
Szerz.szám: ÁD t’I%SJk

Vállalkozási szerződés

amely létrejött egyrészről a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörííen Működő Részvénytársaság (NISZ)
[Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3., Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-041633, Adószám: 10585560-
2-44, Bankszámlaszám: K&I-I Bank Nyit. 10403239-0002’7183-00000001] képviseli: Szabó Zoltán
Attila vezérigazgató, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)

másrészről a/z

Zalaszám Informatika Kft. (székhely: 8900 Zalaegerszeg, Mártírok útja 53., cégjegyzékszám: 20-09-
060557, adószám: 10548873-2-20, számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Nyrt.,
pénzforgalmi számlaszám: 10104961-16619062-00000009, képviseli: Szász András ügyvezető
igazgató, mint Vállalkozó, (a továbbiakban Vállalkozó)

mint vállalkozó (a továbbiakban Vállalkozó)

(a továbbiakban együtt: Felek~ között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek szerint:

ELŐZMÉNYEK

1) A NISZ Nemzeti lnfokominunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, mint
Megrendelő „Az Integrált Munkaügyi Rendszer (]R) és a Közfoglalkoztatási Támogatások
Keretrenclszere ~KTK~ továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával és ismeretével járó
szoftvertámogatási illetve karbantartási feladatok ellátása” tárgyában a Kbt. II. része szerinti
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytatott Ic. Az eljárásban Megrendelő,
Vállalkozót nevezte meg az eljárás nyerteseként, amelyre tekintettel felek a jelen Vállalkozási
szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik.
2) Felek megállapítják, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a szerződéshez
fizikailag nem csatolt alábbi dokumentumok: a lefolytatott közbeszerzési eljárás közbeszerzési
dokumentumai, valamint Vállalkozó benyújtott ajánlata.
3) Vállalkozó, jelen Szerződés aláírásával kinyilvánítja, hogy teljes mértékben ismeri és a
szerződés teljesítése során a legteljesebb mértékben figyelembe veszi, elfogadja és betartja a jelen
vállalkozási szerződés tárgyát, illetve annak megvalósítását érintő jogszabályokat, beleértve a hatósági
és egyéb előírásokat, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat, valamint a Szerződés mellékleteiben
foglaltakat is.

Megrendelő kijelenti, bogy a den Szerződés megkötését megelőzően, a közbeszerzési eljárás
lefolytatása során a Vállalkozóval közölt minden olyan — elsősorban műszaki feltételt és körülményt —

I



amely a Szerződés teljesítése tekintetében lényeges információnak minősül, és ami kihatással lehet a
jelen Szerződésben foglaltak teljesítésére.

4) A Felek közötti jogviszony tartalmát a Szerződés és annak mellékletei határozzák meg. A
Szerződés tőrzsszövege valamint mellékletei közötti ellentmondás esetén a Szerződés törzsszövegének
rendelkezései alkalmazandóak. Felek kijelentik, hogy a Szerződés és mellékletei a közöttük lévő
Szerződés valamennyi feltételét tartalmazzák, így a Szerződésbe és mellékleteibe nem foglalt, jelen
Szerződés tárgyára vonatkozó korábbi megállapodások hatályukat vesztik (Teljességi záradék).
5) Felek kijelentik, bogy nem válik a Szerződés tartalmává minden szokás, amelynek
alkalmazásában a felek korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, ás minden gyakorlat, amelyet
egymás között kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a
hasonló jellegű Szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

1. SZERZŐDÉS TÁRGYA

1.1. Jelen Szerződés alapján Vállalkozó elvállalja a Műszaki leírásban (a továbbiakban: Műszaki
leírás) valamint Vállalkozó Műszaki ajánlatában részletezettek szerint az Integrált Munkaügyi
Rendszer (továbbiakban IR) és a Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere (továbbiakban
KTK) továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával ás ismeretével járó szoftvertárnogatási
illetve karbantartási feladatok ellátását.

1.2. A Vállalkozó által ellátandó feladatok részletes feltételeit, a feladatok elvágzésének módját, a
szállítandó eredménytermékeket továbbá a teljesítés egyéb követelményeket a Szerződés 1. sz.
mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

1.3. Vállalkozó az 1. számú mellékletben meghatározott fejlesztési ás követési feladatait a
Megrendelő kezdeményezése alapján, a Műszaki leírás keretei között köteles elvégezni. Vállalkozó
köteles betartani a konkrét feladatot meghatározó Feladatlap előírásait, ami nem lehet ellentétes a
Műszaki leírásban előírtaktól.

1.4. Megrendelő kizárólag olyan fejlesztési ás követési feladatot (3.1. pont szerinti táblázatban
szereplő 4. sorszámú feladat) jogosult megrendelni Vállalkozótól, amely pénzügyileg ellenjegyzésre
került. Pénzügyi ellenjegyzés a forrás rendelkezésére állását igazolja. A pénzügyi ellenjegyzés nélkül
küldött megrendelés semmis. Az ily módon küldött megrendelés nem keletkeztet a Felek között
jogviszonyt, Vállalkozó azt nem igazolhatja vissza és nem kezdheti meg az egyedi szerződés
teljesítését. Vállalkozó jelen megállapodás aláírásával igazolja, hogy a jelent pontban foglaltakat
megismerte ás azokat megértette.

1.5. Megrendelő részéről a 1.5. szerinti ellenjegyzésre a gazdasági vezérigazgató-helyettes jogosult.

2. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, TELJESÍTÉS IDEJE, HELYE

2.1. Jelen szerződés batálybalápésének feltétele, bogy Megrendelő rendelkezzen a 320/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 13. *-a szerinti záró tanúsítvánnyal (beleértve a 13. ~ (3) bekezdését is).

2.2. A szerződés a 2.1. pontra űgyelemmel az alábbiak szerint lép hatályba:
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a) Amennyiben a szerződés aláírásáig a 2.1. pont szerinti feltétel teljesül, úgy a hatálybalépés
időpontja a szerződés mindkét fél által történő aláírása.

b) Amennyiben a szerződés aláírását követően teljesül a 2.1. pont szerinti feltétel, úgy a hatálybalépés
időpontja az azt követő 2. munkanap, hogy a 2.1. pont szerinti eset fennáll.

2.3. A szerződés időtartama: 36 hónap.

2.4. A teljesítési határidők tekintetében a Műszaki leírás, a feladatlapos megrendelések, valamint jelen
Szerződés rendelkezései az irányadók.

2.5. Vállalkozó kizárólag Megrendelő jóváhagyásával jogosult idő előtti teljesítésre.

2.6. Teljesítés helye: 1148 Budapest Róna u. 54-56.

3. VÁLLALKOZÁSI ~Ís, FIZETÉSI FELTÉTELEK

3.1. Vállalkozót a szerződésszerű teljesítés ellenértékeként, a teljesítésigazolással igazolt, elvégzett
feladatok után az alábbi táblázat szerint illeti meg ellenszolgáltatás:

Nettó vállalkozói díj
Nettó Vállalkozói

36 hónapra
Feladat megnevezése egységár vetítve

(ÁFA nélkül)

IR és KTK alkalmazásüzemeltetési,
rendszergazdai, és alkalmazásszerver

2.705.650,-Ft/hó 97.403.400,-Ftrenclszeradrninisztrációs feladatok

IR és KTK felhasználói támogatás (2nd2. line Help Desk) 1 0.822.600,-Ft/hó 389.61 3.600,-Ft

IR és KTK átalánydíjas 57.600.000,-Ft
3. szoüverkarbantartás 1 .600.000,-Ft/hó

1.
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Nettó vállalkozói díj
Nettó Vállalkozói 36 hói~apra

egységárFeladat megnevezése vetítve

(ÁFA_nélkül)

Szabályozási környezet megváltozásából
eredő — maximum 8800 fejlesztői nap 1 O0.0OO,Ft/einberi~ap 880.000.000,-Ft/8800

~ mértékű — szoüverkövetési és embernap

szoüverfejlesztési feladatok

1.424.617.000,- Ft
Mindösszesen

3.1.1. Jelen szerződés keretében Vállalkozót mindösszesen legfeljebb nettó 1.424.617.000-Ft ± ÁFA
vállalkozói díj illeti meg.

3.1.2. Felek rögzítik, hogy az Áfa mértékére a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések az
irányadóak.

3.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díj a szerződésszerű
teljesítéshez szükséges valamennyi költséget és ellenértéket magában foglalja, ezért a Vállalkozó más
jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, további költségek megtérítését semmilyen
jogcímen nem igényelheti. Valamennyi, a Vállalkozó bankjánál felmerülő bankköltség a Vállalkozót
terheli.

3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a szabályozási környezet megváltozásából eredő — 8800
fejlesztői nap mértékű — fejlesztési és követési feladatokat lehívását Megrendelő által meghatározott
ütemben hívja le.

3.4. Vállalkozó aláírásával kifejezetten tudomásul veszi azt is, hogy nem jogosult sz ellenszolgáltatás
emelésére Olyan esetben sem, amennyiben a jelen szerződés eredményeképp íij rnodulokat hoz létre.

3.4. Elszámolás, számlázás:

3.4.1. Vállalkozó a Megrendelő által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) aláírását
követően jogosult számlát kiállítani, az alábbiak szerint:

3.4.2. Megrendelő a 3.1. pont szerinti táblázatban szereplő 1., 2. és 3. sorszámú feladatok teljesítéséről
— szerződésszerű teljesítés esetén .. a tárgyhót követő 15 tiapon belül havonta állít ki Teljesítést Igazoló
Bizonylatot.

3.4.3. Megrendelő a 3.1. pont szerinti táblázatban szereplő 4. sorszámú, Feladatlapon meghatározott
feladatok teljesítéséről Teljesítést Igazoló Bizonylatot állít ki a Feladatlapon meghatározott teljesítési
határidőt követő 15 napon belfll.

3.5. Fizetési feltételek, teljesítés, teljesítésigazolás
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3.5.1. Vállalkozó a teljesítésigazolással elismert vállalkozási díj ellenértékére a száinvitelről szóló
2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A
benyújtandó számla kötelező melléklete az előírásnak megfelelően kiállított és aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat (2. számú melléklet) csatolása.

3.5.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben jogszabály — így különösen az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény, vagy annak végrehajtási rendelete - Megrendelő pénzügyi teljesítését
adóigazolás benyújtásához illetve köztartozásmentes adatbázisban való szerepléshez köti, úgy
Megrendelő ezen jogszabályok szerint jár el a kifizetés során.

3.5.3. A számla kiállításával kapcsolatos követelmények:

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

- a számián szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
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
(Afa tv.) 58. * és a 169. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközöklszolgáltatások megnevezését,
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,

3.5.4. A számlát Megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki, a Ptk. 6:130.
~ szerint, a Kbt. 135. ~ (1), (5) és (6) bekezdésben foglalt rendelkezésnek megfelelően.

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

3.5.6. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok)
megjetölésével küldi meg a Vállalkozó részére. A Vállalkozó jogszabályi előírásoknak, illetve a jelen
szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiállított száinlájának befogadását a Megrendelő
nem tagadhatja meg.

3.5.7. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik,
akkor a következő banki munkanap a számla kiegyenlítésének határideje.

3.5.8. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozót a Ptk. 6:155. ~ (1) bekezdése szerinti
késedelmi kamat illeti meg. Megrendelő mentesül a késedelnmes fizetés jogkövetkezménye alól,
amennyiben Vállalkozó a számlát nem a jelen fejezetben meghatározott címre nyújtja be, vagy a
számla egyéb —jelen szerződésben szabályozott okból — nem fogadható be.

3.5.9. A Szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvántartott főbb adataiban (a
nevében, cégformájában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 8 (nyolc) naptári
napon Belül köteles a Megrendelőt írásban értesíteni.

3.5.10. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével
és a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner Adatairól).
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3.5.11. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (1) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

4. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Vállalkozó köteles a jelen Szerződésben és amiak mellékleteiben meghatározott feladatokat
teljesíteni.

4.2. Vállalkozó köteles a jelen szerződésben meghatározott valamennyi feladatát a jogszabályoknak, a
jelen szerződésnek, valamint a jelen szerződés mellékleteinek megfelelően szerződésszerűen
teljesíteni. Vállalkozó haladéktalanul közöl Megrendelővel minden olyan körülményt, amely a jelen
szerződés teljesítését, eredményét és a teljesítési határidőt érdemben érinti, vagy befolyásolja.

4.3. Vállalkozó a Szerződés megkötésének időpontjában köteles Megrendelő számára valamennyi
olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a Szerződés teljesítésében, és - ha a megelőző
közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg - a bejelentéssel együtt köteles
nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.4. Vállalkozó által megnevezett alvállalkozók listáját a 4. számú melléklet tartalmazza.

4.5. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt.

4.6. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt köteles tulajdonosi szerkezetét
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és köteles Megrendelőt haladéktalanul értesíti ha

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. * (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel vagy

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez
valamely Olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott valamely feltétel.

4.7. Vállalkozó kijelenti, hogy — Szerződés teljes időtartama alatt - a Szerződésben meghatározott
feladatok teljesítéséhez szükséges engedélyekkel, szakértelemmel, jogosultságokkal és kellő szabad
kapacitással rendelkezik, Igy a jelen Szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

4.8. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért,
szerződésszerűségéért és teljes körűségéért. Á Vállalkozó köteles a tevékenységét a tőle elvárható
legnagyobb gondossággal végezni.

