(esetenként az ottani elvárt tartalmat kiegészítettük), valamint a NISZ-nél lezajlott projektek

vonatkozó dokumentációs követelményeit.

2. Dokumentumok

2.1. Adminisztrátori kézikönyv

A dokumentum célja
Az adminisztrátori kézikönyv az alkalmazás-adminisztrátorok számára szóló referencia-dokumentum,

amelyet fellapozva megtudhatják, hogy adott rendszer esetében, adott képernyőn milyen

adminisztrációs funkciók érhetők el, egy-egy funkció hol érhető el, adott funkciót hogyan kell

használni.

A dokumentumnak nem célja a rendszer-üzemeltetési feladatoknak a leírása, azaz mikor és milyen
üzemeltetési feladatot kell elvégezni (azt az üzemeltetési kézikönyv tartalmazza).

A dokumentum bemutatja a rendszernek és komponenseinek azokat az adminisztrációhoz

kapcsolódó funkcióit és felületeit, melyek szükségesek ahhoz, hogy a rendszeren az alkalmazás

adminisztrátorok a rendszeres és eseti beállításokat, módosításokat és ellenőrzéseket

végrehajthassák.

Bemutatja, hogy a felhasználói felület szerkezetét, mezőit, paramétereit és a mezőkhöz kapcsolódó

értékkészleteket, ellenőrzési algoritmusokat miként lehet karban tartanai, módosítani.

Bemutatja, hogy az egyes felhasználói képernyők szerkezeti, tartalmi változtatása esetén miként kell

eljárni, hogy az esetlegesen kapcsolódó további felhasználói képernyők tartalma, funkcionalitása ne

sérüljön.
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A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél ás hatókör

2. Fogalmak ás rövidítések

3. Szükséges kompetenciák

4. A rendszer áttekintése

5. Az adminisztrátori funkciók leírása
5.1 Adminisztrátori felületek

Az összes adminisztrátori felület mező szintű leírása, lehetséges értékkészletekkel ás azok
magyarázatával. Ismerteti a funkció használatát, a beviteli, illetve kimeneti adatok
leírását, ellenőrzési szabályokat.

5.2 Adminisztrátori tevékenységek
5.3 Karbantartási tevékenységek
5.4 Biztonsági funkciók

6. A rendszer konfigurálása
6.1 Konfigurációs paraméterek

7. Hibaelhárítás
7.1 Hibaüzenetek
7.2 Hibaelhárítási tevékenységek részletes ismertetése

2.2. Architektúra terv

A dokumentum célja
A dokumentum megvalósítandó rendszer fizikai reprezentációját írja le, dokumentálja a

felhasznált hardver-, ás szoftver- elemeket, a LAN ás WAN hálózat konfigurációját.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél ás hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Funkcionális követelmények

4. Hardver architektúra
4.1 A felhasznált hardverelemek listájának bemutatása

+36 14594200 info@nisz.hu n~sz.hu
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4.2 Hálózati felépítés ismertetése
4.2.1 A hálózati topológia
4.2.2 L4N

4.2.3 WAN
4.2.4 VPN-ek
4.2.5 Külső publikációk
4.3 Infrastruktúra szoftverek
4.4 A fizikai architektúra, valamint az alkalmazás technikai elhelyezkedése és kapcsolatai
4.5 Illeszkedés a KAK architektúrájához
4.6 Felhasznált termékek

5. Szoftver architektúra
5.1 A rendszer felépítése, modularitása
5.2 A rendszer komponensei
5.2.1 Felhasznált kész komponensek
5.2.2 Fejlesztett komponensek
5.2.3 Testreszabott komponensek
5.3 Portolhatóság, platformfüggőség
5.4 Külső rendszerkapcsolatok
5.4.1 Interfészek ismertetése

2.3. BCP/ DRP

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

A dokumentum tartalonijegyzéke
1. Cél éshatókör
1.1 Személyi hatály

1.2 Tárgyi hatály

2. Fogalmak és rövidítések

3. A rendszer alapadatai

4. Kapcsolódó rendszerek
4.1 Felettes rendszerek

4.2 Szolgáltató rendszerek

4.3 Mellérendelt rendszerek

5. Szolgáltatásminőségi követelmények

+3614594200 nfo@rüsz.hu nisz.hu
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6. Helyreállítás
6.1 Helyreállítási időcélok
6.2 Átállás a másodlagos feldolgozási helyszínre

6.3 Újjáépítés új helyszínen

6.4 Helyreállítást végző munkatársak

7. Megelőzési intézkedések
7.1 Rendszerdokumentáció
7.2 Mentések
7.2.1 Mentések gyakorisága, helye és megőrzésük időtartama
7.3 Rendszerfelügyelet
7.4 Kapacitástervezés
7.5 Üzemeltetési feladatok
7.6 További megelőzési intézkedések

8. Választervek
8.1 Újraindítás
8.1.1 Környezeti feltételek
8.1.2 Végrehajtás időigénye
8.1.3 Eljárás leírása
8.1.4 Érintett személyek és feladataik
8.1.5 Ellenőrzés
8.2 „Billentés” - Áttérés másodlagos feldolgozási helyszínre
8.2.1 Környezeti feltételek
8.2.2 Végrehajtás időigénye
8.2.3 Eljárás leírása
8.2.4 Érintett személyek és feladataik
8.2.5 Ellenőrzés
8.3 8.3 Visszaállítás mentésből
8.3.1 Környezeti feltételek
8.3.2 Végrehajtás időigénye
8.3.3 Eljárás leírása
8.3.4 Érintett személyek és feladataik
8.3.5 Ellenőrzés
8.4 További választervek

9. Katasztrófa-elhárítás
9.1 Szükséges erőforrások
9.1.1 Környezeti feltételek
9.1.2 Alapfunkciók újjáépítéséhez szükséges erőforrások
9.1.3 Teljes rendszer újjáépítéséhez szükséges erőforrások
9.2 Újjáépítési terv

+36 1 459 4200 ® nfo@nisz.hu n~sz,hu

7



ra
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

9.2.1 Alapfunkciókat támogat6 rendszerkomponensek ás újjáépítésük terve
9.2.2 Az alapfunkciókon kívüli funkcionalitást támogató rendszerkomponensek és újjáépítésük

terve
9.3 Érintett személyek és feladataik

10. Űzletmenet-folytonossági tesztelési terv

11. Kapcsolódó dokumentáció
11.1 Gyártói dokumentáció
11.2 Egyéb műszaki dokumentáció

2.4. Bevezetési terv / élesbeállási terv

A dokumentum célja
Egy elkészült (fejlesztett, testreszabott) rendszer élesbe állásával kapcsolatos feladatait tartalmazza.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Céléshatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Az élesbeállás előfeltételei
3.1 Üzemeltetési környezet kialakítása
3.1.1 Hardver
3.1.2 Szoftver
3.1.3 Kapcsolódó rendszerek
3.1.4 Üzemeltető, támogató személyzet
3.1.5 Hibabejelentések kezelése
3.2 Érintett szoftvertermékek
3.3 Elvégzett tesztek
3.4 Rendelkezésre álló dokumentáció

4. Szervezeti keretek
4.1 Az élesbeállási folyamat engedélyezője
4.2 Szükséges kompetenciák

5. Élesbeállás
5.1 Az élesbeállás folyamata
5.1.1 Lépések
5.1.2 Ütemezés (időszükséglet)
5.2 Sikerkritériumok
5.2.1 Elvégzett tesztek

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu
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5.3 Visszaállítás lépései
5.4 Adatfeltöltés
5.4.1 Tőrzsadatok (ősfeltöltés)
5.4.2 Futási adatok
5.4.3 Felhasználói adatatok
5.4.4 Jogosultságok beállítása

2.5. Fejlesztési terv

A dokumentum célja

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

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör
1.1 A fejlesztési feladat célja
1.2 A fejlesztés terjedelme
1.2.1 A fejlesztéssel érintett részek
1.2.2 Kimaradó részek

2. Fogalmak és rövidítések

3. Szervezet
3.1 A fejlesztés megvalósításának résztvevői
3.1.1 Megrendelő
3.1.2 Fejlesztők
3.1.3 Alvállalkozók
3.1.4 Szállítók
3.1.5 Kapcsolat más projektekkel
3.2 A projekt szervezete
3.2.1 Kommunikáció

4. A fejlesztés keretei
4.1 A fejlesztés módszertana
4.1.1 Projektvezetés
4.1.2 Fejlesztés
4.1.3 Tesztelés
4.2 Futási környezet
4.2.1 Hardver
4.2.2 Szoftver

+3614594200 info@nísz.hu n~sz.hu
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4.3 Fejlesztői környezet
4.4 Tesztkörnyezet

5. Leszállítandó termékek

6. Otemezés és költségvetés

7. Kockázatkezelés

8. Minőségbiztosítás

9. Kapcsolódó dokumentáció

2.6. Felhasználói kézikönyv

A dokumentum célja
Az alkalmazást használó felhasználók Számára készített részletes dokumentum, amely leírja az

alkalmazás működését és ismerteti használatának módját. Az alkalmazás részletes leírása

funkciónként, képernyő képekkel, példákkal illusztrálva oly módon, hogy azon felhasználó számára is

érhető legyen, aki nem rendelkezik magas szintű informatikai alapismeretekkel.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. A rendszer általános bemutatása

4. Szerepkörők, a felhasználók csoportosítása

5. Felhasználói funkciók
Alrendszerenként/Képernyőnként leírja a felhasználók számára elérhető funkció

használatának módját, feltüntetve az adott funkció elvégzéséhez szükséges
szerepköröket is.

Tartalmazza:

o A funkció használatának szöveges leírását,

• a beviteli, illetve kimeneti adatok leírását,

• adatellenőrzési szabályokat,

+36 1 459 4200 info@nisz.hu niszhu
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. képernyő képeket.

A kézikönyv adjon magyarázatot az egyes mezőtartalmak összefüggéseiről, határozza

meg az esetleges logikailag kapcsolt mezők ellenőrzési szabályait is. Az egyes

funkciókhoz, funkciócsoportokhoz kapcsolódó tipikus használati eset példán keresztül

támogassa az adott funkció használatának megértését.

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

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

2.7. Fizikai rendszerterv

A dokumentum célja
Az üzleti funkciók fizikai megvalósításának alapját szolgáló dokumentum. A dokumentum olyan
részletességgel írja le a megvalósítandó rendszert, hogy további tervezési döntésekre a megvalósítás
során ne legyen szükség.

A felhasznált dobozos termékek esetében dokumentálja a korifigurációs paramétereket.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Fizikai architektúra modell
3.1 Hardver környezet leírása
3.1.1 Felhasznált termékek és licencek
3.1.2 Konfigurációs beállítások
3.2 Szoftver környezet leírása
3.2.1 Felhasznált termékek és licencek
3.2.2 Konfigurációs beállítások

4. A rendszer működése
4.1 Részletes folyamatok, felhasználói esetek

+3614594200 info@nisz.hu n~sz.hu
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4.2 A rendszer logikai adatmodellje
4.3 A rendszer fizikai adatmodelije
4.4 Adatkapcsolatok
4.5 Szerepkörök, jogosultságok kifejtése objektum és rendszerszinten
4.6 Ősfeltöltés

S. Felhasználói felület

6. Követelmények leképezése
6.1 Funkcionális követelmények leképezési terve

Jelezve, hogy mely folyamathoz, mely rendszerkomponenshez kapcsolódnak.
6.2 Műszaki megszorítások

7. A rendszer méretezése
7.1 Rendszerparaméterezés
7.2 Backup terv
7.3 Karbantartás terv

8. Mellékletek

2.8. Követelmény-specifikáció

A dokumentum célja
A követelmény-specifikáció tartalmazza a megrendelői igényeket, valamint a pályázati kiírásban

foglalt egyéb feltételekből származó követelményeket is.

A követelmény-specifikáció strukturáltan, szabad szöveges formában írja lea követelményeket. (UML

modellező eszköz használható, de az nem váltja ki a szabad szöveges leírást.) Minden követelmény

rendelkezzen egyedi azonosítóval.

Elvárás, hogy legyen teljes körű, konzisztens, megvalósítható, tesztelhető.

A követelmény-specifikáció szolgál a rendszertervezés (és teszttervezés) alapjául, valamint az átadás-

átvételi folyamat is ezen alapul.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Bevezetés
1.1 A dokumentum célja
1.2 Célzott olvasókör

2. Szakmai motiváció
2.1 Projekt háttér

±3614594200 info@nisz.hu n~sz.hu
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2.2 A projekt célja
2.3 Résztvevők

3. Projekt kötöttségek
3.1 Megkövetelt kötöttségek
3.2 Definíciók ás fogalmak
3.3 Fontos tények és feltételezések

4. Funkcionális követelmények
4.1 Jogszabályi környezet
4.2 Megvalósítandó folyamatok
4.2.1 Szereplők
4.2.2 Folyamatleírások

5. Nem-funkcionális követelmények
5.1 Általános követelmények
5.1.1 Sikerkritériumok
5.1.2 Tervezési megszorítások
5.1.3 Jogszabályi megfelelőség, követés
5.1.4 Alkalmazott szabványok
5.1.4.1 Kötelezően alkalmazandó szabványok
5.1.4.2 Választás alapján alkalmazott szabványok

5.2 Teljesítmény követelmények
5.2.1 Rendelkezésre állás
5.2.2 Méretezési input adatok
5.2.3 Tárhely igények
5.2.4 Válaszidők
5.2.5 Méretezhetőség, skálázhatóság

5.3 Adatkezelés, adatbázis menedzsment
5.3.1 Adatintegritás, konzisztencia
5.3.2 Adatizoláció
5.3.3 Mentés, archiválás
5.3.4 Törzsadat-kezelés
5.3.5 Ősfeltöltés
5.3.6 Adatfeldolgozás, elemzés
5.3.7 Exportálás

5.4 Rendszermenedzsment
5.4.1 Központi konfiguráció, menedzsment
5.4.2 Monitoring
5.4.3 Naplózás, audit

+36 1 459 4200 info@nisz.hu nísz.hu
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5.5 Biztonsági követelmények
5.5.1 Fizikai biztonság
5.5.2 Adatbiztonság
5.5.2.1 Az adatok elérése
5.5.2.2 Fizikai hozzáférés
5.5.2.3 Azonosítás
5.5.2.4 Jogosultság
5.5.2.5 Tárolás
5.5.2.6 Megőrzés, törlés
5.5.2.7 Hálózati adatmozgatás
5.5.3 Üzembiztonság

5.6 Architektúrára vonatkozó követelmények
5.6.1 Logikai architektúrával kapcsolatos követelmények
5.6.1.1 A rendszer felépítése, modularitása
5.6.1.2 Szoftver-architektúra
5.6.1.3 Felhasznált kész komponensek
5.6.1.4 Portolhatóság, platformfüggőség
5.6.1.5 Bővíthetőség, skálázhatóság
5.6.1.6 Szolgáltatási szint
5.6.1.7 Jogosultságok
5.6.1.8 Központi menedzselhetőség

5.6.2 Fizikai architektúrával kapcsolatos követelmények
5.6.2.1 Kiszolgáló infrastruktúra — szerverek - virtualizáció
5.6.2.2 Kliensek — munkaállomások, vékony kliensek
5.6.2.3 Hálózat (VPN, LAN)

5.7 Integrációs követelmények
5.7.1 Tartalom-integráció
5.7.2 Külső rendszerkapcsolatok
5.7.2.1 Hardver interfészek
5.7.2.2 Szoftver interfészek
5.7.2.3 Kommunikációs interfészek
5.7.2.4 Felhasználói interfészek

5.8 Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények
5.8.1 Ergonómia
5.8.2 Testreszabhatóság
5.8.3 Nyelvek kezelése
5.8.4 Akadálymentesség
5.8.5 Hibakezelés, hibaüzenetek

±3614594200 nfo@nisz.hu nisz.hu
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5.8.6 On-line dokumentáció, súgó

5.9 Üzemeltetési követelmények
5.9.1 Fenntarthatóság
5.9.2 Karbantarthatóság

5.10 Szállítással kapcsolatos követelmények
5.10.1 Leszállítandók
5.10.1.1 Szállítandó termékek
5.10.1.2 Szállítandó szolgáltatások

5.10.2 Projektvezetéshez és minőségirányításhoz kapcsolódó követelmények
5.10.2.1 Módszertani követelmények
5.10.2.2 Tervezési követelmények
5.10.2.3 Kivitelezéssel kapcsolatos követelmények

5.10.3 Teszteléssel kapcsolatos követelmények
5.10.4 Szállítandó dokumentációval kapcsolatos követelmények
5.10.5 Oktatással, betanítással kapcsolatos követelmények
5.10.6 Próbaüzemhez kapcsolódó követelmények
5.10.7 Átállással és migrációval kapcsolatos követelmények
5.10.8 Éles indulással kapcsolatos követelmények

5.11 iótállás, támogatás és követés követelményei
5.11.1 Licencek, felhasználási feltételek
5.11.2 Garancia, támogatás
5.11.3 Forráskód megőrzés

6. Mellékletek

2.9. Layout terv

A dokumenflim célja
A layout terv célja, hogy a bemutassa a rendszer felhasználói felületeit. Elkészítése során

felhasználandók a megrendelő által rendelkezésre bocsátott arculati elemek.

A felhasználói felületek megvalósítása (programozása) csak a layout terv megrendelő általi

elfogadását követően kezdődhet meg.

+3614594200 nfo@nisz.hu nísz.hu
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A layout tervnek nincs előírt formátuma, azt a rendszer típusa, platformja határozza meg.

Elkészítéséhez és bemutatásához szimulációs ás modellező eszközök felhasználhatóak, azonban a

végleges (elfogadott) terv csak statikus ábrákat (képernyőképeket) tartalmazhat.

2.10. Logikai rendszerterv

A dokumentum célja
A dokumentum leírja a tervezett megoldás főbb logikai komponenseit ás azok kapcsolatait,

specifikálja a megvalósítandó szolgáltatásokat (használati eseteket), és ismerteti a működési

folyamatot, a felhasznált adatköröket.

A dokumentum tartalornjegyzéke
1. Cél és hatókör

A dokumentum céljának és hatókörének rövid bemutatása.

2. Fogalmak és rövidítések

3. Rendszer-architektúra és működés bemutatása
A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása: ábra+ábramagyarázó
szöveg.

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

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

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

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

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

4. Implementáció
4.1 Tervezési elvek és szempontok

A megfelelő követelményekkel indokolva
4.2 Fejlesztés

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu niszhu
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4.2.1 Fejlesztési módszertan
4.2.2 Fejlesztőeszközök
4.3 Tesztelés
4.3.1 A tesztelés módszertana, eljárásrendje
4.3.2 Tesztelési fázisok
4.3.3 A tesztelés eszközkészlete
4.3.3.1 Tesztmenedzsment eszköz
4.3.3.2 Manuális tesztelés
4.3.3.3 Teszt automata

5. A rendszer funkcióinak leírása

5.1 Használati esetek

5.2 Az egyes modulok specifikus funkcióinak leírása, bemutatása, valamint az ott releváns

folyamatok, egyéb jellemzők meghatározása, modulonkénti bontásban

5.2.1 Felhasználói funkciók
5.2.2 Üzemeltetési és karbantartási funkciók
5.2.3 Biztonsági funkciók

6. Felhasználói felületek

7. A rendszer modellje
7.1 Folyamat-modell

Rendszer szintű fő folyamatok és funkciók bemutatása, azok leképezése komponensekre
7.2 Objektum-modell
7.2.1 Elemzési modell (domain model)
7.2.2 Tervezési modell (design model)
7.3 Magas szintű adatbázis-terv
7.4 A rendszer integrációs kapcsolatai egyéb rendszerekkel

8. Ősfeltöltés
A rendszerbe milyen adatkörök, mivel kerülnek feltöltésre átadáskor, mit kell a
felhasználónak/üzemeltetőnek feltőltenie és hogyan.

9. Jogosultságkezelés és biztonsági funkciók
9.1 Rendszer szintű biztonsági funkciók
9.2 Jogosultsági modell

Ajogosultsági modell bemutatása és annak az egyes modulokra gyakorolt hatása
9.3 Szerepkörök

10. Rendszermenedzsment és monitoring

11. Mentések és archiválás
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12. Mellékletek

2.11. Migrációs terv

A dokumentum célja
Egy kész szoftver migrációja más hardverkörnyezetbe.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Céléshatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. A migráció előfeltételei
3.1 Üzemeltetési környezet kialakítása
3.1,1 Hardver
3.1.2 Szoftver
3.1.3 Kapcsolódó rendszerek
3.1.4 Üzemeltető, támogató személyzet
3.1.5 Hibabejelentések kezelése
3.2 Érintett szoftvertermékek
3.3 Elvégzett tesztek
3.4 Rendelkezésre álló dokumentáció

4. A migráció eszközkészlete
4.1 Eszközök
4.2 Automatizált lépések
4.3 Jogosultságok

5. A migráció folyamata
5.1 Alkalmazások telepítése
5.1.1 A telepítés lépései, sorrendje
5.1.2 Beállítások, konfigurációs paraméterek
5.2 Adatok feltöltése
5.2.1 Ősfeltöltés (törzsadatbázisok)
5.2.2 Kiindulási adatok
5.2.3 Alkalmazás paraméterek
5.2.4 Működési adatok
5.3 Címtár integrációja
5.3.1 Felhasználók
5.3.2 Jogosultságok beállítása
5.4 Mentés
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5.5 Visszaállás lépései

6. Ütemezés

7. A migráció eredménye
7.1 Sikerkritériumok
7.2 Kiemelt kockázatok
7.3 Érintettek tájékoztatása

2.12. Oktatási jegyzőkönyv

A dokumentum célja
A jegyzőkönyv tanúsítja, hogy a tervezett oktatás megtörtént, valamint, bogy minden érintett részt

vett a számára előírt oktatás(ok)on.

Az Oktatási jegyzőkönyv igazolja az oktatás megtörténtét. Az oktatási jegyzőkönyv három önálló

részből áll, amelyek előállítása akár időben is eltérhet:

1. Oktatási jegyzőkönyv

2. Vizsgaeredmények

3. Értékelőlapok

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Oktatási jegyzőkönyv
1.1 Dátum (oktatás kezdete, vége, vizsga tervezett dátuma)
1.2 Helyszín
1.3 Oktató neve
1.4 Oktatás tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
1.5 Vizsgaköteles (Igen/Nem)
1.6 Résztvevők névsora/szervezet/Aláírás

2. Vizsgaeredmény lap (oktatási jegyzőkönyv melléklete)
2.1 Dátum
2.2 Helyszín
2.3 Vizsgáztató neve
2.4 Vizsga tárgya (az oktatási tervben felsorolt oktatás elnevezések alapján)
2.5 Vizsgázó neve/szervezet/Aláírás
2.6 Vizsgaeredmény (megfelelt/nem felelt meg)

3. Értékelőlap
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3.1 Az oktatás témája
3.2 Az oktatás időpontja
3.3 Az oktatást tartó neve
3.4 Hallgatói értékelések, javaslatok

113. Oktatási terv

A dokumentum célja
A dokumentum a különböző célcsoportok (Pl. felhasználók, üzemeltetők, adminisztrátorok,

fejlesztők) számára tartott oktatások tervét tartalmazza. A dokumentum alapján történik a

felkészülés az oktatások szervezésére és a lebonyolitás menedzselésére.

Áttekintőt ad az oktatási feladatok

o tartalmáról,
o terjedelméről

o oktatási módszeréről és a felhasznált segédletekről

• üternezéséről

Tartalmazza

. az oktatás tárgyi és személyi feltételeit

• az oktatás előkészítési feladatait: előfeltételek (projekt státusz vonatkozásában, technikai

előfeltételeket)

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

Meghatározza, hogy mely célcsoportok Számára történik az adott oktatás.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Tárgyi és személyi feltételek
3.1 Tárgyi feltételek

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

3.2 Személyi feltételek
Kik fognak oktatni, hány oktató lesz? Milyen feltétele van annak, hogy ki oktathat?
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3.3 Az oktatás résztvevői
Az oktatásban milyen csoportok lesznek (p1. felhasználó, operátor, üzemeltető,
adminisztrátor), mekkora létszámmal, hány darab oktatást terveznek az egyes
csoportoknak, pótoktatási lehetőségek.

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

4. Az oktatás terjedelme és módszere
4.1 Az oktatás típusa

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

4.2 Oktatási tematika
4.3 Oktatási forgatókönyvek
4.4 Napirend

5. Az oktatás végrehajtása
S.). Szerepkörök, felelősségek, feladatmegosztás

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

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

tevékenységeket?

2.14. Programozói kézikönyv

A dokumentum célja
A rendszer továbbfejlesztéséhez, a forráskódok feldolgozásához szükséges információkat

tartalmazza. A dokumentum megértéséhez elvárt az adott fejlesztési környezet és programozási

nyelv ismerete.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. A rendszer általános bemutatása

4. A fejlesztői környezet bemutatása
4.1 Fejlesztőeszközök
4.1.1 Alkalmazások, verziószámok
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4.1.2 A fejlesztési környezet telepítésének lépései

5. A tesztelési környezet bemutatása
5.1 A fejlesztői tesztek elvégzésének eszközei
5.1.1 Alkalmazások, verziószámok
5.1.2 A teszt környezet telepítésének lépései
5.2 Fejlesztői tesztek futtatása

6. Release-kezelés
6.1 Verziókezelés
6.2 Új változat telepítésének lépései

7. Forráskódok
7.1 A forráskódok szerkezete, tagolása
7.2 A forráskódok tárolása
7.3 Felhasznált dobozos komponensek
7.4 Az alkalmazás lefordítása

8. Licencek, felhasználási feltételek
8.1 Fejlesztőeszközök
8.2 Tesztelőeszközök
8.3 Egyéb alkalmazások
8.4 Forráskódok

9. Kapcsolódó dokumentáció
9.1 Gyártói dokumentáció
9.2 Rendszertervek, egyéb fejlesztői dokumentumok

2.15. Rendszerbiztonsági terv

A dokumentum célja
A dokumentum célja, hogy bemutassa a rendszer fejlesztésével kapcsolatos biztonsági előírásokat és

biztonsági funkciókat, összhangban a hatályos jogszabályokban foglaltakkal.

A dokumentum elvárt tartalma

Lásd külön csatolt 12. számú melléklet: Rendszerbiztonsági Terv - Tartalmi elemekre vonatkozó
elvárások.
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2.16. Rendszerintegrációs terv

A dokumentum célja
A dokumentum ismerteti, bogy a különböző komponensek hogyan alkotnak egységes, működő

rendszert, specifikálja az egyes rendszerkomponensek közötti interfészeket.