\\\~
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4.9. Vállalkozó feladatát Megrendelő utasításai szerint és érdekének megfelelően, a Megrendelővel
történő folyamatos egyeztetés mellett, önállóan köteles ellátni, és e körben köteles Megrendelőt
haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős. Amennyiben a
figyelmeztetés ellenére kéri a Megrendelő az utasítása végrehajtását, minden ebből eredő felelősség
illetve kár a Megrendelőt terheli.

4.10. A Vállalkozó vállalja, bogy tevékenységéről és az ügyek állásáról a Megrendelőt folyamatosan,
szóban és írásban egyaránt, a Megrendelővel egyeztetett formában tájékoztatja.

4.11 .Amennyiben Megrendelő elmulasztja valamely kötelezettsége teljesítését, Vállalkozó tájékoztatja
Megrendelőt a mulasztásnak a munkára gyakorolt előrelátható hatásairól.

4.12. Amennyiben a Szerződés teljesítése során Vállalkozó számára bármikor olyan körülmény áll elő,
amely akadályozza az időben történő teljesítést, Úgy Vállalkozónak haladéktalanul Írásban értesítenie
kell a Megrendelőt a késedelem tényéről, annak várható időtartamáról és okairól. Felek kijelentik,
bogy minden esetben — még akkor is, ha az akadályt a másik Félnek a közlés nélkül is ismernie kellett
— kötelesek egymást írásban értesíteni, ha a Szerződésben vállalt valamely kötelezettség teljesítése
előre láthatóan akadályba ütközik.

4.13. Vállalkozó a jogszerűen igénybe vett alvállalkozóért (közreműködőért) úgy felel, mintha a
teljesítés során magajárt volna el, alvállalkozó jogosulatlan igénybevétele esetén pedig Felelős minden
olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be.

4.14. Vállalkozó tevékenységéért önálló felelősséggel tartozik, a Szerződés teljesítése során harmadik
személyeknek okozott bármely esetleges kárért a Ptk. vonatkozó szabályai szerint tartozik
felelősséggel.

4.15. Vállalkozó képviseletében eljáró szakértők, a megbízással összefüggő feladataikat a legjobb
szakmai tudásukkal látják el.

4.16. Vállalkozó elismeri, hogy Úgy felel az Szerződés teljesítésében közreműködő alkalmazottai
magatartásáért és eselekményeiért, mintha azok a Vállalkozó magatartásai vagy cselekedetei lettek
voha.

4.17. A szerződés és a szerződés teljesítése során keletkező összes leírás, dokumentáció, kezelési
utasítás, levelezés és egyéb okmányok magyar nyelven készülnek. Megrendelő képviselőinek, illetve
munkatársainak közreműködésével zajló szóbeli egyeztetések magyar nyelven történnek.

5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. Megrendelő, a szerződésszerű teljesítés esetén a jelen Szerződésben meghatározottak szerinti
vállalkozói díj megfizetésére köteles. Megrendelő a Vállalkozó 1.3. pont szerinti feladatainak
szerződésszerű teljesítése esetén a Feladatlapokon meghatározott szolgáltatás átvételére és a
vállalkozói díj Vállalkozó részére történő megfizetésére köteles

5.2. Megrendelő köteles biztosítani a feladatok elvégzéséhez szükséges lielyszínekre a Vállalkozó
munkatársainak bejutását.

‚;
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5.3. Megrendelő biztosítja a teljesítés helyének előkészítését és Vállalkozó által a helyszínen történő
munkavégzés feltételeit, valamint Megrendelő egyéb rendszereinek, kapcsolódó információinak vagy
dokumentációjáiiak olyan mértékű rendelkezésre bocsátását, amely Vállalkozó feladatainak
elvégzéséhez szükséges. Minden olyan szolgáltatást, amelynek az 1R és KTK üzembe helyezéséhez,
teszteléséhez, valamint az üzemszerű működtetéséhez szükséges, beleértve a VPN-en keresztüli
munkavégzést is, Megrendelő biztosít.

Megrendelő feladata házirendjének, és Vállalkozó helyszínen dolgozó munkatársaira vonatkozó
rendeleteinek (rendészeti, munkavédelmi, tűzrendészeti, stb.) előzetes ismertetése Vállalkozóval. A
jelen pontban megjelölt szabályzatok ismertetésének elmaradása esetén azok esetleges megszegésért
Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.

5.4. Megrendelő jogosult a Vállalkozót jelen Szerződés keretein belül utasítani.

5.5. Megrendelő jogosult a Vállalkozó tevékenységét ellenőrizni, de az ellenőrzés a Vállalkozó
szerződésszerű teljesítését nem hátráltathatja, valamint az Így feltárt esetleges hiányosságról a
Vállalkozót tájékoztatni kell. Vállalkozó nem mentesül a felelősség alól, ha Megrendelő az ellenőrzést
elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

5.6. Megrendelő kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződés szerinti feladatok teljesítéséhez
szükséges, Megrendelő oldali feladatokat és feltételeket határidőre teljesíti, megfelelő
alkalmazottainak közreműködésével szakmai támogatást nyi~jt és rendszeres konzultáeiós lehetőséget
biztosít Vállalkozó számára.

5.7. Megrendelő kötelessége, hogy ajelen szerződés teljesítését befolyásoló, dejelen szerződés tárgyát
nem képező egyéb, Megrendelő érdekkörében felmerülő fejlesztéseket és tevékenységeket a jelen
szerződés ütemezésének Figyelembe vételével elvégezze, illetve a vonatkozó tevékenységeket
felügyelje és összehangolja.

6. A TELJESÍTÉS MÓDJA

6.1. Megrendelő képviseletében a teljesítésigazolás kiállítására a 9.4. pontban megnevezett személyek
jogosultak. A teljesítésigazolást akkor jogosultak kiállítani, amennyiben Vállalkozó esatolta az összes,
Megrendelő által előírt, elkészítendő dokumentumot.

6.2. A feladatlapos feladatok átadás-átvétele (3.1. pont szerinti táblázat 4. sor).

6.2.1. A Feladatlapos feladatainak elvégzését követően Vállalkozó köteles írásban Megrendelő részére
elfogadásra (átvételre~ felajánlani azokat. Vállalkozó minden esetben köteles csatolni ilyenkor a
változásjegyzéket. Az elfogadási (átadás-átvételi) eljárás célja a Felek által közösen meghalározott
tesztekkel vagy más alkalmas módszerrel annak megállapítása, hogy a felajánlott teljesítés megfelel a
szerződésben, a szerződés mellékleteiben, az eseti megrendelésekben illetve a teljesítés során előállt
feladatspecifikációban leírtaknak. A Felek megállapodnak abban, hogy a teljesítés akkor történt meg
késedelemmentesen, ha Vállalkozó a jelen szerződésben és az eseti megrendelésekben meghatározott
határidőkig elvégzi a jelen szerzödés szerinti feladatait és azt elfogadásra (átvételre) felajánlja
Megrendelőnek, feltéve, ha Megrendelő a teljesítést elfogadja.

6.2.2. Megrendelő köteles az átvételre felajánlott szerződésszerű teljesítést a lehető legrövidebb, de
legalább a felajánlástól számított 12 napon belül átvenni vagy nem szerződésszerű teljesítés esetén
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ennek indokainak megjelölésével az átvételt megtagadni. A használatba vett, éles üzembe telepített
programtermék elfogadottnak és átvettnek minősül. Vállalkozó az elfogadott teljesítés
(teljesítésigazolás) esetén jogosulttá válik a vonatkozó számla benyújtására, Feltéve, ha a teljesítés
szerződésszerű volt.

6.2.3.Megrendelő nem utasíthatja el az átvételt az érintett rendszer rendeltetésszerű használatát nem
befolyásoló, kisebb hibák miatt, ugyanakkor Vállalkozó köteles az átadás-átvételi eljárás során jelzett
hibák kijavítására, hiánypótlás teljesítésére a jegyzőkönyvben foglalt határidő lejártáig, továbbá
késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér megfizetésére.

6.2.4. Megrendelő jogosult póthatáridőt szabni abban az esetben is, amennyiben megtagadja az
átvételt. A póthatáridő biztosítása nem jelent mentesítést (halasztást) Vállalkozó kötbérfizetési
kötelezettsége alól.

6.2.5. A Felek a teljesítés átadás-átvételekor a dokumentációban, illetve a Vállalkozó végleges
ajánlatában meghatározott és a szerződés teljesítése során részletesen egyeztetett, a Felek által
kölcsönösen elfogadott módszertan alapjánjárnak el.

6.2.4. Felek az 1.3. pont szerinti fejlesztési és követési feladat teljesítése alatt egy adott Feladatlapon
meghatározott feladat (azaz az azt alkotó összes részfeladat) szerződésszerű teljesítését értik.
Vállalkozó ezen feladatainak teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, ha Vállalkozó jelen
szerződés keretében a Feladatlapon meghatározott feladatait határidőben, maradéktalanul teljesítette és
a teljes körű ümkcionalitással működő termékeket I szolgáltatásokat a meghatározott minőségi és
mennyiségi, valamint egyéb követelményeknek megfelelően előállította, illetve nyújtotta és a
Megrendelő használatába dokumentáltan átadta.

6.2.5. Megrendelő jogosult mindaddig megtagadni az átvételt, amíg Vállalkozó nem teljesítette az
adott Feladatlaphoz tartozó valamennyi feladat elvégzését, adott esetben eredménytermék átadását
illetve, amennyiben egyéb módon, nyilvánvalóan megállapítható, hogy Vállalkozó nem teljesítette
teljes körűen az érintett ütem során elvégzendő feladatokat.

6.3. A havi átalánydujas feladatok teljesítése (3.1. pont szerinti táblázat 1-3. sor~.

6.3.1 Vállalkozó havi rendszerességgel köteles csatolni havi kimutatást, ami minimálisan
tartalmazza a tárgyhó:

w az alkalmazás rendelkezésre állásának mutatóit
o havi hiba bejelentések számát
o belépési statisztikát
o szerver esemény naplót

felhasznált átalánydíjas karbantartási napok számát

6.3.2. Megrendelő a teljesítést igazoló bizonylatot a fenti dokumentumok hiányában nem jogosult
kiállítani.

6.4.Vállalkozó szavatol és felelősséget vállal a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű
teljesítéséért, továbbá az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és niinőségéért,
fiiggetlenül attól, hogy azokat saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb, jogszerűen bevont
harmadik személy alkalmazza.

9 1~



6.5. Bármely, nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényéről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megilletik.

7. SZERZŐDÉS MEGERŐSÍTÉSE, JÓTÁLLÁS

7.1. Amennyiben Vállalkozó a jelen Szerződésben meghatározott feladatokat (beleértve a jótállásra
vonatkozó szerződésen alapú kötelezettségeit is) olyan okból, amelyért felelős, a megadott határidőre a
Szerződésben meghatározottak szerint nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti, akkor ez késedelmes
teljesítésnek minősül. Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi
kötbér alapja az érintett feladat nettó vállalkozói díja, mértéke az eredménytelenül eltelt teljesitési
határidőtől számítva a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%, a késedelem 11. napjától napi 1 %
mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke az érintett feladat nettó vállalkozói díj 20%-a.
Amennyiben Vállalkozó késedelme valamely határidő tekintetében eléri a 30 napot, Megrendelő
érdekmúlás miatt jogosult jelen szerződéstől elállni vagy felmondani.

7.2. Vállalkozó jelen Szerződés céljának meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbért köteles fizetni.

7.2.1. Megrendelő jogosult a meghiúsulást megállapítani különösen akkor, ha a Vállalkozó
késedelmes vagy a hibás teljesítése vonatkozásában a Megrendelő által meghatározott póthatáridő
olyan okból, amiért felelős eredménytelenül telik el, vagy a vállalkozói késedelem olyan mértékű,
hogy az a Megrendelő oldalán teljesítéshez %ződő érdekmúlást eredményez, továbbá amennyiben a
Megrendelő által kiszabott késedelmi kötbér eléri a kötbér maximumát és Megrendelő az említett okok
bármelyike miatt a szerződést azonnali hatállyal felmondja, vagy attól eláll.

7.2.2. Megrendelő jogosult a szerződés meghiúsulását akkor is megállapítani, ha bármely rendszer
vonatkozásában az 1. számú mellékletben előírt tényleges rendelkezésre állás csökkenése az elvárthoz
képest két egymást követő hónapban több mint 8% vagy bármely rendszer vonatkozásában az 1.
számú mellékletben előírt maximálisan megengedettnél több rendszerleállások száma két egymást
követő hónapban több mint 12 db, és erre tekintettel Megrendelő a szerződést azonnali hatállyal
felmondja, vagy a szerződéstől eláll.

7.2.3. A meghiúsulási kötbér mértéke valamennyi átalánydíjas szolgáltatás (3.1. pont szerinti táblázat
1-3. sora) együttes nettó havidíjának kétszeres összege.

7.2.4. Amennyiben a meghiúsult időszak tört hónapot is tartalmaz, úgy a tört hónap esetében a havi
átalánydíj időarányos részét kell figyelembe venni.

7.2.5. A meghiúsulási kötbér jelen Szerződés által Megrendelőnek biztosított elállási vagy azonnali
hatályú felmondási jog Megrendelő általi gyakorlásának vagy a jelen Szerződés Vállalkozó általi
jogsértő megszüntetésének napjától számított 10. (tízedik) napon válik esedékessé.