A rendszerintegrációs terv előállítása során az alábbi tartalom struktúrája, terjedelme a konkrét

tervezési feladat végrehajtásához, eredményeihez igazodva módosulhat, jelen elemek csak a termék

szerkezetének, felépítési logikájának bemutatását szolgálja. A termék jellegéből fakadóan szoros

egységet képez a „Logikai Rendszerterv” megnevezésű termékkel, így elemei is több ponton

átfedhetnek, egy logikai rendszerterv elem sok esetben szükségszerűen integrációs elem is.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak ás rövidítések

3. Logikai architektúra terv
A rendszer fő komponenseinek és kapcsolódási pontjainak bemutatása.

4. Folyamati integrációs modell
Rendszer szintű fő folyamatok bemutatása, azok leképezése komponensekre, különös
tekintettel a komponensek illeszkedésére ás az illeszkedés interfészeire

5. Integrációs funkciók
Az egyes komponensek között felhasznált protokollok, adattartalmak, struktúrák
ismertetése

6. Mellékletek
6.1 Interfészek formális leírása
6.2 Protokollok formális leírása

2.17. Telepítési jegyzőkönyv

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

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

2.18. Telepítési útmutató

A dokumentum célja
A dokumentum leírja a rendszer telepítési folyamatát, beleértve az elvégzendő feladatokat, a

konfigurációs beállítások paramétereit.

A dokumentum épít a gyári telepítési útmutatókra ezért, az ott leírt lépéséket nem írja le Újra.

Dokumentálja a gyári telepítési útmutatóktól való eltéréseket, leírja a telepítés során az

alapbeállításoktól való eltéréseket, illetve a telepítés közben bekért konfigurációs beállításokat.

o a rendelkezésre álló gyártói telepítési dokumentum, változatlan formában mellékletként kerül a
dokumentumba, és a telepítés lépéseinél az érintett telepítési szakasznál hivatkozás történik

o abban az esetben, ha a telepítési eljárás nem egyezik teljesen a gyártói telepítési
dokumentummal, akkor az eltéréseket egységes módszertan szerint kell kezelni és bemutatni a
dokumentumban.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. A telepítendő rendszer ismertetése, telepítő csomagok pontos megnevezése,
verziószáma
A telepítendő rendszer fizikai és logikai rendszerábrái, vagy a megfelelő rendszerterv
dokumentum adott ábráira való hivatkozások (hardver elemek, szoftver komponensek,
kapcsolatok /SAN, LAN, egyéb/, a telepítési feladatok megértését, végrehajtását
támogató táblázatok.

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

4.1 Szállító oldal

4.2 Megrendelő oldal

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

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

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

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

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

6. A telepítés menete

6.1 A telepítés lépései

6.2 Az egyes rendszerelemekre, konfigurációkra vonatkozó általános és esetspecifikus

beáll ítások

6.3 Telepítés utáni konfigurációs feladatok, és a rendszerelemek kapcsolódásával kapcsolatos

speciális paraméterek, a rendszerkapcsolatok kialakításához szükséges információ,

beállítások

6.4 Sikertelen telepítés esetére a visszaállítás lépéseinek leírása

6.5 A rendszer eltávolításának lépései

7. A telepítés sikerességének ellenőrző lépései

8. A rendszer konfigurációja során használható összes konfigurációs paraméter leírása

2.19. Tesztelési terv

A dokumentum célja
A Tesztelési terv dokumentum bemutatja a tesztelés folyamatát, a rendszer megvalósítási és átadási

fázisai során végrehajtandó teszttípusokat, a teszttípusokhoz kapcsolódó feladatokat, előfeltételeket

és erőforrás igényeket, valamint a tesztelési folyamatban érintett szerepköröket és feladatköröket.

Minden, a követelmény-specifikációban meghatározott követelményre kell tesztesetet létrehozni,

meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.
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A dokumentum [ar~alornjegyzéke
1. Céléshatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Tesztelési megközelítés
3.1 A tesztelés módszert ana, eljárásrendje
3.2 A tesztelés eszközkészlete
3.2.1 Manuális tesztelés
3.2.2 Automata tesztelés
3.3 Hibakezelés
3.3.1 A hibakezelés folyamata
3.3.2 Tesztmenedzsment eszköz
3.4 Release menedzsment

4. Tesztkörnyezet

5. Szervezet
5.1 Szerepkörök és felelősségek

6. Teszttípusok
6.1 Megvalósítási fázis
6.1.1 Fejlesztői komponens teszt
6.1.2 Fejlesztői integrációs teszt
6.2 Átadási fázis
6.2.1 Integrációs (interfész) teszt
6.2.2 Rendszerteszt
6.2.3 Üzemeltetési teszt
6.2.4 Performancia teszt
6.2.5 Biztonsági teszt
6.2.6 Átvételi (végfelhasználói) teszt
6.2.7 Katasztrófa elhárítási teszt
6.2.8 Éles teszt
6.2.9 Regressziós tesztek
6.2.10 Teljes körű mentés-visszaállítási/ Migrációs tesztek

7. A követelmények verifikálása
7.1 Követelmények — tesztesetek megfeleltetés táblázat
7.2 Tesztesetek — követelmények megfeleltetés táblázat

8. Elfogadási kritériumok
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2.20. Tesztforgatókönyv

A dokumentum célja
A tesztforgatókönyv Írja le részletesen azokat a teszteseteket, amelyeket a tesztelés során el kell

végezni.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. BEVEZETÉS
1.1 A dokumentum célja
1.2 A tesztelési feladat ismertetése
1.3 Érintett rendszerek/funkciók/folyamatok
1.4 Kapcsolódó dokumentumok
1.5 Tesztkörnyezetek
1.6 Tesztelésben résztvevők és felelősségük
1.7 Végrehajtandó teszttípusok
1.8 Teszteszközök
1.9 Előfeltételek és feltételezések
1.10 Utemezés

2. TESZTESETEK

2.21. Teszt jegyzőkönyv

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

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

tesztelésben érintett komponensek, interfészek verzió információit

2. A tesztelés eredménye
2.1 Teszteset azonosítója és neve
2.2 Teszteset összefoglalója
2.3 Végrehajtó neve
2.4 Hibajegy száma (ha van)
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2.5 Teszteset lépései
2.5.1 Elvárt eredmény
2.5.2 Elért eredmény
2.5.3 Eltérés leírása

3. A tesztelés kiértékelése
3.1 Összesített eredmény kimutatás a hibákról
3.2 Hibák kategorizálása
3.3 Szöveges összefoglalás

4. Az ellenőrzést végzők neve és aláírása

2.22. Ütemterv (feladat- és erőforrás)

A dokumentum célja
Az ütemterv célja, hogy grafikusan és szövegesen ábrázolja a projekt megvalósításának menetét,

leírja az egyes feladatok egymásra épülését, függőségeit.

A dokumentum feladata, hogy részletesen meghatározza a projekt egyes lépéseinek végrehajtásához

szükséges (műszaki és emberi) erőforrásokat, mind a szállító, mind pedig a megrendelő oldaláról..

Az ütemtervnek nincs előírt formátuma, de magát az ütemtervet célszerű Microsoft Project-ben
elkészíteni, amelyet a Wordben írt szöveges leírás mellékleteként kell csatolni.

2.23. Üzemeltetői kézikönyv

A dokumentum célja
Az éles üzembe helyezés utáni zökkenőmentes működés biztosításához szükséges tevékenységeket

tartalmazó dokumentum.

A dokumentum tartalomjegyzéke
1. Cél és hatókör

2. Fogalmak és rövidítések

3. Szükséges kompetenciák

4. Üzemeltetési feladatok
4.1 Általános üzemeltetési feladatok leírása
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4.2 Rendszeresen elvégzendő feladatok leírása
4.3 Teljesítmény hangolása
4.3.1 A rendszer elvárt teljesítmény-mutatói
4.3.2 Rendszeresen elvégzendő tevékenységek a performancia optimális szinten tartásához
4.4 A szervereken szükséges jogosultságok az üzemeltetési feladatok elvégzéséhez
4.5 A működés ellenőrzéséhez szükséges lépések

5. Frissítések
5.1 Frissítések típusai és rendszeressége
5.2 A frissítések telepítésének lépései

6. Mentés, visszaállítás
6.1 Mentés és visszaállítási terv, illetve ezen beállítások indokai
6.2 Archiválás
6.3 Visszaállításhoz szükséges mentendő objektumok megnevezése a mentés módjának

megadásával

7. Naplózás
7.1 A naplóállományok helye, kezelésük és ellenőrzésük módjai
7.2 Eseménynapló és alkalmazás logolási beállítások és paraméterek leírása

8. Menedzsment funkciók ismertetése
8.1 Rendszermenedzsment eszközök ismertetése, beállításai
8.2 Központi konfiguráció, menedzsment
8.3 Rendszermonitoring

9. Hibaelhárítás
9.1 Váratlan események kezelése
9.2 Hibaelhárítási forgatókönyvek
9.3 Hibaüzenetek listája

10. Az üzemeltetéshez javasolt dokumentációk felsorolása
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12. számú melléklet

RENDSZERBIZTQNSÁGI TERV
Tartalmi elemekre vonatkozó elvárások

A rendszer biztonsági osztályba sorolása:

Bizalmasság: 4
Sértetlenség: 4
Rendelkezésre állás: 4

A Rendszerbiztonsági terv elkészítésekor az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (lbtv.) és a 41/2015. (VII. 15.) BM végrehajtási
rendejetének figyelembe vétele szükséges. Jelen dokumentum a fenti jogszabályokban előírt kötelezően
elkészítendő Rendszerbiztonsági terv kidolgozásához nyújt támogatást, annak minimálisan elvárt,
részletes tartalmi elemeinek meghatározásával.

A Rendszerbiztonsági tervnek az alábbiakban felsorolt minden tartalmi követelményelemre ki kell térnie,
az adott rendszerre, illetve rendszerelemére értelmezett módon (az egyes biztonsági követelményeknél
jelezhető a rendszer tekintetében figyelembe vehető relevancia mértéke), s be kell mutatnia az egyes
követelményeknek történő megfelelés megvalósítását. Az értelmezés folyamán figyelembe kell venni az
adott rendszer felhasználásának minden aspektusát (p1.: a végfelhasználói és a rendszer fejlesztéséhez,
üzemeltetéséhez kapcsolódó privilegizált felhasználói fiókok egymástól teljesen eltérő hozzáférését).

I. A RENDSZER BEMUTATÁSA

o a rendszer hatóköre, alapfeladatai (biztosítandó szolgáltatásai), biztonságkritikus elemei és
alapfunkciói;
o a rendszer működési körülményei és más rendszerekkel való kapcsolatai.

1. A rendszer kapcsolódásai
1.1. a rendszer kapcsolatai, az interfészek paraméterei, a biztonsági követelmények és a kapcsolaton

keresztül átvitt elektronikus információk típusa(i);
1.2. mutassa be, hogyan valósítja meg az egyes kapcsolatok engedélyezését vagy tiltását.

2. Funkciók, portok, protokollok, szolgáltatások
2.1. a rendszer, illetve a rendszer által kínált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges funkciók,

protokollok, portok és egyéb szolgáltatások;

II. TESZTELÉS És FELÜGYELET

3. Privilegizált hozzáférés
3.1. Mutassa be, hogy a rendszer hogyan képes biztosítani egyedi privilegizált hozzáférést

sérülékenység teszt végrehajtásához.
4. Legszűkebb funkcionalitás
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4.1. Mutassa be, hogyan valósítja meg a nem szükséges funkciók, portok, protokollok, szolgáltatások,
szoftverek használatának tiltását?

4.2. Mutassa be, hogyan valósítja meg a tiltott programokfuttatásának megakadályozását?

Ill. KARBANTARTÁS

5. Karbantartási eszközök
5.1. Mutassa be a rendszer karbantartási eszközeit.

6. Távoli karbantartás
6.1. Mutassa be a távoli karbantartási és diagnosztikai tevékenységeket, ezen belül:

6.1.1.a távoli karbantartási és diagnosztikai eszközök használatának engedélyezését, illetve
tiltásuk módját;

6.1.2.a munkaszakasz hitelesítését;
6.1.3.a hozzáférések, változtatások naplózását;
6.1.4.a munkaszakasz lezárását.

IV. M ADATHORDOZŐK VÉDELME

7. Kriptográfiai védelem
7.1. Mutassa be, hogy a rendszerben alkalmazott adathordozók támogatják-e, illetve hogyan a

titkosított adattárolást?
8. Adathordozók használata

8.1. A rendszerhez csatlakoztatható adathordozók típusa, csatlakoztatásuk módja, az adathordozók
csatlakoztatásának tiltása, engedélyezése.

V. AZONOStrÁS És HITELESÍTÉS

9. Mutassa be, hogyan valósítja meg a rendszer a felhasználók egyedileg történő azonosítását és
hitelesítését?

10. Hálózati hozzáférés privilegizált fiókokhoz
10.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszertöbbtényezős hitelesítést alkalmazni a különleges

jogosultsághoz kötött - úgynevezett privilegizált - felhasználói fiókokhoz való hálózaton keresztüli
hozzáféréshez.