7.3. Az SLA megsértése esetén alkalmazandó hibás teljesítési kötbér:

7.3.1. A „2nd line Help Desk elvárt probléma fogadási és válaszadási határidők Tervezett nyitvatartási
időben” esetében:

10



o Kritikus (sürgősen elhárítandó) problémák esetén:

o a hónap első SLA-sértése esetén a 3.1. pont szerinti táblázat 2. sora nettó havi díjának
4 %-a I kritikus (sürgősen elhárítandó) probléma

o a hónap további SLA-sértése esetén a 3.1. pont szerinti táblázat 2. sora nettó havi
díjának 2 %-a / kritikus (sürgősen elhárítandó) probléma

• Egyéb (nem kritikus) problémák esetén:

o a hónap első SLA-sértése esetén a 3.1. pont szerinti táblázat 2. sora nettó havi díjának
1 %-a / egyéb (nem kritikus) probléma

o a hónap további SLA-sértése esetén a 3.1. pont szerinti táblázat 2. sora nettó havi
díjának 0,5 %-a / egyéb (nem kritikus) probléma

7.3.2. Amennyiben Vállalkozó rnegsérti a Műszaki leírás szerinti alábbi követelményét: „Az IR ás a
KTK Tervezett rendszer nyitva tartási időre vetített rendelkezésre állása a szerződés időtartama alatt
havonta cl kell, horn’ érje a 99 %-of’, úgy az alábbiak szerint köteles kötbér fizetésére.

A tényleges rendelkezésre állás csökkenése az elvárthoz képest az 3.1. pont táblázatának 1. sora
szerinti havi díjban a következő mértékű kötbér alkalmazását vonja maga után:

Tényleges rendelkezésre állás csökkenése az Kötbér mértéke (havi üzemeltetési díj
elvárthoz képest (havonta) százaléka)

0%-nál több, de legfeljebb 2% 10%

2-4% 20%

4-6% 30%

több, mint 6% 40%

7.3.3. Amennyiben Vállalkozó megsérti a Műszaki leírás szerinti alábbi követelményét: „Az JR ás a
KTK havi maximális leállások darabszáma rendszer nyitva tartás? időben 4 .“, úgy az alábbiak szerint
köteles kötbér fizetésére.

A tényleges rei~delkezésre állás csökkenése az elvárthoz képest az 3.1. pont táblázatának 1. sora
szerinti havi díjban a következő mértékű kötbér alkalmazását vonja maga után:

Jí;.
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Maximálisan megengedettnél (4 db) több Kötbér mértéke (havi üzemeltetési díj
leállások száma (havonta) százaléka)

1 5%

2 10%

3 15%

4-6 20%

több mint? 40%

A leállások darabszámának számításakor csak a Vállalkozó üzemeltetés támogatási tevékenységére
visszavezethető okból, rendszer nyitva tartási időben bekövetkezett, egyenként 15 percet meghaladó
időtartamú rendszerleállások vehetők figyelembe.

A fentiekbe nem értendők bele a Vállalkozó tevékenységi körén kívül eső okokból bekövetkező
rendszerleállások, valamint a tervezett, azaz Rendszer Beavatkozási Kérelemmel engedélyezett
leállások.

Több minőségi paraméter (7.3.1., 7.3.2., 7.3.3.) egy hónapon belüli alulteljesítése esetén a kötbérek
külön - külön érvényes ítendők.

Az összes 7.3. pont szerint kiszabott kötbérek együttes összege nem haladhatja meg az érintett hónapra
vonatkozó 3.1. pont szerinti táblázat 1-3. sorai vállalkozói díjának 40%-át.

7.4. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és annak összegét a fentiekkel összhangban
a 7.5 pontban foglaltak teljesülése esetén jogosult a vállalkozási díjba beszámítani.

7.5. Megrendelő a Szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a
Vállalkozó által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

7.6. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a Megrendelő — a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6.187. *-ának (3) bekezdésére figyelemmel — jogosult a kötbért meghaladó kárának
érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem menetesiti a teljesítés alól.

7.7. Felek tudomásul veszi a Ptk. 6:186. ~ (1) bekezdésében foglaltakat.

7.8. Jótállás

7.8.1. Vállalkozó az általa jelen szerződés teljesítésének keretében nyújtott szolgáltatásokkal
kapcsolatban az igazolt teljesítés időpontjától számított 12 hónap időtartamig teijedő jótállási
kötelezettséget vállal’

7.8.2. Felek tudomásul veszik a Ptk. 6:171-6:173. ~-ban foglalt rendelkezéseket.

N
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7.8.3. Vállalkozó az általa jelen szerződés keretében kellékszavatossággal tartozik azért, hogy a
teljesítése keretében átadott termékek I nyújtott szolgáltatások minden tekintetben megfelelnek a jelen
szerződésben meghatározott feltételeknek és műszaki követelményeknek, a megrendelői elvárásoknak,
valamint a jogszabályi követelményeknek, a nyújtott szolgáltatások alkalmasak jelen szerződés
céljának betöltésére.

7.8.4. Megrendelő szavatossági és jótállási igényeit azok felmertilését követően haladéktalanul írásban
bejelenti Vállalkozónak, aki köteles a hiba, hiányosság kijavítását, illetve megszüntetését
haladéktalanul megkezdeni és a lehető legrövidebb időn belül befejezni, vagy a várható befejezés
időpontját Megrendelővel egyeztetve meghatározni. Amennyiben a hiba kijavítása, hiányosság
megszüntetése az előbb említett időintervallumon belül nem lehetséges, Vállalkozó saját költségén
köteles gondoskodni a hibából vagy hiányosságból fakadó károk, működési fennakadások vagy
leállások elhárításáról és köteles minden olyan intézkedést megtenni, amely a megfelelő működés
helyreállítása, illetve további károk megakadályozása érdekében szükséges. Vállalkozó ebben az
esetben köteles minden megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni Megrendelőt.

7.8.5. Vállalkozó, a Megrendelő szavatossági vagy jótállási igényei teljesítésének köteles ingyenesen
eleget tenni.

7.8.6. A jótállási, illetve szavatossági Idő alatt Megrendelő által bejelentett jótállási, illetve
szavatossági igények ajótállási, illetve a szavatossági idő lejárta után is érvényesíthetők.

7.8.7. Felek kijelentik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése nem jelenti harmadik személyekkel
kötött egyéb szerződéseik megsértését. Kijelentik továbbá, hogy jelen szerződés megkötésének
pillanatában nines tudomásuk arról, hogy a jelen szerződés megkötése vagy teljesítése harmadik
személyek jogait sértené.

7.8.8. Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződés szerinti feladatai teljesítése érdekében kizárólag
jogtiszta szellemi termékeket használ fel, amelyek saját szellemi alkotását képezik, illetve amelyek
tekintetében jogot szerzett azok jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelő felhasználására.
Vállalkozó kijelenti, hogy a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges
valamennyi vagyoni értékű joggal (szerzői jog, védjegy, szabadalom, haszMlati minta, ipari minta,
know-how, licenc, stb.) rendelkezik, amelyek a jelen szerződés keretében által szállított
dokumentumok és szolgáltatások vagy annak részei használatára vonatkozóan felmerülhetnek.

8. SZELLEMI ALKOTÁSOKKAL KAPCSOLATOS JOGOK

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

8.2. Vállalkozó, az általa, jelen Szerződés keretében módosított, továbbfejlesztett szouiver
tennékekre és a dokumentációra területileg, időben és felhasználó számban korlátlan, felhasználási jogot
biztosít a Megrendelő részére, továbbá Megrendelő alfelhasználási engedélyekre is kiterjedő
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felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, Illetve az állami szervek vonatkozásában. Megrendelő
nem jogosult a jelen Szerződés keretében módosított, továbbfejlesztett szoftver átdolgozására,
feldolgozására, egyéb módosításra, illetőleg arra, hogy ezen feladatok elvégzésére harmadik személlyel
szerződést kössön. A Vállalkozó által jelen Szerződés keretében elvégzett, a már meglévő szoftver
termékekhez kapcsolódó szoftver módosítási, továbbfejlesztési szolgáltatások nem érintik a már meglévő
szoftver termékekhez fűződő szerzői jogokat.

8.3. Vállalkozó az általa elkészített dolcumentumokra területileg, időben és felhasználó számban
korlátlan felhasználási jogot biztosít a megrendelő részére, továbbá megrendelő alfelhasználási
engedélyekre is kiterjedő felhasználási jogot kap kapcsolt vállalkozásai, illetve az állami szervek
vonatkozásában.

8.4. Az IR és a KTK adatbázisaiban szereplő adatvagyon a Megrendelő tulajdona. Az adatbázishoz
való hozzáférést, további feldolgozást, elemzést, értékelést a Vállalkozó a Szerződés keretében
maradéktalanul biztosítani köteles.

8.5. Amennyiben Vállalkozó a szoftver elkészítéséhez más személyt is igénybe vesz, köteles a
közreműködő természetes és jogi személyekkel olyan tartalmú szerződéseket kötni, hogy a felhasználási
jogot Megrendelő, a Megrendelő és Vállalkozó közötti szerződésekben írt feltételekkel megszerezhesse.

8.6. Váflalkozó—lezárt módon jelen szerződés idötartamára köteles közjegyzői őrzésbe átadni a
módosított és továbbfejlesztett fR-re és KTK-ra vonatkozó, a többszörözést, a forráskód-szintű
átdolgozást, a forráskód-szintű továbbfejlesztést, valamint a fordítást lehetővé tevő forráskódjának
biztonsági másolatát. A forráskód biztonsági másolatát a forráskódnak megfelelő alkalmazásverzió
telepítéséhez és működtetéséhez szükséges valamennyi további szoftver komponenst a működtetéshez
szükséges verzióval, különösen, de nem kizárólag beleértve az IR és KTK működtetéséhez és
továbbfejlesztéséhez szükséges ORGAN komponenseket is (fordított állapotban) és annak telepítési
dokumentációját — együtt kell átadni. A biztonsági másolatot a fent leírt aktuális tartalommal a
szerződéskötésI követő 30. napig, majd azt követően 12 havonta, továbbá ha a szerződés időtartama alatt
a szerződés teljesítése bármilyen okból ellehetetlenül, a szerződés megszűnését megelőzően is
Vállalkozónak közjegyzői őrzésbe kell adni..

8.7. A 8.6. pontban előírt biztonsági másolat - 8.6. szerinti időszakonként történő - őrzésbe adási
kötelezettség teljesítésének igazolása, a megrendelt fejlesztési feladatok szerződésszerű teljesítésének
előfeltétele.

8.8. A biztonsági másolat - őrzésbe adási kötelezettség nem teljesítése esetén Vállalkozó súlyos
szerződésszegést követ el, ami alapján megrendelő jogosult meghiúsulási kötbérre igényt tartani, továbbá
ami kimerítheti a Kbt. 63. ~ (I) bekezdés c) bekezdését.

8.9. Megrendelő hozzájárul, hogy a közjegyző az aktuális biztonsági másolatot tartalmazó
adathordozó közjegyzői őrzésbe adásakor a korábbi biztonsági másolatot tartahnazó adathordozót
visszaadja Vállalkozónak.

8.10. A közjegyzői őrzéssel kapcsolatosan felmerülő minden költség Vállalkozót terheli.

8.11. Vállalkozó, a 8.6-8.10. pontokban hivatkozott közjegyzői őrzésre vonatkozó szerződésnek az
alábbiakat tartalmaznia kell, hogy:
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a. a közjegyző által őrzésbe vett dokumentumokat Megrendelő mindenkori
kapcsolattartójának, teljesítésigazolójának, vezérigazgatójának, továbbá a vezérigazgató
által erre meghatahnazott személy részére adható át;

b. Megrendelő részére, Megrendelő kérésére a közjegyzői őrzésbe leadott
dokumentumokat a közjegyző köteles kiadni, amennyiben Vállalkozó végelszámolását
elhatározta, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték és
mindkét esetben az erről szóló határozatot a Cégjegyzékbe bejegyezték.

9. KAPCSOLATTARTÁS

9.1. Felek kötelesek egy vagy több kapcsolattartót kijelölni a Megrendelő, illetve a Vállalkozó jelen
Szerződés szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyek változásáról egymást Írásban
értesíteni. Felek jogosultak arra, hogy a kapcsolattartó személyét megváltoztassák, módosítsák és
helyette Új személyt jelöljenek ki. A Felek új Kapcsolattartó kijelölése esetén haladéktalanul és Írásban
kötelesek értesíteni egymást. A kapcsolattartó személyében bekövetkezett változás a másik Féllel való
írásbeli közléstől hatályos, és szerződésmódosítást nem igényel.

9.2. Felek képviseletében a jelen Szerződéssel kapcsolatban érvényes jognyilatkozatot csak és
kizárólag az alábbiakban meghatározott személyek tehetnek. A jelen Szerződéssel kapcsolatos
kommunikáció kizárólag Írásos formában (ajánlott levél, fax, vagy e-mail) történik és az alábbiakban
meghatározott személyek által, illetőleg e személyek részére történő elktildés esetén tekinthető
érvényesnek.

9.3. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:

Általános kapcsolattartó:

név: Czuth Zoltán László

beosztás: igazgató

e-mail cím:: czuth.zoltan@nisz.hu

Telefon: ±36303724077

név: Pánisz János

beosztás: osztályvezető

e—mail cím: panisz.janos~nisz.hu

Telefon:06/l /469-2886

Vállalkozó részéről:

;
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Név: Kratofil Zoltán

Beosztás: proj ektmenedzser

Telefon: 06-92/502-500

E-mail: lcratofil.zoltan@zalaszarn.hu

9.4. Jelen Szerződésben szabályozott együttműködés során a Megrendelő részéről teljesítés
igazolására (beleértve az egyes feladatok elfogadását igazoló teljesítés igazolás aláírását is) az alábbi
személy jogosultak:

Czuth Zoltán László igazgató és Pánisz János osztályvezető

9.5. Felek vállalják, bogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy azok
helyettesítéséről haladéktalanul gondoskodnak.

9.6. Szerződő Felek rögzítik, bogy minden nyilatkozatot vagy egyéb értesítést (továbbiakban:
Ertesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak. Szerződésszerű megküldésnek minősül, az
Írásban és

- Írásban igazolt személyes átadással,

- tértivevényes ajánlott levélben,

- visszaigazolt e-mailben vagy

- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

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

9.7. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén a nyilatkozat vagy értesítés akkor válik
joghatályossá, amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette: arról automatikus vagy kifejezett
visszaigazolás érkezett.

9.8. A tértivevényes ajánlott postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesítettnek
kell tekinteni, ha a cÍmzett az átvételt megtagadta. Ha a kézbesítés azért volt eredménytelen, mert a
címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkező bizonyításáig — a postai kézbesítés második megkísérlésének napját követő ötödik
munkanapon kell kézbesítettnek tekinteni.

10. TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

10.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozásnak
megfelelően Üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen Szerződés lényeges tartalmáról.

10.2. Vállalkozó tudomással bír arról, hogy üzleti titokra hivatkozással nem lehet olyan adat
nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a közbeszerzési eljárás során értékelésre
került, de az ezek alapjául szolgáló részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozata~át megtilthatja.
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10.3. A Felek kötelesek a Szerződés teljesítése során tudornásukra jutott üzleti titkot megőrizni,
minden, bizalmasnak minősített információt, adatot vagy tényt bizalmasan kezelni.

10.4. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás folyamán tudomására
jutott információkat kizárólag a Szerződés teljesítésére használhatja fel.

10.5. Felek teljes felelősséggel tartoznak a titoktartási kötelezettségének megsértéséből eredő károkért
és tudomásul veszik, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a másik fél jogosult a jelen
Szerződéstől azonnali hatállyal elállni/ a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.6. A Vállalkozó alkalmazottai és Vállalkozói felé történő információközlésnek bizalmasnak kell
lenni, és csak olyan mértékig megengedett, mely az adott szerződés teljesítésének szempontjából
feltétlenül szükséges.

11. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE, FELMONDÁSA

11. L Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen Szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban
foglaltak figyelembevételével és kizárólag Írásban módosíthatják.

11.2. Súlyos szerződésszegésnek minősül és mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a
Szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, amennyiben a másik fél (a Vállalkozó, illetőleg a
Megrendelő) a jelen Szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként
olyan magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizáija, illetve olyan szerződésszegést
követ el, amelyhez jelen szerződés a felmondás lehetőségét Írja elő.

11.3. Szerződő felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés Megrendelő részéről történő felmondása,
elállása a szerződésszegéshez fűződő egyéb szankciók vagy jogosultságok gyakorlását nem zárja ki,
illetve nem korlátozza.

11.4. A szerződésszegő fél köteles a másik félnek 15 naptári napon belül megtéríteni a
szerződésszegéssel okozott igazolt kárát

11.5. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén
Vállalkozó haladéktalanul köteles Megrendelő részére visszaszolgáltatni minden, a feladat
teljesítésével kapcsolatosan részére átadott, vagy birtokába jutott adatot, információt, dokumentumot
függetlenül az adathordozó jellegétől.

11.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szerződés olyan okból szűnik meg, amiért
Vállalkozó nem felelős, Úgy Felek kötelesek egymással elszámolni.

11.7. Megrendelő jogosult és egyben köteles felmondani a szerződést, ha

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

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdonosi részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben Vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennáll a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont A-b,) alpontjában meghatározott valamely feltétel.
(Kbt. 143. ~ (3) bekezdés a) és b) pont).
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11.8. Megrendelő jelen Szerződést bármikor jogosult indokolás nélkül 90 naptári napos felmondási
határidővel a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal felmondani.

11.9. A felmondás nem érinti azokat, a Megrendelő által megrendelt és a Vállalkozó által már Írásban
visszaigazoltan elvállalt olyan fejlesztési feladatokat, amelynek a Felek által megállapított teljesítési
határideje esetlegesen túlnyúlik a 90 naptári napos felmondási időn. Ebben az esetben a szerződés ezen
feladat(ok) teljesítésével szűnik csak meg, azzal, hogy a 90. naptári napot meghaladóan Vállalkozó
ebben az esetben sem jogosult jelen szerződés terhére a 3.1. pont szerinti táblázat 1-3. feladatát ellátni.

11.10. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy nem jogosult a kártérítésre a 11.8-11.9. szerinti felmondás
esetében.

12. VIS MAJOR

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

12.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely a
Vállalkozó érdekkörén kívül ás elháríthatatlanul következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek
lehetnek különösen sztrájk, háború vagy forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, más természeti vagy ipari
katasztrófák, karantén korlátozások és szállítási embargó. A vis maiornak közvetlen összeliiggésben
kell állnia a Vállalkozó tevékenységével és a bekövetkezett késedelmes teljesítéssel vagy
meghiúsulással, mely összefüggést Vállalkozónak — amennyiben nem köztudott - írásban igazolnia
szükséges.

12.3. Amennyiben vis maior miatt a Szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről
Vállalkozó köteles a Megrendelőt Írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek
egyeztetni egymással a Szerződés teljesítésének további módjáról. Vis maior esetén, amennyiben a
Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses
kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg kelt keresnie minden ésszerű alternatív
módot a teljesítésre, melyet a vis maior esete nem gátol.

12.4. A Szerződésben foglalt határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a
vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában áll a Szerződés nem
teljesített részétől elállni hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy a Vállalkozóhoz
erről írásos értesítést küld és a Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és azok ellenértékével
elszámolnak egymás felé. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

13. VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

13.1. A Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tárgyalások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitát, mely közöttük a Szerződés
keretében felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tényről, akadályozó körülményről a felek kölcsönösen
kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
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13.2. Ha az érintett felek az említett közvetlen tárgyalások megkezdésétől számított 30 naptári napon
belül nem tudják megoldani a Szerződés alapján vagy ezzel összeüiggésben keletkezett jogvitájukat,
úgy a jogvita elbírálására, hatáskörtől fhggően a Budai Központi Bíróság, illetve a Székesfehérvári
Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

13.3. Ajelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyvre és a Kbt-re - rendelkezései az irányadók.

13.4’ A jelen Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza. A Felek jelen
Szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve kötelező érvényűnek fogadják el.

13.5. Ha bánnelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen Szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani,
vagy a követeléseitől cl fog állni. A jelen Szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen
jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

13.6. Jelen Szerződés 5 eredeti példányban készült, melyet a felek elolvastak, megértettek, és mint
akaratukkal mindenben egyezőtjóvábagyólag írtak alá.

N~SZ~ ~ ~mmit~~ ~.;~tg~:t4

10~i

~...........:....

Szász András
ügyvezető

Zalaszám Informatika Kft.

‚ A mellékletek teljeskörűen és teljeskörű tartalommal a végleges szerződéshez kerülnek esatolásra.

A szerződés pontjainak pontos szánlozása a végleges szerződésben változhat.
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MŰSZAKI LEÍRÁS

Az IR és a KIK bemutatása, előzmények

Az ajánlatkérés tárgya

Az Integrált Munkaügyi Rendszer (továbbiakban IR) ás a Közfoglalkoztatási Támogatások
Keretrendszere (továbbiakban KTK) továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával ás
ismeretével járó szoüvertámogatási illetve karbantartási feladatok ellátása.

Az IR és a KIK fejlesztésének előzményei

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) jogelődje, a Foglalkoztatási ás
Szociális Hivatal 2005. július 12-én hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást
indított, melynek eredményeként az eljárás nyertes ajánlattevőjével 2006. február 13-án
vállalkozási szerződést kötött, melynek célja a felek által elfogadott teljes körű
rendszertervekben meghatározott követelményeknek megfelelő integrált rendszer kifejlesztése
volt. A vállalkozó a szerződés szerinti feladatait határidőben, 2008. október 31-én teljesítette.

A kifejlesztett rendszer nem tekinthető statikus, minden külső körülménytől rnggetlenül létező
informatikai rendszernek, Így a szerződés teljesítését követően is szükséges a rendszernek a
jogszabályváltozásokból, a felhasználói igények módosulásából, valamint a rendszerrel
érintett szerteágazó szervezeti struktúra megváltozásábó 1 eredő változásokhoz való
folyamatos hozzáigazítása, fejlesztése.

A 320/2014. (XII. 13.) számú kormányrendelet alapján az IR működtetését az NMH-tól a
Közigazgatási ás Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEKKJ-I) vette át

Közigazgatási ás Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala, mint Megrendelő, a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Kbt. 94. ~ (2)
bekezdésének c) pontja alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított az „Áz Integrált Munkaügyi Rendszer
(IR,) továbbfejlesztési-, továbbá a forráskód módosításával és ismeretével járó
szofh’ertámogatási Illetve karbantartási feladatok ellátása” tárgyban. A közbeszerzési eljárást
a Zalaszám Informatika Kit nyerte meg és két év időtartamú szerződés (Megrendelői
iktató szánt 85/224-21/2015.) került megkötésre.
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Ejmek a szerződésnek a keretében került kifejlesztésre a Közfoglalkoztatási Támogatások
Keretrendszere (továbbiakban KTK).

A NISZ és jogelődjei folyamatosan gondoskodtak a továbbfejlesztésről és a forráskód
változtatását és ismeretét igénylő szoftvertámogatási feladatok ellátásáról. A NISZ a
megkötött szerződések alapján az IR és a KTK felhasználói jogával rendelkezett, és a
felhasználói engedély nem terjed ki a többszörözésre, a forráskód-szhitű átdolgozásra, a
továbbfejlesztésre, a feldolgozásra, a fordításra, valamint ezek eredményének
többszörözésére.

A KEKKH 2016. december 31. napjával — az Áht. 11. ~ (3) bekezdése alapján — beolvadás
útján jogutódlással való megszűnése után, az általános jogutód a Belügyminisztérium (a
továbbiakban BM) lett, a felhasználói jogokat a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban NISZ) vette át. A NISZ — mint a felhasználói jogok
tulajdonosa — jelen műszaki dokumentációban meghatározott feladatok ellátására tárgyalásos
(hirdetményes) közbeszerzési eljárást indított.

Az IR és KTK üzemeJtetője

Az IR és a KTK üzemeltetője a NISZ, amely egyben az Ajánlatkérő.

Ennek megfelelően Ajánlatkérő koordinálja az IR és a KIK fejlesztésének folyamatát,
meghatározza, illetve jóváhagyja a konkrét, valamint a rendszer használata során a
felhasználók részéről felmerülő szo~vermódosítási és szoitverfejlesztési feladatokat, és
biztosítja azok megvalósításának feltételeit.

Az IR és KIK felhasználói

A rendszer közvetJen felhasználói:

Az IR felhasználói köre rendkívül széles. Az Ajánlatkérő, illetve a megyei/Fővárosi
kormányhivatalok és járási hivatalok foglalkoztatáspolitikáért felelős szervezeti egységei, a
foglalkoztatáspolitikai feladatok végrehajtásában érintett kormánytisztviselői alkotják a
közvetlen felhasználók bázisát.

Egyes szakmai feladatok végrehajtásának ellenőrzése és adatszolgáltatások elérése
tekintetében a Belügyminisztérium, illetve a Nemzetgazdasági Minisztérium felhasználói is
hozzáféréssel rendelkeznek az IR egyes ~nkciókhoz.

Az Integrált Rendszer felhasználói száma jelenleg hozzávetőleg 3.500 fó.
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A 1(7K felhasználói a közfoglalkoztatók, járási hivatalok, megyei kormányhivatalok és a
Belügyminisztérium.

A KTK felhasználók száma csúcsidőben nagyságrendileg 1.900 fő.

Rendszerintegrációs kapcsolatok alapján közvetett felhasználók:

Az IR szakrendszer az Ajánlatkérő központi törzsadatbázisa és egyéb rendszerei számára
különböző interfészek használatával, adatátadásokat és átvételeket teljesít.

Ajánlatkérő integrált szolgáltatói rendszereivel közvetett, megállapodásokon és
jogszabályokon alapuló adatszolgáltatásokat teljesít szolgáltató szervezetek számára, illetve
közhiteles adatszolgáltatásokat vesz igénybe törzsadatainak validálása érdekében.

Az IR és a KTK fontosabb jellemzői, egyes moduijainak legfontosabb
funkciói

Az IR és a KTK fontosabb jellemzői

ÍR-re vonatkozó adatok (2018. januári)
Forráskód mérete: 1.350.000 programsor
Adatbázis táblák száma: 1509
Képernyők száma: 2.927
A felhasználói felületről hívott funkciók száma: 17.457
Menüpontok száma: 1.436
Szerepkörök száma: 160 db
Elő iratminták száma: 749 (lezárt: 2.845)
IR-ben tárolt iratok száma (2018. januári-i állapot): 107 millió

KTK-ra vonatkozó adatok (2018. januári)
Forráskód mérete: 193.956 programsor
Képernyők száma: 176
Menüpontok száma: 202
Szerepkörök száma: 24 db
Output-ok (excel, word, pd~ száma: 37 db
IR kapcsolat: 46 entitás
Bejövő IR kapcsolat: 28
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Az IR és a KTK moduljai és az egyes modulok legfontosabb funkciói

Az alábbi flmlccióismertető az IR és a KTK moduijainak legfontosabb flinkcióira és külső
kapcsolataira terjed ici. Az IR és a KTK moduljainak összetett és szerteágazó belső
kapcsolatait, egymásra épülését ajelen leírás nem tartalmazza.