11. Hálózati hozzáférés nem privilegizált fiókokhoz
11.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszertöbbtényezős hitelesítést alkalmazni a nem

privilegizált felhasználói fiókokhoz való hálózaton keresztüli hozzáféréshez.
12. Helyi hozzáférés privilegizált fiókokhoz

12.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszertöbbtényezős hitelesítést alkalmazni a privilegizált
felhasználói fiókokhoz való helyi hozzáféréshez.

13. visszajátszás-védelem
13.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen visszajátszás elleni védelmet biztosító hitelesítési

mechanizmusokat alkalmaz a privilegizált felhasználói fiókokhoz való hálózaton keresztüli
hozzáféréshez.

14. Távoli hozzáférés - külön eszköz
14.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszertöbbtényezős hitelesítést alkalmazni a felhasználói

fiókokhoz való távoli hozzáféréshez, amennyiben az egyik hozzáférést megelőző tényező egy, a
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rendszertől elkülönülő olyan eszköz, amelyen a meghatározott biztonsági követelmények
teljesülnek.

15. Helyi hozzáférés nem privilegizáltfiókokhoz
15.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszer többtényezős hitelesítést alkalmazni a nem

privilegizált felhasználói fiókokhoz való helyi hozzáféréshez.
16. Visszajátszás ellen védett hálózati hozzáférés nem privilegizált fiókokhoz

16.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen visszajátszás elleni védelmet biztosító hitelesítési
mechanizmusokat alkalmaz a nem privilegizált felhasználói fiókokhoz való hálózaton keresztüli
hozzáféréshez.

17. Eszközök azonosítása és hitelesítése
17.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszer egyedileg azonosítani és hitelesíteni a

meghatározott eszközöket, vagy eszköz típusokat mielőtt helyi, vagy távoli hálózati kapcsolatot
létesítene velük.

18. Azonosító kezelés (Egyedi azonosítási megoldás alkalmazása esetén)
18.1. egyéni-, csoport-, szerepkör- vagy eszközazonosítók hozzárendelésének bemutatása;
18.2. Mutassa be, hogyan valósítja meg a rendszer az azonosítók ismételt felhasználásának

meghatározott időtartamon belüli megakadályozását?
18.3. Mutassa be, hogy meghatározott időtartamú inaktivitás esetén hogyan biztosítja a

rendszer az azonosító letiltását?
19. Jelszó (tudás) alapú hitelesítés

19.1. Mutassa be, hogy a rendszer a jelszóra a következő elvárásokat érvényesíti: kis-és
nagybetűk megkülönböztetése; a karakterek számának meghatározása; a kisbetűk, nagybetűk,
számok és speciális karakterek, és minimális jelszóhosszúság;

19.2. Mutassa be, hogy a rendszer meghatározott szám karakterváltozást kényszerít ki új jelszó
létrehozásakor;

19.3. Mutassa be, hogy a rendszer a jelszavakat nem táro~a (ide nem értve az irreverzibilis
kriptográfiai hasítófüggvénnyel a jelszóból képzett hasító érték tárolást) és nem továbbítja;

19.4. Mutassa be, hogy a rendszer a jelszavakra minimális és maximális élettartam korlátozást
juttat érvényre úgy, hogy meghatározott számú új jelszóig megtiltja a jelszavak ismételt
felhasználását, és a rendszerbe első lépést lehetővé tevő ideiglenes jelszó lecserélésére kötelez.

20. Birtoklás alapú hitelesítés
20.1. Nyilvános kulcsú infrastruktúra alapú hitelesítés esetén:

20.1.1. Mutassa be, hogy a rendszer ellenőrzi a tanúsítványokat egy elfogadott megbízható
pontig tartó tanúsítványlánc felépítésével és ellenőrzésével, beleértve a tanúsitvány állapot
információ ellenőrzését is;

20.1.2. Mutassa be, hogy a rendszer kikényszeríti a megfelelő magánkulcshoz való jogosult
hozzáférést;

20.1.3. Mutassa be, hogy a rendszer összekapcsolja a hitelesített azonosságot az egyéni vagy
csoport fiókkal;

20.1.4. Mutassa be, hogy a rendszer megvalósítja a visszavonási adatok helyi tárolását a
tanúsítványlánc felépítésének és ellenőrzésének támogatására arra az esetre, amikor a
visszavonási információk a hálózaton keresztül nem elérhetők.

21. A hitelesítésre szolgáló eszköz visszacsatolása
21.1. Mutassa be, hogy a rendszerfedett visszacsatolást biztosít a hitelesítési folyamat során,

hogy megvédje a hitelesítési információt jogosulatlan személyek esetleges felfedésétől,
felhasználásától.

+36 1 459 4200 ® nfo@nisz.hu nísz,hu

3



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

22. Hitelesítés kriptográfiai modul esetén
22.1. Mutassa be, bogy a rendszer egy adott kriptográfiai modulhoz való hitelesítésre olyan

mechanizmusokat használ, amelyek megfelelnek a kriptográfiai modul hitelesítési
útmutatójának.

23. Hitelesítés szolgáltatók tanúsítványának elfogadása
23.1. Mutassa be, hogyan képes a rendszer kizárólag a meghatározott (p1.: a Nemzeti Média-és

Hírközlési Hatóság elektronikus aláírással kapcsolatos nyilvántartásában szereplő hitelesítés
szolgáltatók által kibocsátott) tanúsítványok elfogadására az érintett szervezeten kívüli
felhasználók hitelesítéséhez.

VI. HOZZÁFÉRÉS ELLENŐRZÉSE

24. Automatikus kezelés
24.1. Mutassa be a rendszerfiókjainak kezeléséhez alkalmazott automatizált

mechanizmusokat.
25. Ideiglenes fiókok eltávolítása

25.1. Mutassa be, hogy a rendszer meghatározott időtartam letelte után automatikusan
eltávolítja, vagy letiltja az ideiglenes vagy kényszerhelyzetben létrehozott felhasználói fiókokat,
vagy egyes kijelöltfelhasználói fiók típusokat.

26. Inaktív fiókok letiltása
26.1. Mutassa be, hogy a rendszer automatikusan letiltja az inaktívfiókokat meghatározott

időtartam letelte után.
27. Automatikus naplózás

27.1. Mutassa be, hogya rendszer automatikusan naplózza a fiókok létrehozásával,
módosításával, engedélyezésével, letiltásával és eltávolításával kapcsolatos tevékenységeket, és
értesíti ezekről a meghatározott személyeket vagy szerepköröket.

28. Jogosult hozzáférés a biztonsági funkciókhoz
28.1. Mutassa be, hogyan valósítja meg a rendszer a biztonsági funkcióihoz, konfigurálásához

és biztonságkritikus információihoz történő hozzáférések szétválasztását (p1.: különböző
privilegizált hozzáférések, szerepkörök kialakítása, mint rendszer-, hálózati-vagy biztonsági
adminisztrátor? rendszer karbantartó, fejlesztő, stb.).

29. Privilegizált funkciók használatának naplózása
29.1. Mutassa be, hogy a rendszer naplózza a privilegizált funkciók végrehajtását.

30. Privilegizált funkciók tiltása nem privilegizált felhasználóknak
30.1. Ismertesse, hogyan valósítja meg a rendszer a nem privilegizált hozzáféréssel rendelkező

felhasználók számára a privilegizált funkciók használatának, elérésének tiltását.
31. Sikertelen bejelentkezési kísérletek

31.1. Mutassa be, hogy a rendszer meghatározott esetszám korlátot alkalmaz a felhasználó
meghatározott időtartamon belül egymást követő sikertelen bejelentkezési kísérleteire, valamint

31.2. amennyiben a sikertelen bejelentkezési kísérletekre felállított esetszám korlátot a
felhasználó túllépi, automatikusan zárolja a felhasználói fiókot vagy csomópontot
meghatározott időtartamig, vagy meghatározott módon késlelteti a következő bejelentkezési
kísérletet.

32. A rendszerhasználat jelzése (amennyiben értelmezhető)
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32.1. Mutassa be, hogy a rendszer hogyan képes a használatra vonatkozó figyelmeztető
üzenetet vagy jelzést küldeni a felhasználó számára a rendszerhez való hozzáférés
engedélyezése előtt, mely Jelzi, hogy:

32.1.1. a felhasználó az érintett szervezet elektronikus információs rendszerét használja;
32.1.2. a rendszer használatot figyelhetik, rögzíthetik, naplózhatják;
32.1.3. a rendszer Jogosulatlan használata tilos, és büntetőjogi vagy polgárjogi felelősségre

vonással Jár;
32.1.4. a rendszer használata egyben a felhasználó előbbiekbe történő beleegyezését is Jelenti.

32.2. Mutassa be, hogy a rendszer a figyelmeztető üzenetet vagy Jelzést mindaddig a
képernyőn tartja, amíg a felhasználó közvetlen műveletet nem végez a rendszerbe való
bejelentkezéshez vagy további rendszer hozzáféréshez.

32.3. A rendszer a nyilvánosan elérhető rendszerek esetén:
32.3.1. kijelzi a rendszer használat feltételeit, mielőtt további hozzáférést biztosít;
32.3.2. amennyiben felügyelet, adatrögzítés vagy naplózás történik, kijelzi, hogy ezek

megfelelnek az adatvédelmi szabályoknak;
32.3.3. leírást biztosít a rendszer engedélyezett felhasználásáról.

33. A munkaszakasz zárolása
33.1. Mutassa be, hogy a rendszer meghatározott időtartamú inaktivitás után, vagy a

felhasználó erre irányuló lépése esetén a munkaszakasz zárolásával megakadályozza a
rendszerhez való további hozzáférést, valamint

33.2. megtartja a munkaszakasz zárolását mindaddig, amíg a felhasználó a megfelelő eljárások
alkalmazásával nem azonosítja és hitelesíti magát újra.

34. Képernyőtakarás
34.1. Mutassa be, hogya rendszer képes a munkaszakasz zárolásakora képernyőn korábban

látható információt egy nyilvánosan látható képpel (vagy üres képernyővel), vagy a
bejelentkezési felülettel - ami a zároló személy nevét is tartalmazhatja - eltakarni.

35. A munkaszakasz lezárása
35.1. Mutassa be, hogya rendszerben konfigurálható, hogy automatikusan lezárja a

munkaszakaszt az érintett szervezet által meghatározott feltételek vagy munkaszakasz
szétkapcsolást igénylő események megtörténte után.

36. Azonosítás vagy hitelesítés nélkül engedélyezett tevékenységek
36.1. Ismertesse azokat a felhasználói tevékenységeket, amelyeket a rendszerben azonosítás

vagy hitelesítés nélkül is végre lehet hajtani.
37. Távoli hozzáférés

37.1. Ismertesse a távoli hozzáférések típusait a felhasználásra vonatkozó korlátozásokat, a
konfigurálási vagy a kapcsolódási követelményeket és a megvalósítási útmutatókat;

38. Titkosítás
38.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen kriptográfiai mechanizmusokat alkalmaz a távoli

hozzáférés munkaszakaszok bizalmasságának és sértetlenségének a védelmére.

VII. RENDSZER- És INFORMÁCIÓSÉRTETLENSÉG

39. Kéretlen üzenetek elleni védelem (amennyiben értelmezhető)
39.1. Mutassa be, hogy a rendszer automatikusan frissíti a levélszemét elleni védelmi

mechanizmusokat azok újabb verzióival.
40. Bemeneti információ ellenőrzés
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40.1. Mutassa be, hogyan ellenőrzi a rendszer a bemeneti információk érvényességét.
41. Hibakezelés

41.1. Mutassa be, hogy a rendszer hibajelzéseket generál a hibajavításhoz szükséges
információkat biztosítva, ugyanakkor nem nyújt semmi olyan információt, amelyet a támadók
kihasználhatnak, valamint

41.2. a hibajelzéseket kizárólag a meghatározott személyek vagy szerepkörök számára teszi
elérhetővé.

42. Memóriavédelem
42.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen biztonsági mechanizmust alkalmaz annak érdekében,

hogy megvédje a memóriát a jogosulatlan kódok végrehajtásától.

VHl. NAPLÓZAS

43. Naplózható események
43.1. Ismertesse a naplózható eseményeket.

44. Naplóbejegyzések tartalma
44.1. Mutassa be, hogy a rendszer a naplóbejegyzésekben elegendő információt gyűjt be

ahhoz, hogy ki lehessen mutatni, hogy milyen események történtek, miből származtak ezek az
események, és mi volt ezen események kimenetele.

45. Kiegészítő információk
45.1. Mutassa be, hogy a rendszer képes a naplóbejegyzésekben további, az érintett szervezet

által meghatározott kiegészítő, részletesebb információk (p1.: privilegizált hozzáféréssel futtatott
parancsok) rögzítésére.

46. Naplózási hiba kezelése
46.1. Mutassa be, hogy a rendszer képes naplózási hiba esetén riasztást küldeni a

meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, valamint
46.2. elvégzi a meghatározott végrehajtandó tevékenységeket, így például a rendszer

leállítását, a legrégebbi naplóbejegyzésekfelülirását, a naplózásifolyamat leállítását.
47. Naplócsökkentés ésjelentéskészítés

47.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen lehetőséget biztosít az összegyűjtött
naplóinformációk további elemzésére, jelentések, riportok készítésére

47.2. valamint arra, hogy eközben nem változtatja meg a naplóbejegyzések eredeti tartalmát és
időrendjét.

48. Automatikus feldolgozás
48.1. Mutassa be, hogyan biztosítja a rendszer, hogy a fontos naplóbejegyzéseket

automatikusan fel lehessen dolgozni.
49. Időbélyegek

49.1. Mutassa be, hogy a rendszer belső rendszerórákat használ a naplóbejegyzések
időbélyegeinek előállításához, valamint

49.2. időbélyegeket rögzít a naplóbejegyzésekben a koordináltvilágidőhöz - úgynevezett UTC -

vagy a Greenwichi középidőhöz - úgynevezett GMT - rendelhető módon, megfelelve az érintett
szervezet által meghatározott időmérési pontosságnak.

50. Szinkronizálás
50.1. Mutassa be, hogy a rendszer meghatározott gyakorisággal összehasonlítja a belső

rendszerórákategy hiteles külső időforrással, és ha az időeltérés nagyobb, mint a meghatározott
időtartam, szinkronizálja a belső rendszerórákat a hiteles külső időforrással.
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51. A naplóinformációk védelme
51.1. Mutassa be, hogyan védi meg a rendszer a naplóinformációkat és a napló kezelő

eszközöket a jogosulatlan hozzáféréssel, módosítással és törléssel szemben.
52. Hozzáférés korlátozása

52.1. Mutassa be, hogy a naplófunkciók kezelésére csak az érintett szervezet által
meghatározott, privilegizált felhasználók jogosultak

53. NaplógeneráJá5
53.1. Mutassa be, hogyan biztosítja a rendszera naplózható eseményekre vonatkozó

naplóbejegyzés generálás lehetőségét, azaz a rendszer naplózási képességeit;
53.2. hogyan teszi lehetővé meghatározott személyeknek vagy szerepköröknek, hogy

kiválasszák, hogy mely naplózható események legyenek naplózva a rendszer egyes elemeire.

lx. RENDSZER- És KOMMUNIMCIŐVÉDELEM

54. Alkalmazás szétválasztás
54.1. Mutassa be, hogyan különíti el a rendszer a felhasználók által elérhető funkcionalitást

(beleértve a felhasználói felület szolgáltatásokat) a rendszer irányítási funkcionalitásától
55. Információmaradványok

55.1. Mutassa be, hogyan gátolja meg a rendszer a megosztott rendszererőforrások útján
történő jogosulatlan vagy véletlen információáramlást

56. Túlterhelés - szolgáltatás megtagadás alapú támadás - elleni védelem
56.1. Mutassa be hogyan képes a rendszer védekezni a túlterheléses (úgynevezett szolgáltatás

megtagadás) jellegű támadásokkal szemben.
57. Alapeseti visszautasítás

57.1. Ismertesse hogyan valósítja meg a rendszer azt hogy a felügyelt kapcsolódási pontjain
tilt és csak kivételként engedélyez hálózati forgalmat.

58. Távoli készülékek megosztott csatornahasználatának tiltása
58.1. A távoli készülékkel kapcsolatban álló rendszer meggátolja, hogy a készülék egyidejűleg

helyi kapcsolatokat létesítsen a rendszerrel,
59. Az adatátvitel bizalmassága

59.1. Mutassa be, hogy a rendszer hogyan védi meg a továbbított információk bizalmasságát
60. Kriptográfiai vagy egyéb védelem

60.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen kriptográfiai mechanizmusokat alkalmaz az
adatátvitel során az információk jogosulatlan felfedése ellen, kivéve, ha az átvitel más, alternatív
fizikai ellenintézkedéssel védett.

61. Az adatátvitel sértetlensége
61.1. Mutassa be, hogy a rendszer hogyan védi meg a továbbított információk sértetlenségét

62. Kriptográfiai vagy egyéb védelem
62.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen kriptográfiai mechanizmusokat alkalmaz az

adatátvitel során az információk megváltozás~n~~ észlelésére, ha az átvitel nincsen más
alternatív fizikai intézkedésekkel védve.

63. A hálózati kapcsolat megszakítása
63.1. Mutassa be, hogy a rendszer hogyan valósítja meg a hálózati kapcsolat megszakítását egy

munkaszakaszra épülő kétirányú adatcsere befejezésekor meghatározott időtartamú inaktivitás
után.

64. Kriptográfiai védelem
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64.1. Mutassa be, hogy a rendszer milyen szabványos, egyéb jogszabályokban biztonság
minősített kriptográfiai műveleteket valósít meg.

65. Együttműködésen alapuló számítástechnikai eszközök
65.1. Mutassa be, hogyan gátolja meg a rendszer az együttműködésen alapuló

számítástechnikai eszközök (Pl. kamerák, mikrofonok) távoli aktiválását, Illetve hogyan tud
közvetlen kijelzést nyújtani a távoli aktivitásról azoknaka felhasználóknak, akikfizikailagjelen
vannak az eszköznél.

66. Munkaszakasz hitelessége
66.1. ismertesse, hogyan védi meg a rendszer a munkaszakaszok hitelességét.

67. A maradvány információ védelme
67.1. Mutassa be, hogyan védi meg a rendszer a maradvány információk (p1.: átmeneti fájlok)

bizalmasságát; sértetlenségét.
68. Afolyamatok elkülönítése

68.1. Mutassa be, hogy a rendszer elkülönített végrehajtási tartományt tart fenn minden
végrehajtó folyamat számára.
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13 számú melléklet: Kormányzati Felhő és IT értéknövelt szolgáltatások

nyújtása

13.1 Bevezetés

Jelen leírás tájékoztatást ad az új Kormányzati adatközponti felhő (továbbiakban KAK Felhő) nyújtotta
szolgáltatásokról, a KAK Felhő szolgáltáltatásiról és a bővítéssel történő illeszkedésről, valamint útmutatótad a felhő
alapú környezetben futtatandó rendszerekkel szembeni elvárások érvényesitéséhez. A dokumentum ezáltal
meghatározza azokat a figyelembe vehető közös komponenseket, amelyek használatára szükség van az egyes SZŰF
komponensek fejlesztései esetén, valamint feladatokat állapít meg a beköltözni kívánó SZÜF rendszer fejlesztői
számára. A leíráskitér a Kormányzati hosting szolgáltatásra is, mely a Kormányzati Felhő szolgáltatás melletti
lehetőséga Kormányzati Adatközpont lehetőségeinekkiaknázására. A hosting jellegű igénybevétel elsősorban a nem
KÖFOP létesítések és a Felhőre nem illeszthető szigetszerű rendszerek számára nyújt szolgáltatást.

Kormányzati Adatközpontnak (KAK) nevezzük a két új telephelyen létrejövő géptermeket. A géptermek feladata a
KAK Felhő befogadása, valamint a felhőbe nem integrálható rendszerek számára hosting-szerű elhelyezés
biztosítása. A továbbiakban a két környezet követelményeit tárgyaljuk

13.2 Új kormányzati Felhő (KAK Felhő)

A jövőben fejlesztendő rendszerek futtató környezete az új kormányzati adatközponti felhő, a KAK Felhő. A KAK
Felhő egy privát informatikai felhő, mely laas, PaaS, SaaS szolgáltatásokat nyújt. A kialakítandó rendszereknek
integrálhatóaknak kell lenniük a KAK Felhő által nyújtott szolgáltatásokkal.

13.3 KAK Felhő szolgáltatások

A KAK Felhő az alábbi ellátási szolgáltatásokat (laaS, PaaS, SaaS) és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtja:

13.3.1 laaS szintű ellátási szolgáltatások

13.3.1.1 Virtuális szerver szolgáltatás

A virtuális szerver szolgáltatás keretében definiálásra kerül egy virtuális gép, a gépekhez tartozó minimum és
maximum értékek közötti paraméterekkel együtt (vCPIJ, vRAM, vStorage, operációs rendszer). A gépek különböző
zártvirtuális hálózati szegmensekbe (VLAN, VXLAN) szervezhetők, melyek között az adatáramlást —tűzfalon keresztül
— szabályok alapján lehet korlátozni. A létrejövő architektúrán üzembe állítható az ügyfél számára a saját
infrastruktúrája. Erőforrások későbbi módosítása technológiailag megvalósítható szerződésmódosítás és előzetes
jóváhagyást követően.
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13.3.1.2 Virtuális adatközpont szolgáltatás

A virtuális adatközpont szolgáltatás keretében definiálásra kerülnek erőforrás (elsősorban vcPU, vRAM és vStorage)
limitek, amiken belül tetszőlegesen létrehozható egy vagy több virtuális gép az ügyfél számára. A gépek különböző
zártvirtuális hálózatiszegmensekbe (VLAN, VXLAN) szervezhetők, melyek közöttazadatáranilást—tűzfalon keresztül
— szabályok alapján lehet korlátozni. A létrejövő architektúrán üzembe állítható az ügyfél számára a saját
infrastruktúrája. Az előre definiált limitek határáig lehetőségvan az erőforrások dinamikus használatára. Az általunk
tervezett rendszer ezt támogatja mind az adminisztrációs felületen, mind szoftveres API-n keresztül. Az API-n
keresztüli támogatottság lehetővé teszi bizonyos feltételek mellett az elasztikus skálázódást, mely horizontális (új
virtuális gépek hozzáadásával) és vertikális irányban (adott virtuális géphez tartozó erőforrások változtatásával) is
lehetőséget ad a változó igények kiszolgálására.

13.3.1.3 Docker konténer futtatása

Avirtuális szerverszolgáltatáshoz hasonló szolgáltatás, melyesetben a szolgáltatások szeparációját a virtualizálásnál
kisebb overheaddel rendelkező és esetenként kedvezőbb licenc konstrukcióban elérhető konténer technológiával
valósítjuk meg. Docker konténer esetében a NISZ üzemeltetés csak a Docker konténeren végez műveleteket (például
konténer indítása vagy leállítása), a konténeren belül nem — ezért a konténeren belül használt technológiára nincs
megkötés, de a NISZ üzemeltetés segítséget sem tud nyújtani a konténeren belüli hibák elhárításához.

13.3.2 PaaS szintű ellátási szolgáltatások

13.3.2.1 Alkalmazás kiszolgáló szolgáltatás

A KAI< Felhő által biztosított alkalmazás kiszolgálók: Java (JVM), NET, Python, és PI-IP.

13.3.2.2 Adatbázis kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS)

. Oracle adatbázis platform szolgáltatás

. Microsoft SQL adatbázis platform szolgáltatás

. MongoDa NoSQL adatbázis platform szolgáltatás

. MariaDB

Az Oracle és az MS SQL fizikai szervereken kerül elhelyezésre. Oracle esetén a rendszerek külön Oracle példányt
(önálló Oracle home-mal rendelkező példányt) igényelhetnek a központi Oracle szervereken, MS SQL esetén külön
instance-ok (adatbázis példányok) kerülnek kiosztásra. MongoDB-t és MariaDB-t virtuális környezetben fog futni a
kiválasztott hypervisor felett, minden ügyfél saját adatbázis szerverrel /szerverfarmmal rendelkezhet.

13.3.3 SaaS szintű ellátási szolgáltatások

13.3.3.1 Levelezés, csoportmunka szolgáltatás

Olcsó, könnyen skálázható, modern, web alapú levelező-és csoportmunka szerver-környezet kialakítása a cél, amely
megfelelően támogatja a bérlőkezelést. A szolgáltatásként történő igénybevétel és a gyors bevezetés különösen
újonnan alakuló, vagy elavult rendszert használó szervezetek számára lehet előnyös.
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13.3.3.2 Dokumentumkezelő (ECM és BPM) szolgáltatás

Minden irodai feladat ellátását könnyebbé tehetik a megfelelő módon implementált dokumentumkezelő
rendszerek. Szabad szoftveres megoldást kívánunk szolgáltatásként biztosítani.

A központi, ellenőrzött módon üzemeltetett szolgáltatások lényegesen nagyobb adatbiztonságot nyújtanak, mint a
felhasználók által ad-hoc jelleggel használt, valahol a világháló egy pontján bizonytalan IT környezetben
üzemeletetett szolgáltatások.

13.3.3.3 Tartalomkezelő (CMS) szolgáltatás

Számos esetben van szüksége a kijelölt ügyfélkörnek gazdaságos módon, a tartalmak szerzője által kezelhető
egyszerűbb weboldalak (kisebb szervezetek bemutatkozó, híreket közlő honlapja, projekteket bemutató microsite
ok, intraweb stb.) készítésére. Amennyiben jól karbantartott központi szolgáltatásként érhetőek el ezek a
rendszerek, elkerülhető az a gyakran előforduló eset, hogy az egyes szervezetek biztonsági szempontból
megkérdőjelezhető megoldásokhoz folyamodjanak.

Licencelési és költséghatékonysági okoknál fogva szabad szoftveres megoldást tervezünk szolgáltatásként
biztosítani.

13.3.3.4 Kiegészítő szolgáltatások

Kiegészítő szolgáltatásnak nevezzük azon szolgáltatásokat amelyek önállóan nem, csakvalamely ellátási szolgáltatás
kiegészítéseként lehet igénybe venni. A „2.1.3 Ellátási szolgáltatásonként a hozzájuk rendelhető kiegészítő
szolgáltatásoktáblázata” jelöli, hogyaz ellátási szolgáltatások mellé milyen típusú kiegészítő szolgáltatás rendelhető.

13.3.3.5 Tárhely szolgáltatás (laaS (block device) alapú kiegészítő szolgáltatás)

A tárhely szolgáltatás keretében definiálásra kerül egy másodlagos tárterület, ahol biztonságos körülmények között
tárolhatók az adatok. A tárhely szolgáltatás igénybevételével az adatvesztés kockázata minimálisra csökkenthető.