Adatszolgáltatás modul

Az IR-ben elkészíthetők azok a bevallások, amelyeket a jogszabályok szerirn a különböző
szervezeteknek ~NAV, OEP, ONYF) biztosítani kell. A rendszer képes az ezen szervezetek
által használt bevallási programok által elvárt fájlok előállítására.

A modul biztosítja az ügyfelek részére kiadandó igazolások elkészítését és ezek, valamint az
év végén kiadott Eves adó- és járulékigazolás nagytömegű elektronikus postai
küldeménykezelő szolgáltatáson keresztül történő eljuttatását a címzetthez.

Főbb funkciók:

Egyén részére kiadott igazolások

Ellátás, számfejtett támogatás megszűnésekor kiállított adatlapok, igazolások
(Kifizetői járulékigazolás, Adatlap ellátás niegszűnésekor, Igazolás
levonásokról)

Év végi adó és járulékigazolás és tételes kimutatás előállítása egyénenként
vagy nagy tömegben csoportosan

NAV bevallások, jelentések

Bejelentő és változás-bejelentő adatlap a munkáltató Vagy a kifizető által
foglalkoztatott biztosítottak adatairól

Havi bevallás a kifizetésekkel, juttatásokkal összeMggő adóról, járulékokról és
egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról (tárgyhavi és
korrekciós)

Az állami foglalkoztatási szerv adatszolgáltatása a munkanélküli ellátás
folyósításának — jogosultságot kizáró kereső tevékenység miatti —

megszüntetésekor

Listák készítése a jelentésekről

Ellátás kötelezettségVállalások megbontása és küldése FPIR felé (TB és SZJA
kötelezettségvállalások kezelése)

25



Havi adó- ésjárulékbevallás pénzügyi kezelése

Kerekítés kötelezettségvállalások küldése FPIR felé

Teljesítésigazolások előkészítése az utalásokhoz

FPIR-ből küldött pénzügyi teljesítések feldolgozása, továbbítása az ellátás és a
támogatás szakrendszerek felé

Teljesítésigazolás stornó indítása

Külső’ kapcsolatok:

Nagytömegű postai adatküldő szolgáltatás hívása, adatok átadás és a visszajelzés
fogadása

ÁNYK-ba befogadható XML-ek előállítása (xxTlO4l, xxO8, xxK64)

FPIR

Adattárház kapcsolat modul

Az NFSZ-en belül működő adattárházi rendszernek szüksége van a statisztikai, vezetői és
egyes ügyintézői feladatok támogatásához az IR-ben keletkezett egyes adatokra.

Meghatározott IR adatokat, interfész technológia alkalmazásával át kell adni az adattárház
számára.

Az adatok adatbázis interfészen keresztül kerülnek átadásra, az adattárház az interfész
táblákba felírt adatokat veszi át.

Főbb funkciók:

Adattárbázi adatátadás

Adattárházi adatátadás előkészítése

Egyedi adatátadások

Lekérdezések

Adattárházi adatátadás felírási ellenőrzése

Külső kapcsolatok:

Adattárház

26



Alkalmi munkavállalói (AM) könyv kezelő modul

Jogszabály-változás miatt Új AM könyv nem adható ki.

A modult jelenleg a korábbi Alkalmi munkavállalói könyvek kiadása, nyilvántartása,
érvénytelenítése, lezárása, a foglalkoztatási bejegyzések kezelése kapcsán létrejött
adattartalom lekérdezésére használják. Biztosítani kell a korábbi alkalmi munkavállalói napok
rögzítésének lehetőségét, majd azt követően az AM könyvek lezárását.

Fó’bb funkciók:

Kérelem kezelése (passzív fbnkció)

AM könyv kiadása (passzív funkció)

Alkalmi munkavállalói napok feldolgozása (passzív funkció)

Évenkénti lezárás kezelése (passzív funkció)

Igazolások kiadása

AM könyv lezárása

Külsó’ kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószám kérése

Adattárház

Álláskereső nyilvántartás modul

A modul feladata a magyar és az EU-s állampolgárok vonatkozásában a munkát keresők
álláskeresőként történő nyilvántartásba vétele, a nyilvántartás időszakában bekövetkezett
változások kezelése. Biztosítja a harmadik országbeli ügyfelek esetében a különböző
jogszabályok alapján történő nyilvántartásba vételét. Eletkor és iskolai végzettség alapján az
ügyfelek lehetnek pályakezdő álláskeresők Vagy álláskeresők.

A modul kezeli az EU tagállamokból érkező ügyfelek részére az igazolások kiadását.

A modul segítségével lehetséges az ügyfelek kérésére az álláskeresési időszakokrót hatósági
bizonyítvány kiadása.
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Főbb funkciók:

Kérelem kezelése

Álláskereső nyilvántartásba vételhez szükséges adatkörök kezelése

Döntés a nyilvántartásba vételről (nyilvántartásba vétel, elutasítás, eljárás
megszüntetés)

Nyilvántartás típusától, jogviszony típusától Riggően szüneteltetés kezelése.

Jelentkezések kezelése

Együttműködés keretében szolgáltatások igénybe vétele

Egyéni cselekvési tervnek adatátadás

Nyilvántartásból való törlés.

EU tagállamból érkező ügyfelek esetén igazolás kiadása a regisztrációról.

Export jogosultságot érintő, befolyásoló körülmények

Havi ellenőrzés

Közfoglalkoztatásból történő kizárás kezelése, operatív lekérdezések

Iratrninták kezelése

Lekérdezések, kimutatások készítése

Hatósági bizonyítvány kezelése:

Kérelem kezelése

Kérelem típusának megfelelően a hatósági bizonyítvány elkészítése

Külső’ kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószám kérése

Adattárbáz

FOKA (ETALON.-on keresztül)

Értesítések Icüldése

Dokunientumkezelés, Iratgenerálás modul
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Az NFSZ-IR része a dokumentumkezelés is, nem alkot önálló modult, általánosan az egész
rendszerre vonatkozó an biztosít megoldásokat.

A dokumentumok JR-ben történő kezelése biztosítja a sokféle, egyedi és nagy tömegű
iratminták előállításának minden modulját érintő egységes, rugalmas kezelését. Biztosított a
szervezeti egységenként eltérő kiadmányozás támogatása, iratmintánként megadható
paraméterezéssel.

Az JR-ben a kezelendő dokumentumokat az iratminták alapján elkészült határozatok,
végzések, értesitések, és az ügyintézés során előálló további iratok képzik. A rendszer az
előállított iratokat szükség estén az eredetivel egyező tartalommal reprodukálja.

Iratininták előállításának folyamata:

A konszolidált, Word-ben előállított iratmintákat az LibreOffice.org irodai prograrnesomag
Writer (szövegszerkesztő) komponensének felhasználásával kell iratmintánként
beparaméterezni. Az iratminták előállításához szükséges adatkinyerés funkcióinak előállítása
és használata modulonként történik.

Az adatok tárolása az Organ keretrendszer funkciói felhasználásával történik. Külön kerül
tárolásra az iratminta és a hozzá tartozó adatok. Az adatok iktatáskor kerülnek tárolásra,
amikor már nem változhatnak.

Az elkészített iratok PDF formátumban jelennek meg.

Főbb funkciók:

Általános paraméterek kidolgozása

Iratminták általános megjelenésének kidolgozása

Iratminta paraméterezése

Iratminták feltöltése

Iratminta módosítások kezelése

Csak szöveg módosítás van

Hivatal által kikért iratminták kiadása, nyilvántartás vezetése

Módosított iratminták feltöltése, nyilvántartás vezetése

Paraméter módosítás esetén

Paraméter módosítások kezelése

Egyéim alapnyilvántartás modul
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A nyilvántartás a munkaügyi szervezettel kapcsolatba kerülő személyek, ügyfelek
alapnyilvántartása. Itt történik meg az első kapcsolatfelvételkor az ügyfelek alapadataiiiak
(természetes azonosítók, elérhetőség, stb.) nyilvántartásba vétele. Az alapadatokon túl minden
Olyan adat megadásra, rögzítésre kerül, amelyek az ügyfelek különböző ügyeinek kezeléséhez
szükségesek.

A modul elérhető az azzal kapcsolatban lévő más rnodulokból is, ahol az adatok rögzítése,
karbantartása történhet.

Fó’bb funkciók:

Ügyfél alapadatok karbantartása (magyar és külföldi)

Nemzetiségi nyilatkozat kezelése

Harmadik országbeli ügyfelek esetén az összevont engedély adatok kezelése

Ügyfél illetékesség felírása szakrendszerenként

Az Ügyfél IR moduljainak státusz kezelése

Munkaközvetítéshez szükséges adatkörök kezelése (iskolai végzettség, munka
tapasztalat, nyelvtudás, járművezetői ismeret, informatikai ismeret)

Az ügyfél profiling besorolásának automatikus meghatározása, adatainak kezelése

Elhelyezkedési nehézség adatköreinek kezelése (fogyatékosság, megváltozott
munkaképesség),

Foglalkozás egészségügyi beutaló elkészítése, eredmény adatainak feldolgozása

Ügyfelek illetékesség változásához kapcsolódó adatkörök (kötelezettség vállalások)
módosítása

Ügyfelek összevonása

Összeférhetetlenség kezelése

Települések átkörzetesítéséhez kapcsolódó feladatok kezelése

Iratminták kezelése

Lekérdezések

Külső’ kapcsolatok:

TAJ szám ellenőrzés, OEP kapcsolat

ETALON:

Új ügyfelek adatainak átadása, adatmódosítások átadása
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Más szaksendszerek által felvitt IR-ben Új ügyfelek átvétele, adatmódosítások
átvétele (ellenőrzés a kitöltöttségről)

Iktató rendszer:

Iktatószámkérés

Ellátás modul

A modul feladata az álláskeresők ellátásával kapcsolatos feladatok támogatása. Az ellátás
megállapítása a kérelem időpontjában érvényes jogszabályok alapján kerül meghatározásra,
folyósításra megszüntetésre. Jogszabály változásból adódó, már meg nem állapítható ellátások
esetén megállapító határozat már nem hozható, a folyamatban lévő ellátások számfejtésre
történő feladása, valamint az ellátásokhoz kapcsolódó határozatok (szüneteltetés,
továbbfolyósítás, megszüntetés, visszakövetelés) kezelése a modulban biztosított.

Fó’funkciók:

Kérelem kezelése

Ellátásra való jogosultsághoz szükséges adatkőrök kezelése

Döntés az ellátásról (megállapítás, elutasítás, eljárás megszüntetés)

Kötelezettség vállalás adatainak kezelése.

Ellátás típustól rnggően a rövid és hosszú kereső tevékenység alatti szüneteltetés
kezelése.

Ellátás megszüntetése.

Jogalap nélkül felvett ellátás visszakövetelése

Az ügyfeleket megillető egyösszegű fenurnaradó vagy mobilitás támogatás
megállapítása.

Iratminták kezelése

Lekérdezések, kimutatások készítése

Határozatok alapján a kötelezettség vállalások összesítése, átadása

Ellátások számfejtésének előkészítése

Külső kapeso/alok:
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EPIR:

Összesített kötelezettség vállalások automatikus átadása

Visszakövetelő határozat adatainak átadása

Iktatórendszer

Iktatószám kérése

Adattárház

Esemény- és életútnapló modul

Az ügyintézői munka támogatására, az IR moduljaiban keletkező egyes, több modul számára
is fontos adatok központi tárolására, információ igények kielégítésére a korábbi gyakorlathoz
hasonlóan naplózásra kerülnek az IR-nek az életút- ás eseménynapló katalógus
állományokban meghatározott eseményei, az egyén ás a foglalkoztató vonatkozásábaa
A kézi adatbevitel lehetőségét biztosítjuk azon, a napló adatállomány specifikációban
meghatározott adatok tekintetében, melyek az egyéirnel és foglalkoztatóval kapcsolatosak, de
szakrendszerek által nem támogatott fünkciókhoz kapcsolódnak.

Főbb funkciók:

Életút ás esemény napló törzs kialakítása

Életút és esemény típus kialakítása

Esemény ás életútnapló kézi felvitel

Lekérdezések

ETALON kapcsolat

Az ETALON törzsadatbázis Olyan központi törzsadatokat és egyéb szakrendszeri adatokat
tároló, kezelő rendszer, mely a különböző NESZ rendszerek számára közös, egységes
folTásadattal szolgál a foglalkoztató és egyén törzsadatokra valamint a kódtárakra.

Az NFSZ több informatikai rendszert használ, melyeknek mindeirnapi működésük során
biztosítaniuk kell az egymás közötti, illetve külső rendszerekkel történő folyamatos
adatáramlást. A különböző rendszerek közötti adatkapcso~atok, adatátadások legfőbb közös
adatkörei a foglalkoztatók, egyének és ezekhez kapcsolódó to•~rzsadatok, illetve a különböző
kódtáblák. A foglalkoztatók ás egyének esetében különösen fontos az adatáttöltéseknél, hogy
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ugyanazon foglalkoztatók és egyének a különböző rendszerekben beazonosíthatók,
egymásnak megfeleltethetők legyenek. A kódtárak esetében pedig az azonos értelmezés, az
egyes kódok azonos jelentése, kezelése igen fontos.

Munkaerőigény bejelentés esetén a VMP-ben felvitt adatok az ETALON adatbázison
keresztül kerülnek az IR Mi.mkaerőigény moduljába, valamint a KTK-ban kezelt cikk- és
mennyiségi egység törzs adatok szintén az ETALON-on keresztül jutnak el az IR kódjai közé.

Főbb funkciók:

Egyén és hozzá kapcsolódó adatkör

IR-ben rögzített adatok valós idejű átadása, ETALON azonosító fogadása

Külső rendszerek általa felvitt, módosított adatok fogadása

Befogadott adatok ellenőrzése

Lekérdezések kezelése

Foglalkoztató és hozzá kapcsolódó adatkör

IR-ben rögzített adatok valós idejű átadása, ETALON azonosító fogadása

Külső rendszerek általa felvitt, módosított adatok fogadása

Befogadott adatok ellenőrzése

Lekérdezések kezelése

Munkaerő igény bejelentés

VMP-ben felvitt adatok fogadása, ellenőrzése

Kódok, törzsek

Az adatokat meghatározott időszakonként az ETALON szinkronizációs
eljárással áttölti a saját kódtábláiba.

Külső’ kapcsolatok:

ETALON

Adatok fogadása

Adatok küldése

Felnőttképzési integrált rendszer (FIR) modul
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A modul két tő komponense a Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása, valamint a
Képzésmenedzsment, azaz a képzés tervezés, egyén jelentkezés és alkalmasság kezelés,
tanfolyarni lebonyolítás és elszámolás vezetése.

A Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása hatósági szerepköre időközben
megszűntetésre került. A képző intézmény nyilvántartás a FIR-en belüli ad atkapcsolatokat
szolgálja ki. Megvalósításra került a KLIK-el kapcsolatos speciális igények beépítése.

A rendszer Képzésmenedzsment részeként működött a Regionális Képző Központok
(továbbiakban RICK) teljes pénzügyi menedzsmentje, a felnőttképzési szerződések kezelése, a
saját hatáskörű, valamint együttműködés keretében önálló költségvetési keret terhére
bonyolított képzések keretgazdálkodása is. Ezek a fhnkciók az RIUC-k megszűnése révén
időközben vagy átalakításra kerültek vagy ugyan elérhetők a programból, de használat
vonatkozásában inaktívvá váltak. Az RICK-k örökébe lépő, majd 2016. augusztusában
megszűnő Türr István Képző és Kutató Intézetet, mint kvázi belső szervezeti egységet
továbbra is használta a rendszer a képzés-tervezés, jelentkezés kezelés, tanfolyam
lebonyolítás és az elszámolások timkcióiban. A TKKJ feladatait 2017. január 1-től az EMMI
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban SZGYF) vette át. Ennek
megfelelően a FIR-t is ez a szervezet is használja.

Főbb funkciók:

Felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartása:

A nyilvántartás vezetésének hatósági időszakában keletkezett határozatok, stb.
iratminta dokurnentációi a rendszerben változatlanul elérhetők. A rendszer része a
képzési helyszínek kezelése, valamint a képzésprogramok kezelése. A KLIK
megalakításával az addigi önálló adószámmal és Foglalkoztató kapcsolattal rendelkező
képzők egyetlen foglalkoztatóhoz, a KLIK-hez kerültek, ugyanakkor a képzési
nyilvántartásokban továbbra is önálló, felnőttképzési engedéllyel rendelkező
intézményként kell kezelni.

Képzés tervezés:

A képzés tervezés lehetővé teszi a képző központok komplett tananyag tervezési
funkció it. A tananyagtervezés során a képzési programok modulokból állíthatók össze.
A képzési programok és a nyilvántartás szerinti képzési programok opcionálisan
közvetve egy publikus elérbetőséget biztosító képzési listára helyezhetők, csak olyan
tanfolyam indítható, amely a képzési listán szerepel. A külső képzők esetén a megyei
munkaügyi központ funkciói egyszerűsített követelmények szerint érhetők el. A TKKI
megszűnéséig az általa használt funkciók az RKK szervezetére szabott jogosultsági és
módszertani követelmények szerint működtek.
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Képzésmenedzsment (Képzésre jelentkezés, Képzés bonyolítás) FIR

A FIR képzésmenedzsment moduija a megyei képzésszervezők és a SZGYF képzési
tevékenységét támogatja a tartalom tervezésben (képzési program, tanfolyam
tervezése) és az oktatás szervezésben. A kirendeltségek és a SZGYF munkáját a
képzés és vizsga bonyolításában támogatja (tanfolyam-, vizsgaszervezés, jelentkezés,
felmentések kezelése, behívások támogatása, alkalmasság-vizsgálat, beiskolázás,
hallgatói jelenlét, tanulrnányi előrehaladás, vizsgafelkészülés, vizsgáztatás).

Képzési törzsadatok kezelése

A képzési törzsadatok kezelése fünkciócsoport a képző központok, és munkaügyi
központok képzésmenedzsrnent, tervezés és keretgazclálkodási ümkcióihoz kapcsolódó
törzsadatok karbantartási fhnkeióit tartalmazza: közreműködők, oktatók, képzési
helyszínek, tervezési normák, alkalmasság vizsgálat szerződött egységárai.

FIR Teclmikai fbnkciók

Ebben a funkeiócsoportban az átkörzetesítés előkészítése és végrehajtása végezhető el,
megyei szűkített hozzáféréssel.

Foglalkoztató alapnyilvántartás modul

A munkaügyi szervezettel közvetlen kapcsolatban lévő foglalkoztatók nyilvántartása. A
nyilvántartás alapadatokat (cégbejegyzés adatai, székhely, telephely adatai) és — egyes
igazgatási ügyekhez, eljárásokhoz kapcsolódóan — kiegészítő adatokat egyaránt tartalmaz. A
modul elérhető az azzal kapcsolatban lévő más modulokból is, ahol az adatok rögzítése
történhet. Nyilvántartja és kezeli a foglalkoztatókkal kapcsolatos illetékességet.

Főbb funkciók

Cégnyilvántartás

Foglalkoztató alapnyilvántartás

Adatkarbantartás

Osszevonás

Lekérdezések

Akkreditált munkáltatók
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Nyilvántartás

Akkreditált munkaáltatók jegyzéke

Külső kapcsolaíok

ETALON

EVIG
- KTK

Iktató kapcsolat

A Hivatal központi iktatórendszert üzemeltet. Az IR ügyiratokat előállító niii~den modulja a
központi iktatórendszerhez kapcsolódik egy adatbázis interfészen keresztül.

Meghatározott pararnéterek átadását követően az iktatórendszer visszaadja az adott ügyfélhez,
foglalkoztatóhoz, adott ügyhöz tartozó iktatószárnot. Az iktatószám lehet Főszám vagy
Alszám.

Főbb funkciók:

Törzsek kialakítása

Interfész kidolgozása

Főszámos iktatás kezelése

Alszárnos iktatás kezelése

Iktatórendszernek adatok átadása

Visszakapott iktatószám kezelése

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatáshoz szükséges adatok átadása

Iktatószám fogadása

Keretgazdálkodás modul
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A modul feladata az egyes (NFA-hoz és nem NFA-hoz tartozó) alapok kereteinek megadott
(tárgyév, áthúzódó) évekhez kapcsolódó kezelése, aktualizálása a megadott szempontok
szerinti felosztása, átesoportosítása, nyilvántartása. Ezeket a feladatait a modul a két fő forrás
típustól Riggően, eltérő módon végzi.

Az NFA forrás szerinti keretek elsődleges kezelése az FPIR rendszerben történik, majd az
FPIR és IR interfészein keresztül kerül átadásra az IR-be, ahol a meghatározott szempontok
szerinti feldolgozása megtörténik.

A nem NFA források kereteinek kezelése az IR-ben történik, Igy a nyitó keretek, módosított
keretek rögzítése, felosztása, átesoportosítása is.

A felosztott «‘JFA és nem NFA) keretek foglalás alapján kapcsolódnak egyes támogatások,
munkaerő-piaci programok kötelezettségvállalásaihoz.

A keretekről több szempont szerinti lekérdések alapján lehet aktuális képet kapni.

Főbb funkciók:

NFA forrású keretek kezelése

Keretek fogadása FPIR-től és az IR-be történő „bedolgozása”

Keretfelajánlás fogadása FPIR-től és az IR-ben a felajánlott összeg „bedolgozása”

Keretátcsoportosítás fogadása FPIR-től és az IR-be történő „bedolgozása”

Keretfelajánlás elfogadás átadása FPIR-nek

Keretnyilvántartás

Nem NFA forrás szerinti keretek kezelése az IR-ben

Keretmegadás (nyitó és módosított keretek)

Keretfelosztás (program, szakfeladat, opcionálisan kiadási jogcímre, szervezeti
egységre)

Keretfelaj ánlás (program, szakfeladat, opcionálisan kiadási jogeímre, szervezeti
egységre)

Keretátcsoportosítás (program, szakfeladat, opcionálisan kiadási jogcímre, szervezeti
egységre)

Keretnyilvántartás

Év végi hmkciók

Keretek zárása

Év nyitása kirendeltségenként
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Mindkét forrás típusra vonatkozó lekérdezések

Keretnyilvántartás

Keretfelhasználás

Külső’ kapcsolatok:

EPIR

Keretadatok átvétele,

Keretfelajánlás kérés átvétele,

Válaszok átadása

Kódok, törzsek modul

Az IR és KTK rendszerekben kezelt kódok és törzsek központilag biztosítják a rendszer többi
moduljának működéséhez szükséges alapadatokat, ezért gyakorlatilag a teljes működést
lefedik. Számuk meghaladja a kétszázat. Megtalálhatók közöttük a teljesen egyszerütől (kód
megnevezés típusú) kezdve az egészen bonyolult paramétereket tartalmazó, vezérlést biztosító
összetett állományokig mindenféle. Amelyeknél indokolt, ott érvényesség kezdéssel
megoldott a jogszabály, vagy egyéb módosulások miatti változáskezelés. Karbantartásukhoz
kezelőfelület biztosított ezért a megfelelő jogosultsággal rendelkező felhasználók a szükséges
rögzítéseket, módosításokat elvégezhetik.

Külső’ kapcsolatok:

ETALON

Kódtárak kezelése

Közvetítést, szolgáltatást kérők nyilvántartása modul

A modul azokat az ügyfelek tartja nyilván, akik nem álláskeresők, de valamilyen szolgáltatást
vagy a munkaközvetítést szeretnék igénybe venni. Közvetítés kérőként nyilvántartásba
vehetőek azok a harmadik országbeli ügyfelek, akiknek a jogállása, elismerést kérő vagy
kötelező tartózkodási helyen lévő.
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Főbb funkciók:

Nyilatkozat kezelése

Nyilvántartásba vétel

Iratminták kezelése

Nyilvántartás lezárása

Külsá’ kapcsolatok:

Iktatórendszer

Adattárház

Magyarok külföldi munkaváHalása modul

A Magyarok külföldi mimkavállalása modul a magyar munkavállalók és foglalkoztatók
külföldi állásokra történő toborzását támogatja, ügyfélre illetve foglalkoztatóra történő
keresési lehetőséggel, toborzási jelentés készítésének lehetőségével, valamint ahhoz
kapcsolódóan a NET (nagytömegű értesítő, levélküldő program) részére történő adatátadással.

Jelenleg inaktív modul, felhasználói szempontból lekérdezésre használható.

Fó’bb funkciók:

Ügyfelek toborzása

Foglalkoztatók toborzása

Adatátadások kezelése a nagytömegű értesítések esetén

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószámkérés

NÉT Nagytömegű értesítő

Migráns munkavállalók kezelését ellátó modul
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A modul a migráns munkavállalókkal kapcsolatos nyilvántartásokat kezeli.

Az export nyilvántartás a Magyarországról EU, illetve EUT tagállamba távozó ügyfeleket
kezeli, az import nyilvántartás: EU, illetve EGT tagállamból Magyarországra érkező
ügyfeleket kezeli.

Főbb funkciók:

Export kérelem kezelése, döntés az ellátás folyósításáról, felfüggesztéséről. célország
kezelése

Import kérelem fogadása, megállapítása, megszüntetése

E és U-s nyomtatványok (EU-s szintű egységes formanyomtatványok) kezelése

EU tagállamaiba távozó ügyfelek részére az igazolások kiadása.

Iratminták

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Adattárbáz

Megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkáltatók (MMFM) akkreditációja
modul

Jogszabály változás következtében a feladat 201 t-ben átkerült az NRSZH-hoz.

Jelenleg inaktív modul, csak lekérdezésre használatos.

Munkaerő-igény bejelentés modul

A inodulban a kirendeltségen az illetékességi területébe tartozó foglalkoztatók munkaerő-
igényeinek (üres álláshelyeinek) adatai (jellemzők, elvárt képzettség, végzettség, tapasztalat,
jövedelem, juttatások, stb.) tarthatók nyilván. A modul kezeli a hirdetbető és nem birdethető
állásokat, az állásajánlatok érvényességét, valamint a közvetíthető személyek számát is. A
modul közvetlen kapcsolatban van a Munkaközvetítés modullal, amely alapján követhető a
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betöltött álláshelyek száma is. Állásajánlat jelleg alapján csoportosíthatók a munkaerő
igények (támogatott, általános közfoglalkoztatás, stb.) Biztosított közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó információk kezelése is.

Fó’bb funkciók:

Állásbejelentés feldolgozása

Felülvizsgálati lap, igazolás készítése

Állásbejelentés lezárása

Operatív lekérdezések

Iratminta

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

lktatórendszer

iktatószám kérés

ETALON

VMP-ben rögzített állások átvétele

Adattárház

Munkaerő-piaci programok (MEPP) modul

A szolgáltatások és támogatások (ezen belül képzés) komplex, személyre szabott, tervezett
alkalmazásával a munkaerő-piacon hátrányos helyzetben lévő személyek munkaerő-piaci
esélyeinek növelése, foglalkoztatásának elősegítése, a munkaerő-piacon történő
elhelyezésének támogatása érdekében kialakított munkaerő-piaci programok tervezése,
nyilvántartása és kezelése

A rendszer biztosítja a MEPP-ek keretében nyújtható támogatások, szolgáltatások kezelését.