13.3.3.6 Objektumtár szolgáltatás (laaS alapú kiegészítő szolgáltatás)

Fájlok tárolását biztosítja, kiegészítve az alkalmazás kiszolgáló használata mellett — különösen web alkalmazások
esetében. Az elérése RESTful Object Gateway (RGW)-en keresztül lehetséges, ami OpenStack Swift kompatibilis API-

biztosít.

13.3.3.7 Fájlkiszolgáló (NAS) (laaS alapú kiegészítő szolgáltatás)

A KAK Felhő -be települő alkalmazások számára gyakran szükséges közös, átmeneti hálózati tárhely. A preferált
megoldás ilyenkor az előző pontban említett objektumtár használata, de szükség esetén CIFS és NFS alapú tárhelyet
egy központi NAS (Network Attached Storage) segitségévelbiztosítanunk.
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13.3.3.8 Terheléselosztás

A szolgáltatás nagyteljesitményű hardveres terheléselosztást biztosít. A skálázhatóság megvalósításának egyik
módja az alkalmazás kiszolgáló többszörözése és terheléselosztás biztosítása L4 (tipikusan TCP) vagy L7 (leginkább
http) szinten.

13.3.3.9 SSL terminálás, kliens oldali certificate kezelés

Az SSL terminálást, azaz az SSL kapcsolatok (mint például a HTTPS kapcsolatok) esetén a komoly számítási kapacitást
igénylőtitkosítási folyamat központi kezelését biztosítja, így azalkalmazás szerverekfelé mér csak a titkosítás nélküli
forgalom kerül elküldésre.

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

. a kapott kliens oldali tanúsítvány érvényes-e (nemjárt le, nem vonták vissza),

. az előre beállított aláíró tanúsítvánnyal írták-e alá.

13.3.3.10 Naplózási szolgáltatás

A KAK Felhő projektben külön naplógyűjtő és naplóelemző rendszer kerül bevezetésre. Az laaS szintig (hypervisor
szint) a logok gyűjtését és elemzését mindenképpen a NISZ végzi. laaS felett keletkező naplóállományok (VM
operációs rendszer, köztes réteg’ alkalmazás, adatbázis naplók) esetében több lehetőség van:

. A PaaS és SaaS szintű naplógyűjtést és naplóelemzést, mint szolgáltatás nyújtja a NISZ. Az ehhez való
illeszkedés a futtatott rendszer szempontjából fejlesztést igényelhet, hiszen a megfelelő naplóállományokat
elő kell tudni állítani, illetve az adott típusú napló formátumot meg kell tanítani a naplóelemzőnek.

. A PaaS és SaaS szinten a naplógyűjtést és naplóelemzést a futtatott rendszer integráltan tartalmazza.

13.3.3.11 Teljesítmény- és állapotfigyelés szolgáltatás

A teljesítmény- és működési adatok gyűjtése, vizualizálása és elemzése, valamint ezek alapján riasztások küldése
külön kérés és konfigurálás nélkül része minden, a felhő szolgáltatás katalógusában elérhető komponensnek. Külön
szolgáltatásként is igénybe vehető a saját alkalmazások és megoldások monitorozásához. Ebben az esetben az ügyfél
alkalmazásának egy előre definiált webes interfészen keresztül képesnek kell lennie publikálni az állapot- és
teljesítmény adatokat, amelyek bekötésre kerülnek a NISZ által használt (pld. 3COM és PVSR) központi monitorozó
alkalmazásokba is.

13.3.3.12 Wel,alkalmazás-tíízfal (WAF)

A web alkalmazások biztonsága hosszú ideje nagy figyelmet élvez az informatikai biztonság területén, mivel egyrészt
a rendszerek minősége változatos’ másrészt eleve széles támadási felületet nyújtanak — mindemellett pedig gyorsan
fejlődnek a támadási módok is. A webalkalmazás-tűzfalak elsősorban a fejlesztők, üzemeltetők által hagyott
biztonsági rések kihasználását hivatottak megakadályozni, a védett rendszer belső működésének ismerete nélkül.
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13.3.3.13 Mentés szolgáltatás

A KAIK Felhő által biztosított felhő alapú működési környezetben beállitható mentés mind komplett virtuális gép
(image szintű mentés), mind agent alapú mentés formájában. A mentés DDT (disc-to-disc-to-tape) formában kerül

megvalósításra. Terveink szerint az első szinten használt VTL biztosít annyi erőforrást — virtuális drive-ot és
sávszélességet — hogy a bérlők megkötés nélkül legyenek képesek menteni, azaz nem szükséges egyeztetni felhő
szinten a rendelkezésre álló mentőablakokról. A mentéseknek a VTL-ről a tape library-ba való ütemezését a NISZ
végzi.

13.3.3.14 Archiválás szolgáltatás

Kéttípusú archiválási funkciót kínál a KAK Felhő:

. egy-egy kiválasztott mentés hosszú távú megőrzését, és

. API-t ahhoz, hogy az alkalmazások megvalósitsák saját archiválási funkciójukat.

A második esetben az alkalmazásnak magának kell gondoskodnia arról, hogy képes legyen az adatok egy körében
csak a meta adatokat! kumulált értékeket élő adatbázisban tartani, és a valós, ritkán használt adatokat a biztosított
API-n keresztül lassabb elérésű tárolóra írni. Amennyiben hivatkozástörténik ezekreazadatokra, szintén a biztosított
API-n keresztül lehet visszaolvasni onnan. A szolgáltatás csak az archiválás technikai feltételeit biztosítja, az
archiválás egyéb funkcióit az alkalmazói rendszernek kell biztosítania.

13.3.3.15 Adatkőzponti alap szoftver infrastruktúra szolgáltatások

Az adatközpontokban szokásos szoftver infrastruktúra elemek szolgáltatásait nyújtja a kialakított megoldás:

SMTP szolgáltatás belső- vagy Internet felé küldendő levelezéshez,
NTP szolgáltatás,
DNS szolgáltatás.
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13.3.4 Ellátási szolgáltatásonként a hozzájuk rendelhető kiegészítő szolgáltatások táblázata

Adatkózponti
Adatkozponti

- . . .... alap szoftver-Fix Naplozasi Taljesitmeny- es Mentes: alap szoftver-
. Objektumtar Fajlkiszolgalo SSL . - . Webalkalmazas- Archlvalas ‚ infrastruktúra

publikus Tarhely Terhaleselosztas szolgaltatas allapotligyales visszaallieas lnfrastruktura
. azolgaltatas (NAS) terminalas, tuzfal (WAF) szolgaltatás . . szolgaltatasok

p cm (SIEM) szolgalcatas szolgaltatas szolgalsatasok (SMTP

(NTP, DNS)
Gateway)

Hosting nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem

alapból adja a

Virtualis gap L~n ~n ‘Qen ~en :gen L~en Igen Igen merI merI
szolg. -

. - . - - alapból adja aVirtualis adatkozponc fe-n Igen rgere Igen rgere If-en rgen Igen ~gen Igen
~ szolg.

- alapból adja aDocker kontener g-en Irren nem Igen Igen Igen Igen Igen Ig-?n Igen
szolg.

Alkalmazás-kiszolgáló szolgálcatás/futtató alapból adja a
Igen Igen gre-n Igen Igen ggen Igen Igen Igen Igen Igen lenn

kornyezet szolg.

Adatbázis-kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS) Oracle alapból adja a
. . nem nem rgen nem nem nem Igen Igen NA lg-e~ gee igenplatform szolgaltatas szolg.

Adasbázis-kiszolgálószolgáltatás (DBaaS) - alapból adja a
- - . nem nem Igen nam nem nem Igen rgen NA IgenMicrosoft SQL platform szolgaltasas szolg.

Adatbázis-kiszolgáló szolgáltatás (DBaaS) Mongo alapból adja a
- - nem nem Igen nam nem nem Igen ~gen NA IgenDB N0SQL platform szolgaltatas szolg. -

Adatbázis-kiszolgáló szolgáltasás (DBaaS) - alapból adja a
- - nem nem rgen nem nem nem rgen gen NAMariaDB platform szolgaltatas szolg.
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Adatkózpontl
Adatközpontl

Fix Naplózási Teljesitrnény- és Mentés, alap szoftver- alap szoftver
Objektumtár Tárhely Fájlklszolgáló SSL Webalkalmazás- Archiválás Infrastruktúra

publikus 1erhelésalosztás szolgáltatás állapotógyelés ‚iisszaállltás Infrastruktúra
szolgáltatás (NAS) terminálás, túzfal (WAF) szolgáltatás szolgáltatások

IF tin (SIEM) szolgáltatás szolgáltatás szolgáltatások
(SMTP

(NTP, DNS)
Gateway)

alapból
Levelezés, csoportmunka NA nem adja a alapból adja a alapból adja a alapból adja alapból adja alapból adja a alapból adja a alapból adja

szolg. swIg. aszolg. aszolg. szolg. swIg. aszolg, NA NA
szolg.

alapból
Dokumentumkezelés NA nem adja a alapból adja a alapból adja a alapból adja alapból adja alapból adja a alapból adja a alapból adja

szolg. szolg. a szolg. a szolg. szolg. szolg. a szolg. NA NA
szolg.

alapból
Tartalomkezelés (CMS) NA nem adja a alapból adja a alapból adja a alapból adja alapból adja alapból adja a alapból adja a alapból adja

szolg. szolg. a szolg. a azolg. azolg. szolg. a azolg. NA NA
szolg.
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13.4 Architekturális illeszkedés követelményei

Az Újonnan kialakításra kerülő rendszereknek virtuális gépek horizontális bővítésével skálázhatónak kell lennie. A
felhőben létrehozható maximális kapacitások virtuális gépenként:

Vwtuális processzor 1 db 8db

Virtuális memória 1 GB 128 GB

VirtuahsTárhely 50GB 2000GB

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

A rendszer elemeinek minimálisan a következő rétegeket kell megkülönböztetnie:

1. Megjelenítés: Front-end szerver: Egy webszerver, ami az ügyféli felületet alkotó (statikus vagy
dinamikusan előállított) weboldalakat szolgáltatja.

2. Üzleti (ogika: Alkalmazásszerver: Az alkalmazásszerver a dinamikus tartalmak előállitását és feldolgozását
végzi. Tipikusan itt kapnak helyet a Java EE, PHP, ASP.NET, stb. alkalmazások.

3. Perzisztencia: Adatbázisszerver. Obiektumtár, Fáilkiszolgáló: Az adatok tárolását és hozzáférését teszi
lehetővé.

Elfogadható olyan megoldás is, ahol az üzleti logika réteg és a megjelenítés nem különül el külön szerverre.

Az alkalmazás szerver rétegben preferált a JVM, NET, Python, és PI-IP technológiák valamelyikének alkalmazása.

A rendszernek Windows vagy gyártói támogatással rendelkező Enterprise Linux operációs rendszerek fölött kell
működnie.

Kivételt képeznek a Docker konténerek, ezek belsejében alkalmazott „base” operációs rendszerre illetve a használt
alkalmazás szerver technológiára nincs megkötés, viszont az üzemeltetés nem végez hibakeresést vagy
hibaelhárítást a konténeren belül.

A skálázhatóság és a katasztrófatűrő architektúra egyszerű kialakítása miatt elvárt, hogy az alkalmazás szerver
réteg adatot lokálisan ne tároljon. Adattárolásra csak adatbázis, és/vagy objectstore, és/vagy (nem preferáltan)
NAS használata elfogadott.

A rendszerek a következő adatbázis kezelőket használhatják:

. oracle DB, mely tervezetten fizikai szerverfarmon biztosított. Az Oracle verziója 12.x.

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

. MariaDB, melyek template-ből telepített virtuális szerverek. A MariaDB verziója 10.x

. MongoDB (NoSQL), mely virtuális gépeken nyújtott cluster szolgáltatás. A MongoDB verziója 3.2.x

Elvárás, hogy az olyan műveletek, amelyek adatbázis kezelőben nem valósíthatóak meg hatékonyan, arra felhő
alapú, skálázható megoldást kell használni.Jellemző példa az adatbázisban történő szövegkeresés, amelyre léteznek
horizontálisan skálázódó, felhőbe illeszthető kereső motorok is, mind kereskedelmi, mind ingyenes licenccel.
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Fenti előírásoktól való eltérés a szakrendszerjellegére, vagy az üzemeltetés sajátosságaira való tekintettel kizárólag
a szakrendszer fejlesztője ás a központi felhőszolgáltató előzetes megállapodása alapján lehetséges.

13.5 Szakrendszer fejlesztőjének feladata ős felelősségei

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

13.5.1 Biztonsági besorolás meghatározása

A kormányzati adatközpont használata esetén ügyfél feladata a 2013. évi L. törvény (lbtv.) 7.~ (2) bekezdése alapján
eljárni és a rendszere biztonsági besorolási szintjét meghatározni. A biztonsági szint hatással lehet a rendszer
architekturális kialakítására, a használt biztonsági megoldásokra és az SLA szintjére is. A RAK Felhő kialakítása
támogatja az 5-ös biztonsági szintnek történő megfelelést, de a konkrét kialakítás során az ügyfél felelőssége’ hogy
a rendelkezésre álló szolgáltatások felhasználásával milyen biztonsági megoldásokat alkalmaz. A rendszer SLA
szintjének meghatározása
Ügyfél feladata a rendszer SLA szintjének a meghatározása, figyelembe véve a rendszer biztonsági besorolási szintjét
is. Ügyfél felelős azért is, hogy a rendszer egésze alkalmas legyen a meghatározott SLA szinten való üzemelésre, a
NISZ SLA-t az általa üzemeltetett szolgáltatásokra vállal. A fejlesztendő rendszer architektúrájának kialakítása során
a szakrendszer fejlesztőjének feladata figyelembe venni a RAK Felhő — és általában a felhő architektúrák —

sajátosságait.