A modul támogatja a MEPP-ekhez kapcsolódó bevonások, egyéni programtew adatok
nyilvántartását, azok többszintű lekérdezését, valamint az egyéni programok zárását követő
nyomon követések lebonyolítását, adminisztrációját. A hatásvizsgálatok adatai alapul
szolgábak különféle statisztikai lekérdezésekhez.
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Speciális f’unkciókkal támogatja a program különböző ernyőprogramok (IGR - Ifjúsági
Garancia Rendszer) kezelését, ahhoz kapcsolód ajánlattételek karbantartását. Az előkészítő,
megvaló sító szakaszokban tervezett ás megvalósított programelemek kezelését.

Főbb funkciók:

Munkaerő-piaci programok felvétele kódtörzsbe

Programtervek kezelése, a pro gram megvaló sítást elősegítő vezérlő paraméterek

Ernyőprogram kezelése, többszőri bevonások kezelése

IGR ajánlatok kezelése

Program megvalósítás:

egyéni terv készítése (programtervben szereplő támogatások, szolgáltatások
egyénliez rendelése),

egyéni terv ás támogatás modullal való kapcsolat,

opcionálisan (általában EU-s programokhoz) megállapodás ügyiratminta,
megszüntetés ügyiratminta,

opcionálisan (általában EU-s programokhoz) program elemek értékelése,
ügyiratniinta, lezárás, utólagos értékelés kezelése,

egyéni tervek költöztetése

Szolgáltatói tevékenység (külső szolgáltatói szerződés adatainak nyilvántartása, egyéni
tervhez kapcsolása)

Külső kapcsolatok

Iktatórendszer

iktatószám kérés

Munkaközvetítés modul

A modul egyrészt az álláskeresők és közvetítést kérők állásokhoz rendelését, másrészt az
elérhető állások álláskeresőkhöz ás közvetítést kérőkhöz rendelését, valamint a közvetítési
folyamat egészét támogatja. Az ügyfelek ás az állások párosítása az ügyfelek munkaerő-piaci
állapotának, aktuális közvetítési adatainak megfelelően történik.
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A megfelelő állásokról az álláskeresők és a közvetítést kérők részére itt készíthetők el a
közvetítő lapok vagy értesítések.

Főbb funkciók:

Ügyfélhez állás keresése

Keresett állás paramétereinek megadása

Álláshoz ügyfél keresése

Keresett ügyfelek paramétereinek megadása

Listás közvetítés

Keresett ügyfelek paramétereinek megadása

Előjegyzések nyomtatása

Közvetítés eredményének feldolgozása

Lekérdezések

Operatív lekérdezések

Külsá’ kapcsolatok:

Iktatóreudszer

Iktatószám kérés

Adattárbáz

Rehabititációs ellátásában részesülő ügyfelek (REHAB) nyilvántartása modul

Jogszabály változás következtében a feladat 201 l-ben átkerült az NRSZH-hoz.

A modul azokat a megváltozott munkaképességű ügyfeleket tartja nyilván, akiknek az ONYF
rehabilitációs járadékot állapított meg.

Rehabilitációs ellátásban részesülő ügyfelek nem lehetnek álláskeresők, álláskereső
nyilvántartásban nem szerepelhetnek.

A modul felhasználói szempontból csak lekérdezésre használható.

Főbb funkciók:
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Nyilvántartásba vétel

Szüneteltetés kezelése

Értesítések küldése

Nyilvántartás lezárása

Iratininták

Lekérdezések

FPIR kapcsolat - Általános Pénzügyi Interfész modul (továbbiakban ÁPI)

A modul feladata a meghatározott adatoknak az IR, és FPIR közötti továbbítása (küldése és
fogadása) egységes, általános megvalósítással, valamint szintaktikai ellenőrzése, Az FPIR-rel
végzett kommunikáció naplózása, és a kommunikáció követéséhez szükséges lekérdezés
biztosítása.

Az átadandó adatok körének meghatározása az FPIR adatainak és üinkcióinak alapján
történik.

M adatok átadása és fogadása az IR interfész modul és az FPIR között tárolt eljárással
történik.

Főbb funkciók:

Beállítások:

Modulok karbantartása

Szakmai adatok, modulok ö sszerendelése

Hibakód, hibaszöveg karbantartása

Interfészek leállítása, újraindítása

Csomagok küldése, fogadása

Csomagkövetések:

Küldött csomag állapotának lekérdezése

Fogadott csomag állapotának lekérdezése

Hibák lekérdezése

Lekérdezések: Technikai lekérdezések, statisztikák, ellenőrző listák érhetők el a blokkon
belül.
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Külső kapcsolatok:

FPIR-nek adatok átadása

FPIR-től adatok fogadása

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők nyilvántartása (FHT)

A modul azon ügyfeleket tartja nyilván, akiknek a járási hivatal foglalkoztatást helyettesítő
támogatást állapított meg. Az ügyfelelrnek az álláskereső nyilvántartásban szerepelnie kell.
FHT-ban részesülő ügyfelek esetén a közfoglalkoztatásba való bevonás elsőbbséget élvez.
Járási hivatalok részére jogszabályban meghatározott feltételek esetén értesítést kell küldeni.

Főbb funkciók:

Ügyfelek nyilvántartásba vétele

Szüneteltetés, felrnggesztés kezelése

Megszüntetés kezelése

Értesítések küldése

Iratminták

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószámkérés

FOKA

Értesítések átadása

Rendszeres szociális járadékban részesülők nyilvántartása (RSZJ) modul

A modul azokat a megváltozott munkaképességű ügyfeleket tartja nyilván, akiknek az ONYF
rendszeres szociális járadékot állapított meg, és kötelezte őket a kirendeltséggel való
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együttműködésre. A szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás adatainak nyilvántartása
biztosított. Az ügyfeleknek álláskereső nyilvántartásban szerepelnie kell.

ONYF, RNYI részére jogszabályban meghatározott feltételek esetén értesítés küldése.

Megszűnt támogatási eszköz, inaktív modul

Főbb funkciók:

Nyilvántartásba vétel

Szakvélemény adatainak kezelése

Értesítések küldése

Megszüntetés kezelése

Iratminták

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószámkérés

Rendszeres szociális segélyben részesülők nyilvántartása (RSZS) modul

Jogszabály változás miatt megszűnt a rendszeres szociális segélyben részesülők
együttműködési kötelezettsége.

A modulból lekérdezhetők azok az ügyfelek, akiknek az önkormányzat korábban rendszeres
szociális segélyt állapított meg és kötelezte őket a kirendeltséggel való együttműködésre,
valamint a beilleszkedésüket segítő programokban való részvételre.

A modul felhasználói szempontból csak lekérdezésre használható.

FŐ!,!, funkciók:

Nyilvántartásba vétel

Együttműködés kezelése

}-lázastárs együttműködésének kezelése
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Értesítések küldése

Iratrninták

Lekérdezések

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Iktatószárnkérés

Számfejtés modul

A számfejtés kezeli az áfláskeresés időtartama alatt az ellátásokkal, illetve képzés idején
keresetpótló juttatással kapcsolatos fizetési kötelezettségek adott időszakban esedékes
összegének megállapítását, közterheinek (SZJA, nyugdíjjárulék) és egyéb kötelezettségeinek
megállapítását, az érvényesítendő letiltásokat (gyermektartási, jogosulatlanul felvett ellátás), a
költségtérítések elszárnolását, a kapcsolódó pénzügyi teljesítések kezdeményezését és a
teljesítésigazolások FPIR rendszernek történő átadását, illetve azok visszavonását. Biztosítja a
költségtérítések, egyszeri juttatás, VVT elszámolását, utalását.

A Számfejtés modul funkciói az Ellátás és Támogatás modulokban is megjelennek, ezekben a
inodulokban kerülnek leválogatásra és összegyűjtésre a számfejtéshez szükséges adatok
(napok, összegek). Ezen funkciók végrehajtásához a modulban az előkészítés vezérlésével
biztosított a feladások ellenőrzése, kontrolláltsága a számfejtést végző szervezeti egység és a
kirendeltségek között.

Főbb funkciók:

Számfejtés előkészítés irányítása

Számfejtési naplók kezelése (nyitása, zárása, paraméterezése, lezárás
visszavonása)

Ellátás, támogatás felgyűjtések (keresetpótló juttatás, képzés egyszeri juttatás,
úti-, szállás-, étkezés költségtérítések, Onfoglalkoztatóvá válás 6 havi
niinimálbérnek megfelelő juttatás) kezelése, ellenőrzése, visszavonása

Számfejtés

Számfejtés számítások végrehajtása (nettó, járulék, adó kiszámítása, adó- és
járulékkedvezmények kezelés, letiltások, levonások hierarchizált kezelése,
kerekítések kezelése)
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Számfejtési korrekciók kezelése

Számfejtés számítások visszavonása

Számfejtés jóváhagyás (ellátás, támogatás modulba visszaírás, letiltások
véglegesítése)

Költségtérítések kötelezettségvállalásának kezelése

Kerekítések kötelezettségvállalásának kezelése

Ellátás rnegbontás (nettó, tb járulék, SZJA) kötelezettségvállalás kezelése

Számfejtett adatok utalás előkészítése

Nettó kifizetések, letiltások, levonások teljesítésigazolás adatainak átadása az
utalás modulnak

Teljesítésigazolások stomó indítása

interfész modulon keresztül az elkészített teljesítés igazolás adatok küldése,
stornózott teljesítés igazolások feldolgozása.

Kiadáscsökkentő bevételek és sikertelen utalások újrautalás előkészítése

Újrautalások kezelése változatlan összegben és változatlan
kedvezményezettnek

Újrautalások kezelése módosult összegben és módosult kedvezményezettnek

Év végi negatív helyesbítő tételek, valamint a hozzá kapcsolódó Új normál
tételek niegképzése

Számfejtési listák

Külső’ kapcsolatok:

FPIR kötelezettségvállalás küldés és visszavonás

Tanácsadás (hurnánszolgáltatás) modul

Az álláskeresőknek, szolgáltatást kérőknek és közvetítést kérőknek álláskeresés és munkahely
megőrzés érdekében nyújtott szolgáltatások, ezen belül a személyre szabott munka-, pálya-,
álláskeresési, rehabilitációs tanácsadás probléma-definícióinak, eseményeinek és
eredményeinek nyilvántartása. A tanácsadási folyamat az elhelyezkedés célját szolgáló
tanácsadási tevékenység-sorozat összessége, amelyet a közvetítők számára hasznos tanácsadói
vélemény zár Ic.
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Főbb funkciók:

Egyéni tanácsadás

Tanácsadási folyamat kezelése

Tanácsadási napló dokumentálása

Értesítések küldése

Tanácsadás eredményének kezelése

Tanácsadási folyamat lezárása

Csoportos tanácsadás

Csoport kialakítása, ügyfelek beválogatása

Jelenléti ív vezetése

Értesítések küldése

Csoportos tanácsadásban részvevők tanácsadási eredmények feldolgozása

Csoport lezárása

Álláskereső klub

Csoport kialakítása, ügyfelek beválogatása

Jelenléti ív vezetése

Értesítések küldése

Álláskereső klub eredményének feldolgozása

Csoport lezárása

Egyéni cselekvési terv részére az adatok átadása

Iratrninták

Lekérdezések

Kü1ső kapcsolatok:

Adattárház

Támogatások modul

49



A Támogatás modul keretében működnek azok az aktív munkaerő-piaci eszközök, melyek a
munkanélküliség mérséklése, hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a
foglalkoztatóknak és álláskeresőknek nyújtanak támogatást. Ezeket a célokat a különböző
támogatási eszközök működtetésével éri el. A támogatási eszközök az eljárásrendekben előírt
lépések, szabályok alapján működnek, biztosítva az egyes lépésekhez kapcsolódó iratminták
elkészítését, a kötelezettségvállalások számolását, ütemezését, a kapcsolódó keretfigyeléseket,
keretfoglalásokat és ezen adatok nyilvántartását.

Kiegészühiek ezek a fünkciók a kötelezettségvállalások nyilvántartásával, módosulásának
kezelésével, a kapcsolódó elszámolásokkal.

A modul által kezelt támogatási eszközök rendkívül sokszínűek: a munkaerőpiaci képzésektől
kezdve a bérjellegű támogatásokon és a munkaerőpiaci programok keretein belül nyújtott
tárnogatásokon keresztül egészen a közfoglalkoztatási támogatásokig számos támogatási
forma kezelése megvalósul. A közfoglalkoztatási eszközök kapcsáii szoros kapcsolat áll fenn
a KTK rendszerrel, amelyből biztosított a közfoglalkoztatási kérelmek, elszámolások ás
szerződés módosítások befogadása több eszköz esetén is.

A modul a Magyar Államkincstár által kezelt nettó finanszírozás megvalósítását, a nettó
finanszírozási körbe tartozó foglalkoztatók támogatás utalásának elkülönített kezelésével ás
adatszolgáltatással biztosítja.

Főbb funkció csoportok, funkciók:

Támogatási eszközök

Járási hivatali kezelésű támogatások, kivéve az Országos közfoglalkoztatás támogatást,
amelyet jelenleg a koniiányhivatalok megyei osztályai bonyo lítj ák.