13.5.2 Vírusvédelem

A szakrendszer fejlesztője tegyen javaslatot az alkalmazandó virusvédelmi megoldásra. A RAK Felhő virusvédelmi
szolgáltatást nem biztosít.

13.5.3 Közreműködés az infrastruktúra tervezésében, adatszolgáltatás

Adatszolgáltatás szükséges a szakrendszer fejlesztője részéről a központi felhőszolgáltató számára az alkalmazás
informatikai infrastruktúrájának megtervezéséhez, az alábbiak tekintetében:

o az alkalmazás komponenseinek azonosítása (p1.: alkalmazás szerverek, adatbázisok, local traffic
manager-ek, cimtárak stb.),

o az alkalmazás VLAN-okra tagolódása,
o egyéb rendszerekkel történő belső és külső kapcsolódás (interfészek),
o virtuális gépek száma és paramétereik,
o tároló kapacitási igény,
o felhasználók tervezett száma (maximum illetve konkurens ügyfél),
o rendelkezésre állás megvalósításának módja,
o preferált hypervisor szolgáltatás,
o alkalmazott operációs rendszerek, adatbázisok, alkalmazásszerverek,
o mentési rend megadása, mentendő területek kijelölése,
o fő alkalmazási funkciók, megoldások és tervezett technikai megvalósításuk.

±35 14594200 info@nisz.hu nisz.hu

9



NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

Fenti előírásoktól való eltérés a szakrendszerjellegére, vagy az üzemeltetés sajátosságaira való tekintettel kizárólag
a szakrendszer fejlesztője és a központi felhőszolgáltató előzetes megállapodása alapján lehetséges.

13.5 Szakrendszer fejlesztőjének feladata és felelősségei

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

13.3.1 Biztonsági besorolás meghatározása

A kormányzati adatközpont használata esetén ügyfél feladata a 2013. évi L. törvény (lbtv.) 7.* (2) bekezdése alapján
eljárni és a rendszere biztonsági besorolási szintjét meghatározni. A biztonsági szint hatással lehet a rendszer
architekturális kialakítására, a használt biztonsági megoldásokra és az SLA szintjére is. A KAK Felhő kialakítása
támogatja az 5-ős biztonsági szintnek történő megfelelést, de a konkrét kialakítás során az ügyfél felelőssége, hogy
a rendelkezésre álló szolgáltatások felhasználásával milyen biztonsági megoldásokat alkalmaz. A rendszer SLA
szintjének meghatározása
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manager-ek, címtá rak stb.),
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o egyéb rendszerekkel történő belső és külső kapcsolódás (interfészek),
o virtuális gépek száma és paramétereik,
o tároló kapacitási igény,
o felhasználók tervezett száma (maximum illetve konkurens ügyfél),
o rendelkezésre állás megvalósításának módja,
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13.6.2 LAN

Az adatközponti LAN hálózat kétrétegű, Leaf & Spine architektúra szerint épül fel. A két adatközpont között
redundáns l600ElGOGbps összeköttetés biztosítja a kapcsolatot. Az ügyfél eszközei a Leaf rétegbe kapcsolódnak,
ahol 48x 1/lOGE portos switchek helyezkednek el, melyekhez GE (multimódusú optika, Vagy rezes RJ45), vagy lOGE
(rnultimódusú optika) interfészeken keresztül kapcsolódhatnak. Minden LAN hálózatba kötött kliens oldali eszköz
esetén lehetőség van a kapcsolatokat két különálló fizikai switchben végződtetni, ez által biztosítva a hálózati
redundanciát. A hálózati LAN szolgáltatás igénybevételéhez a kliens oldali interfészek típusának és számosságának
függvényében az ügyfélnek kell biztosítania az adatközponti csatlakozáshoz szükséges hálózati (optikai vagy réz)
portokat.

Abban az esetben, ha a Leaf rétegben nincs elégséges számú szabad port, akkor az ügyfélnek biztosítania kell az
a rchitektúra bővítését.

13.6.3 Menedzsment hálózat

A NISZ által végrehajtandó Infrastruktúra üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges menedzsment kapcsolatait a
produktív LAN hálózattól független (Out of Band) menedzsment hálózat szolgálja ki. A hálózat elemei 48x
10/100/1000 Mbps portos switchek, melyek RJ4S-ös interfészeken keresztül biztosítják a menedzsment
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rendszerekhez való hozzáférést. Minden menedzsment hálózatba kötött eszköz esetén lehetőség van a
kapcsolatokat két különálló fizikai switchben végződtetni, ez által biztosítva a hálózati redundanciát.

Abban az esetben, ha a menedzsment switchekben nincs elégséges számú szabad port, akkor az ügyfélnek
gondoskodni kell a switchek bővítéséről.

Abban az esetben, ha a Leaf rétegben nincs elégséges számú szabad port, akkor az ügyfélnek biztosítania kell az
architektúra bővítését.

13.6.4 SAN

A NISZ két, a KAK telephelyein átnyúló fabric-et használ, amelyeket telephelyenként két-két központi SAN Director
hajt meg. Amennyiben a tárolókapacitás új SAN eszközzel kerül bővítésre, vagy nem OpenStack alapú számítási
kapacitás kerül beszerzésre, úgy a SAN directorok porttal, vagy kártyával és porttal történő bővítése szükségessé
válhat.

A KAK Felhő -ben kizárólag l6cbites SAN portokkal való bővítés lehetséges.

Abban az esetben, ha a SAN directorokon nincs elégséges számú szabad port, akkor az ügyfélnek gondoskodni kell
ezek bővítéséről.

13.6.5 Tároló kapacitás

13.6.5.1 SAN alapú tíroló kapacitás

A SAN alapú tároló kapacitás bővítésekor két lehetséges megoldás adódik:

. A meglevő tároló bővítése új diszkekkel, diszk polcokkal, esetleg szükség esetén backend és frontend
directorokkal, illetve a diszkek használatba vételéhez és tükrözéséhez szükséges licencekkel.

. Storage virtualizáció segítségével az új tároló virtuális kapacitásként való bekötése a meglevő rendszer
„mögé”. Ez esetben számolni kell a storage virtualizációs licencek árával is.

Amennyiben új tároló bekötése storage virtualizáció segítségével kerül kiválasztásra, a tárolóval szembeni minimális
elvárások a következők:

. multipathing,

. redundáns működés (hibatűrő és terheléselosztó),

. legyen integrálható felügyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztül és saját menedzsment szoftverrel
rendelkezzen)

o teljesítménymonitorozás valós időben és historikusan
o távoli menedzsment képesség

. teljes mértékben működjön együtt a tároló virtualizációs megoldással,

. RAID 1/5/6 támogatás,

. forró tartalék lemezek fiókonként vagy tömbönként (cross-spare) definiálhatók legyenek, vagy más
technológiával kiválthatóak (p1.: wide-striping),

. kritikus hibapont nélküli (No-SPOF) architektúra,

. FC protokoll és interfészek kezelése,

+36 1 459 4200 nfo@nisz.hu nkz.hu

13



NISZ Nemzeti Intokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• H-1OS1 Budapest, Csokonai utca 3.

NISZ

. működés közbeni (hostolt rendszerek zavartalan működésével):
o firmware/microcode/bináris upgrade a vezérlőkön és a lemezeken
o konfigurációs változtatások a lemez kiosztás megváltoztatása
o LUN migráció, Volume! LUN méret növelés
o egyik kontroller cseréje

. infrastruktúra menedzsment eszköz biztosítása, legalább az alábbi képességekkel:
o felügyelet és konfiguráció
o infrastruktúra menedzsment
o külső felügyeleti, monitoring rendszer felé kapcsolat lehetősége

13.6.5.2 OpenStack tároló kapacitás

Az OpenStack tároló kapacitás bővítése két módon lehetséges:

. A meglevő tárolók bővítése új diszkekkel, diszk polcokkal, esetleg szükség esetén backend és frontend
directorokkal, Illetve a diszkek használatba vételéhez és tükrözéséhez szükséges licencekkel,

. új OpenStack kompatibilis eszköz üzembe állítása.

A második pont esetén az új eszköznek a következő kritériumoknak kell megfelelnie ahhoz, hogy probléma nélkül
integrálható legyen az OpenStack környezetbe:

. Legyen lehetőség bizonyos területek site-ok közötti tükrőzésére (DR védelem) aszinkron módon. A
tükrözéshez rendelkezésre áll mind FC mind Ethernet interfész.

. A megoldás támogassa a NISZ által futtatott OpenStack kiadást,

. Legyen integrálható felügyeleti rendszerbe SNMP v3-n keresztül, valamint rendelkezzen saját
menedzsment szoftverrel is. A menedzsment szoftver biztosítsa a következőket:

o teljesítménymonitorozás valós időben és historikusan,
o távoli menedzsment képesség,
o felügyelet és konfiguráció,
o infrastruktúra menedzsment,
o külső felügyeleti, monitoring rendszer felé kapcsolat lehetősége,

. A tárolónak a host-ok felé történő kommunikációra iSCSI protokollal lOSbit-es Ethernet hálózatot kell
használnia.

. A tároló támogassa az NFS protokollt a hostok felé történő kommunikációra.

. A megoldás oldalanként redundáns felépítésű legyen a főbb alkotó elemeiben, azaz vezérlő, tápegység,
adat utak a diszk dobozokhoz legyenek redundánsak,

. a tároló támogassa a thin/virtual provisioninget,

. a tároló támogassa a snapshot létrehozást teljesitményvesztés nélkül (vagy minimális
teljesítményvesztéssel),

. audit log továbbítható legyen naplókiszolgálók felé,

. rendelkezzen Silent Data Corruption (SDC) elleni natív védelemmel,

. legyen lehetőség a lQGbit-es hálózati portok későbbi bővítésére,

. támogassa az adatkötetek (volume/LUN) online mozgatását RAID set-ek között (terhelés újraelosztása),

. software és firmware frissítéseket szolgáltatás kiesés nélkül lehessen elvégezni mind array, mind diszk
szinten,

. támogassa a Quality of Service-t tenant/volume/LUN/file szinten,

. adjon lehetőséget az adatok SSD rétegben történő cachelésére,

. a megoldásnak rendelkeznie kell OpenStack Cinder driverrel a NISZ által aktuálisan használt OpenStack
verzióhoz, a driver által támogatott minimális funkcionalitás a következő:

o Create Volume
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o Delete Volume
o Attach Volume
o Detach Volume
o Extend Volume
o Create Snapshot
o DeleteSnapshot
o List Snapshots
o Create Volume from Snapshot
o Create Volume from Image
o Create Volume from Volume (Clone)
o Create Image from Volume
o Volume Migration (host assisted)

. A tárolónak rendelkeznie kell a NISZ által az OpenStack blokkban használt kereskedelmi Linux hardver
kompatibilitási tanúsitványával.

13.6.6 Számítási kapacitás

A számítási kapacitást nagy teljesítményű blade szerverekkel, illetve az ezekhez tartozó blade keretekkel biztosítjuk.
A KAK Felhő projektben összesen 32 core-os, 768GB RAM-maI ellátott pengék vannak használatban mind az
OpenStack, mind a VMware blokkon belül. Az Nfl redundancia egyszerű biztosíthatósága érdekében a bővítés során
hasonló paraméterekkel rendelkező pengék hozzáadása szükséges.

Amennyiben az OpenStack blokk kerül bővitésre, úgy a pengéknek és a keretnek redundáns, 2xlOGbit ethernet
csatlakozással kell rendelkezniük; a VMware kapacitás bővitésekor redundáns 2xlOGbit ethernet és 2xlGGbit FC
csatlakozás szükséges.

A fentieken kívüli minimum elvárások a blade kerettel szemben:

. A keretek penge befoglaló sűrűsége a lehető legnagyobb legyen (fizikai méret (U) / pengeszám), de ne
igényeljen különleges, egyedi hűtést,

. rendelkezzen redundáns menedzsment modullal,

. rendelkezzen távoli menedzsment lehetőséggel a keretre és a pengékre,

. redundáns IPMI 2.0 menedzsment interfésszel rendelkezzen, a pengékre is használható módon.

. Redundáns, az összes szerverhelyet (slot) kiszolgálni képes legalább portonként 10 GbE Ethernet kapcsolót
tartalmazzon, amely mindegyike támogatja a következő funkcionalitást:

o Az összes üzembe helyezhető szerver beköthető 24x10 Gbps Ethernet sebességgel,
o legalább 4 port 10Gbps sebességű csatlakozási lehetőséget biztosít a külső eszközök eléréséhez,

SFP+ multi modusú dual LC/LC vonali meghajtó (transceiver) fogadására képes.
o Támogatja az IEEE 802.1Q VLAN szabványt, egy időben egyszerre legalább 1000 VLAN kialakítható,
o támogatja az IEEE 802.Sad Link Aggregation szabványt,
o SNMP-vel menedzselhető.

. Hot-plug képesség biztosítandó a pengékre, tápegységekre, ventillátorokra, 10 interfészekre,

. tápellátás és a hűtés tekintetében teljes redundanciával kell, hogy rendelkezzen,

. nagy energiahatékonyságú tápegység (>90%) biztosítása szükséges,a keretben az l/O modulokat a teljes
kiépitettségre kell kiépíteni és licencelni.

. Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása és a szükséges licencek szállítása.

. IPMI 2.0 protokoll támogatása szükséges,

. a keretben nem kitöltött penge helyeket megfelelő módon zárni kell, hogy a keret szellőzése hatékony
maradjon.
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Elvárások a pengeszerverekkel kapcsolatban:

. 2 CPU foglalatos, x86 architektúrájú pengeszerverek, Intel processzorral,

. egy szerverben 2 CPU, összesen legalább 32 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, virtuális
gépek rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem.

. legalább 512GB ECCvédett RAM, minimum DDR4 2133MHz-es DIMM sebesség,

. csatlakozási lehetőségek a kommunikációs infrastruktúrára (egymástól független, fizikailag deciikált
csatornákkal),

. Openstack esetén: Boot-oláshoz szükséges 128GB méretű SSD vagy SATA DOM modul,

. hálózati elérés (LAN) biztosítása legalább 2 dbx 10Gbps pengénként, lehetőségbiztosítása a hálózati csatoló
virtualizálására, legalább 4 virtuális eszköz fizikai portonként,

. Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása és a szükséges licencek szállítása.

. lPMl 2.0 protokoll támogatás elvárt,

. a következő virtualizációs és operációs rendszerek támogatása, futtatási képessége:

. Hypervisor rétegek:
o KVM, Hyper-V, VMware vSphere 6, XenDocker

. Operációs rendszerek:
o Red Hat Enterprise Linux 6+
o Suse Linux Enterprise 11±

. OpenStack esetén: A szervereknek rendelkeznie kell a NISZ által az OpenStack blokkban használt
kereskedelmi Linux hardver kompatibilitási tanúsítványával.

A számítási kapacitás igénylésekor a bérlőnek szükséges az adott blokkhoz illeszkedő VMware illetve OpenStack
licencek beszerzése is. OpenStack esetén a NISZ által az OpenStack blokkban használt kereskedelmi linux host és az
unlimited guest licenc beszerzése is a bérlő feladata.

13.6.7 Adatbázis farmok

A KAK Felhőben az Oracle és MS SQL adatbázisok fizikai gépeken kerülnek futtatásra. Amennyiben ezek bővítésére
van szükség, akkoraz egyen szilárd architektúra megtartása érdekében a már a farmban levőgépekspecifikációjához
hasonló szerverekkel lehetséges.

13.6.7.1 Microsoft SQL

A minimális elvárás az adatbázis szerverek felé:

. Forma: a megrendelő által biztosított rackbe szerelhető maximum 2U magas, 2 processzor befogadására
alkalmas kivitel, Intel processzorral,

. egy szerverben 2 CPU, összesen 16 core számítási erőforrás legyen, amelyhez programok, virtuális gépek
rendelhetők. Csak fizikai core számítható be, logikai core nem. A szállítandó processzornak az alábbi
minimum követelményeket kell teljesítenie:

o Coreszám:8
o CINT2006 Rates baseline: 886
o CFP2006 Rates baseline: 700
o Max Memory Bandwidth: 76,8 GB/s
o Intel QPI Speed: 9,6 GT/s

például Intel Xeon E5~2667 V4
. Memória: minimum 512 GB RAM ECC DDR4, memória bővítési lehetőség biztosítása a memória modulok

cseréje nélkül.
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• 8 darab PCI Express csatoló, az RAID kártya számára dedikált PCI Express csatolót is beleértve.
. Tároló: 2x400 GB Hot-Plug SSD diszk, hardveres RAID vezérlővel a belső diszkek számára. A RAID vezérlőnek

minimum 1GB cache-t memóriát kell tartalmaznia. A diszkeket RAID-i konfigurációba kell kötni.
. Minimum 1 db, minimum 1,3 TB kapacitású PCIe csatolós SSD kártya, az írási és az olvasási műveletek

gyorsítására.
. Hálózati csatolók:

o Ethernet hálózati csatoló: minimum 4 darab porttal, minimum 10 Gbit/s sebességű SFP+ Fiber,
o FC csatoló: minimum 2 darab porttal, minimum 16 Gbit/s sebességű.

. Menedzselhetőség: távoli kiszolgáló menedzselhetőség biztosítása és a szükséges licencek szállítása.

. Dedikált menedzsment port RJ-45 porton keresztül, amely támogatja a gépek távoli menedzsmentjét (IPMI
2.0 kompatibilis), grafikus elérést biztosít,

. Operációs rendszer támogatás: Microsoft Windows 2O12R2 vagy újabb.

. Tápellátás: redundáns kialakítású, működés közben cserélhető (hot-plug), minimum 96% hatékonyságú
tápegység, ami a teljes kiépitettség esetén is biztosítja egy tápegység kiesése esetén a működést.

. Az eszköz képes45~C környezeti hőmérséklet mellett működni.

. A rack szervereket beépitő kerettel, sínnel és kábelvezetővel szükséges szállítani.

. A szervereknek rendelkeznie kell Windows 2O12R2 vagy újabb hardver kompatibilitási tanúsítványával.

. A szerverek csatlakoztatásához szükséges kábelek.

A fizikai bővítés mellett a bérlőnek kell a szükséges az operációs rendszer, illetve az MS SQL megfelelő
licencbővítésről is gondoskodni.

13.6.7.2 Oracle

AzOracleadatbázis kezelőfuttatásátOracle-hezoptimalizáltsPeciális hardveren, Exadata-n tervezzükmegvalósítani.
Az eszköz magában foglalja mind a futtató adatbázis szervereket, mind a tárolókapacitást. A bővítése további
Exadata komponensek beszerzésével, illetve a megfelelő licencbővítéssel lehetséges, amelyet a bérlőnek kell
biztosítani.

13.6.8 Szükséges licencek

A bővítés során fellépő egyéb licenc szükségletek az alábbi fejezetekben található:

13.6.8.1 Felhő automatizálási rendszer licencek

A NISZ által használt felhő automatizálási rendszer licencekkel való lekövetése. A pontos típus és licenc kérdések a
későbbiekben kerülnek publikálásra.

13.6.8.2 Virtuális gépek licencei

A NISZ nem biztosít operációs rendszer, vírusirtó, alkalmazás kiszolgáló, illetve egyéb, a virtuális gépeken futó
szoftver licenceket.

Ez alól kivétel az OpenStack blokkban a használt kereskedelmi Linux operációs rendszer, melyből az OpenStack felett
korlátlan számú futtatható.
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13.7 Kormányzati hosting szolgáltatás

A szolgáltatás céUa, hogy lehetőséget biztosítson a Bérlők számára saját informatikai eszközök elhelyezésére a
Szolgáltató által működtetett géptermekben.

A szolgáltatás részét képezi a Megrendelő központi kiszolgáló informatikai eszközeinek a Szolgáltató által biztosított
géptermi létesítményben történő elhelyezése és fizikai működtetése. Igény esetén Szolgáltató operátori
asszisztenciát nyújt a Bérlőnek. Az elhelyezés bérleti konstrukcióban történik, amelyhez kapcsolódóan az elszámolás
az elfoglalt hely és a felhasznált adatközponti erőforrások alapján történik.

13.8 Szolgáltatás általános ismertetés

Az adatközpont nagybiztonságú fizikai és műszaki üzemeltetési környezetet biztosít a kijelölt eszközök számára.
Megrendelőnek lehetősége van akár kéthelyszines elhelyezést is kérni rendkívüli, előre nem látható esemény esetén
történő működésképességének fenntartása céljából.

13.9 Fizikai biztonsági környezet jellemzői

Központi infrastruktúra elhelyezése:

• folyamatosan monitorozott, redundáns kiépitettség, állandó hőmérsékletet és páratartalmat biztosító
klimatizált,
folyamatosan ellenőrzött EMC védelemmel ellátott,

. két független forrásból történő tápellátással rendelkező, dizelgenerátorral támogatott szünetmentes
áramellátás mellett üzemelő,

• korszerű, automata jelző és oltó rendszerekkel ellátott,
élő erővel, kamerával és fizikai védelemmel védett géptermi környezetben történik.

Igény esetén, külön kérésre, ennek pénzügyi vonzatát is figyelembe véve, lehetőségvan a géptermi területi
fizikai lehatárolására.

13.10 Szolgáltatások megvalósításának műszaki feltételei

. A Hosting hálózati szolgáltatáshoz internet és NTG elérés tartozik, melyet telephelyenként — a redundancia
miatt — két 1/lOGE porton keresztül lehet igénybe venni. A szolgáltatáshoz nem tartozik LAN, SAN, illetve
tűzfal szolgáltatás sem, igy a Bérlőnek kell gondoskodnia a rendszerelemek (szerverek, tárolók, ...) etherntes
és FC portjainak aggregációjáról, illetve a teljes rendszer adatforgalmának felügyeletéről, beleértve a
felügyeleti forgalmat is.
NTG szolgáltatás igénybe vételekor alapesetben a Bérlő hosting környezetéhez közvetlenül kapcsolódó
Border Leaf eszköz lesz a CE router, melynek üzemletetését a NISZ fogja ellátni. Amennyiben a Bérlő saját
maga szeretné a CE funkcionalitást üzemeltetni, abban az esetben a saját CE router beszerezéséről magának
kell gondoskodnia.

• Kéthelyszínes elhelyezés esetén, a telephelyeken felépített környezetek összekapcsolása és az adott
rendszerre vonatkozó kapcsolatok kiépítése a Bérlő feladata. A két helyszín között hálózati szempontból az
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NTG-én kizárólag IP protokoll (L3 szinten) feletti kapcsolat építhető ki. Amennyiben a Megrendelőnek a két
telephely között Ethernetes (L2 szint) vagy natív FC kapcsolatra van szüksége, az bérelt vonalon (sötét szál)
keresztül valósítható meg. Bérelt vonali szolgáltatást a NISZ nem biztosít az ilyen összeköttetés minden
feltételét a Bérlőnek kell megteremtenie.

• A Hosting szolgáltatáshoz nem kapcsolható egységes központi naplózás, rendszerfelügyelet. Ezeket a
Bérlőnek a saját eszközei segítségével kell megvalósítania.

13.11 Géptermi környezet

13.11.1 Eszközök elhelyezése

Az eszközöket a géptermekbe beépített rack szekrényekbe lehet elhelyezni a lentiek szerint:

• Rendelkezésre állnak 600mm x 1200mm alapterületű, 47U magas rack-szekrények
. legalább 10-15% szabadon hagyott, beépíthető kapacitás (például 47 U magas szekrénynél 6-lOU szabadon

kell, hogy maradjon, a beszerelési tervben ezt figyelembe kell venni)
• Rack-szekrényenként lehetőleg azonos kategóriájú termékek kerüljenek csak Pl.

o penge keret ás penge szerverek
o tároló

13.11.2 PDU-k csatlakozása

PDU-k csatlakozását a terv szerinti eszköz eloszlás alapján, bérlő biztosítja az alábbiak szerint

. csatlakozás űz ellátó-hálózathoz minden esetben:
o EN 60309 32A 3 PH (IEC3O9 32A 3 fázis) (2db/rack, lehetőség 2 * 2db/rack)

. belső elosztás Javaslat:
o IEC32O C19 (anya) — nagyobb teljesítményű eszközökhöz, ahol indokolt
o 1EC320 C13 (anya)

rack-szekrényenként a beszerelési terv alapján elhelyezett eszközöknek megfelelő mennyiségű aljzat (PDU)
• redundáns elosztás minden rack-szerkényben.

13.11.3 Redundáns elektromos energia ellátás

Olyan villamos energia ellátás, amely mögött többpontos energia ellátás és vészenergia megoldások állnak
rendelkezésre (generátor, akkumulátor).

Az elhelyezett eszközök tápellátását Szolgáltató biztosítja:

. Szünetmentes 230V AC ±1- 10%

. SOHz+/-5%
A tápellátás szabványos 230/400 V váltakozófeszültségű hálózatról történik ‚ átlagosan 6 kW/ rack
terheléssel számolunk.

13.11.4 Klimatizálás

Az elhelyezett eszközök hűtését a Szolgáltató biztosítja:

Hőmérséklet tartomány:
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. működési: 0 ...... 40 C

. tárolási: -20 +60 C

Páratartalom: max. 95% lecsapódásmentesen.

Á hűtési igény nem haladhatja meg a rack-szekrényenként a 12kW (egyes esetekben a 16kw-t).

13.12 szolgáltatások igénybe vevője

A 309/2011 (XII. 23.) kormányrendelet határozza meg a központosított infokommunikációs szolgáltatásokat és az
ellátottak körét. A rendelet szabályozza az e-közigazgatásért felelős által, a NISZ útján nyújtott központosított
informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett
szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről
a központi szolgáltató gondoskodik.

Az 1004/2016. (I. 18.) Korm. határozat a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program éves fejlesztési
keretének megállapításáról jelöli ki azon szakrendszerek körét, melyek jogosultak jelen szolgáltatás igénybevételére.
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