Foglalkoztatást elősegítő képzés támogatása

Álláskereső klubban történő részvétel idejére keresetpótló juttatás

Álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatás

Munkaadón keresztüli képzési támogatás

B értámogatás

Bérköltség támogatás

Helyközi utazás támogatása

Munkahelymegőrzés támogatása

Részmunkaidős munkahelymegőrzés támogatása

Újra elhelyezkedést segítő bérköltség támogatás

MKKV járulékkedvezmény támogatása
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Rendelkezésre állási támogatásra jogosult személyek foglalkoztatásának támogatása

Szakképzettséggel rendelkező pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat szerzésének
támogatása

A Válság következtében munkahelyüket elvesztő személyek foglalkoztatásának
elősegítését célzó támogatás

Munkáltatóval kötött képzési megállapodás

Lakhatási hozzájárulás támogatása

Közfoglalkoztatások:

Rövid időtartamú közfoglalkoztatás támogatása (jelenleg nincs

ilyen támogatás)

Vállalkozások közmunka támogatása (Jelenleg nincs ilyen támogatás)

Értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása (Jelenleg nincs ilyen
támogatás)

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása

Járásilegyéb startmunka mintaprogram támogatás

Országos közfoglalkoztatási program támogatása

Támogatásokat Vezérlő paraméterek

TarnPararn-ok, szabályok

Támogatási eszközök

Támogatási elemek

Célesoportok

IR - FPIR kapcsolatot Vezérlő paraméterek

Keresztreferencia (IR és FPIR azonosítók megfeleltető törzse)

Kötelezettségvállalás azonosítók

Célcsoportok

Kötelező megbontás kódok

Eszközkezelési üinkciók

Kérelem kezelés és KTK-ból történő kérelem befogadás

Ügyintézői javaslat kezelés

Vezetői döntés kezelés
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Hatósági szerződés kezelés

Előleg kezelés

Elszámolás kezelés

Kiadáscsökkentő bevétel kezelése

Visszakövetelés kezelés

Kötelezettségvállalások illetve változásabak hmkciói

Utemezés, átütemezés, ütem emelés

Keretfoglalás

Keret felszabadítás (kötelezettségvállalás meghiúsítás, megtakarítás) érvénytelenítés

Nyilvántartás

Elszámolások fünkciói

Támogatásokhoz kapcsolódó bankszámlaszámok kezelése

Jelenlét kezelés

Havi elszámolások

Számlák kezelése

Költségtérítések elszámolása

Utalás előkészítés, utalásra átadás kezelés

Elő leg utalás előkészítése, utalásra átadása

Normál elszámolás (beirne előleg elszámolás), nettó ~nanszírozás körébe tartozó
elszámolások előkészítése, utalásra átadása

Interfész modulon keresztül az elkészített teljesítés igazolás adatok küldése, stornózott
teljesítés igazolások feldolgozása.

Számfejtés előkészítés

Jelenlét adatok számfejtés előkészítése, számfejtésre feladása

Pénzügyi teljesítések kezelése

Iratminta kezelés

Év végi hinkciók

Évzárás előkészítése

Évzárás, évnyitás
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Külső kapcsolatok

ETALON rendszer

FPIR rendszer

Támogatások (NFA forrás esetén)

Kérelem adatok átadása FPIR felé

Kötelezettségvállalások illetve változásainak átadása FPIR felé

Keretfelszabadítások átadása FPIR felé

Teljesítés igazolások átadása FPIR felé

Kiadáscsökkentő bevételek fogadása EPIR-től

Évzárás folyamatának nyomon kővetése

Évzárást vezérlő kódok átadása, átvétele

OTR adatok

Adattárház

Iktató rendszer

Monitoring rendszer

KTK

Utalás modul

A modul biztosítja minden, az Integrált Rendszerből történő kifizetés eljuttatását a
kedvezményezetthez. Ezen belül a számfejtett járandóságok és a számfejtés során
megállapított levonások, közterhek, foglalkoztatónak és képzőnek kifizetendő összeg utalását.

Az utalás modul által előállítható, többféle szabványnak megfelelő elektronikus állományok
biztosítják, hogy a Magyar Allamkincstáron keresztül a kifizetések a szükséges kiegészítő
információkkal együtt eljussanak az egyének, támogatottak, kedvezményezettek által
megadott bankszámlaszámra, vagy postai címre. Az utalások összeállításával egy időben
elkészülnek a szükséges kísérőjegyzékek és kísérőlevelek, fedezeti igazolások is. A rendszer
előállítja a jogszabályoknak megfelelő Utalványrendeleteket (csak a nem NFA-s
támogatásoknál) és Szakmai teljesítésigazolásokat.

Kezeli a MÁK által elektronikus formában visszajuttatott kivonatok fogadását (csak a nem
NFA-s kifizetéseknél), kezeli az FPIR-ből érkezett kifizetés és kiadáscsökkentő bevételek
visszaigazolásait, mindezek automatikus párosítását és az ezekből szükséges információk
visszajuttatását a szakrendszeri állományokba.
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Fó’bb funkciók:

NFA-s forrásból fizetett összegek teljesítésigazolásának kezelése

Szakrendszeri adatok (számfejtés, támogatás) fogadása, feldolgozása

Teljesítésigazolások előállítása és küldése az interfész modulon keresztül az
FPIR felé

Teljesítésigazolás stornó küldése az interfész küldése az interfész modulon
keresztül az FPIR felé és a válasz feldolgozása

FPIR-ből fogadott pénzügyi teljesítés adatok fogadása és továbbítása a
szakrendszerek felé

Nem NFA-s forrásból fizetett összegek utalása

Szakrendszeri adatok (számfejtés, támogatás) fogadása, feldolgozása

Teljesítésigazolások előállítása

Utalványrendeletek kezelése

Utalás fájl előállítása

Pénzügyi teljesítések kivonatainak fogadása, feldolgozása

Pénzügyi teljesítések visszaírása a szakrendszerek felé

Utalás listák

Külsó’ kapcsolatok:

FPIR küldés és pénzügyi teljesítések fogadása

Kincstári és postai utalás fájlok előállítása ELECTRA befogadáshoz

Kincstári kivonatok fogadása

Ugykezelés, KeL modal

A modul feladata a munkaügyi központok, kirendeltségek eljárásai során folytatott
közigazgatási eljárások egységének megteremtése az általános közigazgatási rendtartásról
szóló 2016. évi CL. törvény, valamint a törvény alapján készült eljárásrend alapján. Az
általános un. Ket.-es modul 17 almodulja a különböző szakrendszerekbe beépülve 44
úinkciójával 31 iratminta elkészítését támogatja. (Jelenleg 16 támogatási eszköz általános,
egységes ümkcióként szerves részét képezi.)
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Főbb funkciók:

Kérelem ellenőrzése

Hiánypótlások

Kérelem visszavonása

Kérelem áttétele

Érdemi vizsgálat nélküli elutasítás

Értesítés eljárás megindításáról

Belföldi jogsegély

Ügyintézési határidő meghosszabbítása

Eljárás felrnggesztése

Igazolási kérelem

Eljárás megszüntetése

Jogutódlás

Döntés visszavonásalmódosításaljavítása

Kizárás

Kézbesítési vélelem

Ügyintézési határidő túllépése

Fellebbezés

Külső kapcsolatok:

Iktatórendszer

Egyéni Cselekvési Terv (ECST)

A nyilvántartásban szereplő ügyfelek részére a profiling besorolásuknak megfelelően egyénre
szabott Egyéni Cselekvési Terv összeállítása. A tervhez kapcsolód elemek (szolgáltatások,
támogatási eszközök, munkaerőpiaci programok) nyomon követése. Szakrendszeri modul
számára információ átadása (kétirányú). A jogszabályban előírt felülvizsgálat támogatása.
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Fó’bb funkciók:

Egyéni cselekvési terv összeállítása

Teljesítési adatok kezelés (kézi/szakrendszerek által automatikus)

Felülvizsgálat

Lezárás

Operatív lekérdezések

Lekérdezések

Külsó’ kapcsolatok:

Iktatórendszer

Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere (KTK)

A webes technológiával megvalósult Közfoglalkoztatási Támogatások Keretrendszere (KTK)
alkalmazás támogatja az egymástól eltérő közfoglalkoztatási fonnák igazgatási és ügyviteli
kezelését a tervezéstől, a hivatali felterjesztéseken és a minisztériumi döntéseken keresztül, a
szerződéskötésig. Ennek megfelelően az egyes szereplők — közfoglalkoztatók, Járási
Hivatalok, Megyei Kormányhivatalok, Belügyminisztérium — jogosultságaiknak megfelelően
strukturáltan tudják végrehajtani feladataikat. A KTK kapcsolódik az IR-hez, kiszolgálja
annak információ igényét is.

Fó’bb funkciók (támogatási eszközök szerint):

Járási startxmrnka mintaprogram

A Belügyminisztérium döntése alapján jelenleg járási minta/ráépülő programot helyi
önkormányzat, valamint az önkormányzat(ok) által létrehozott 100%-ban önkormányzati
tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet, vagy helyi önkormányzatok jogi személyiséggel
rendelkező társulása, továbbá az önkormányzat által a közfoglalkoztatás lebonyolítására
létrehozott szervezet indíthat. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló
375/2010. (XII. 31.) Konu. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a Járási startmunka
programok besorolása az alábbi:

— A közfoglalkoztatási mintaprograni: a Rendelet 7/B. ~ (7) bekezdés szerinti: ‚A
közfoglalkoztatási inintaprogram olyazi program, amelyben elsősorban éziéldereintű
hasznos, a helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő
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tevékenységet folytatnak, ás amelyre vonatkozóan korábban az adott település — a
közfoglalkoztató személyétó’lfüggetlenül — nem részesült támogatásban.”

— A közfoglalkoztatási ráépülő mintaprogram: a Rendelet ‘7/B. ~ (8) bekezdés
szerinti: „A ráépüló’ közfoglalkoztatási program olyan kőzfoglalkoztatási program,
amely a közfoglalk.oztatási inintaprogram lezárását követően azonos településen és
azonos tevékenységi körrel valósul meg.”

Eszközkezelési ibukciók:
Tervezet, kérelem kezelés, benyújtás:
A Járási startinunka mintaprogramok kérelem kezelését, egészen a tervezéstől a kérelem
benyújtásig a KTK támogatja, továbbá ehhez kapcsolódóan különböző ellenőrzések is
megfütnak a rendszerben, valamint az elkészült kérelem is kinyomtatható a KTK-ból.
Járási hivatali javaslat készítése, járási felterjesztés:
A járási ügyek vonatkozásában a járási ügyintézők által hozott javaslatok készítését, a
javaslatok járás által történő felterjesztését a megyék felé a KTK támogatja, továbbá
ehhez kapcsolódóan az érintett ügyekről különböző szűrési lehetőségeket megadva
továbbfoglalkoztatási, ingatlanvásárlási, összesítő, valamint felterjesztő táblák
rendszerből való kinyomtathatósága is biztosított.
Megyei felterjesztés:
A megyéhez felterjesztett javaslatok megyei ügyintézők által történő felterjesztését a
Belügyminisztérium felé a KTK támogatja, továbbá ehhez kapcsolódóan az érintett
ügyekről különböző szürési lehetőségeket megadva továbbfoglalkoztatási,
ingatlanvásárlási, összesítő, valamint felterjesztő táblák rendszerből való
kinyomtathatósága is biztosított.
BM felterjesztés:
A Belügyminisztériumhoz felterjesztett javaslatok BM-es ügyintézők által történő
felteijesztését a Miniszter felé a KTK támogatja, továbbá ehhez kapcsolódóan az érintett
ügyekről különböző szűrési lehetőségeket megadva továbbfoglalkoztatási,
ingatlanvásárlási, összesítő, valamint felterjesztő táblák rendszerből való
kinyomtathatósága is biztosított.
Miniszteri döntések kezelése, nyilvántartása, miniszteri döntés iratok előállítása
A KTK támogatja a miniszter felé felterjesztett ügyekre vonatkozóan a miniszteri
döntések meghozatalát, továbbá e döntésekhez tartozó ügyekről a továbbfoglalkoztatási,
ingatlanvásárlási, összesítő, valamint felterjesztő táblák előállítását, valamint különböző
miniszteri döntés iratok kinyomtatására is lehetőséget biztosít a rendszer.
Elszámolások (bérköltség, közvetlen költség):
A közfoglalkoztatók és a járási ügyintézők a KTK-ban tudják kezelni az elszámolásokat,
mind bér, mind közvetlen költség elszámolásokat tekintve. Ehhez kapcsolódóan
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különböző ellenőrzések is meglútnak a rendszerben, valamint az elszámolólapok is
kinyomtathatók a KTK-ból.
Szerződés módosítás:
A közfoglalkoztatók és a járási ügyintézők a KTK-ban tudják kezelni a szerződés
módosításokat. Ehhez kapcsolódóan különböző ellenőrzések is megfutnak a rendszerben,
valamint a módosított adatok szerinti iratok is kinyomtathatók a KTK-ból.
Támogatások számítása, ütemezése:
A KTK a felvitt munkaköri illetve közvetlen költség adatok alapján kiszámítja az
igényelhető támogatás összegét, valamint elvégzi a havi szinten történő üternezést is.
Előleg igénylése, ütemezése:
A KTK-ban lehetőség van mind bér, mind közvetlen költségek vonatkozásában előleg
adatok megadására, melyekhez kapcsolódóan különböző ellenőrzések is megfutnak. Az
igényelt előleg adatok alapján a program elvégzi a havi szinten történő ütemezést is.
Mellékletek feltöltése, tárolása:
A KTK-ban lehetőség van mellékletek feltöltésére is. Feltölthető formátumok: .pdf, .jpg,
.tif .png, .gif

Változáskezelő, részletes napló a közfoglalkoztató és a hivatali ügyintéző által eszközölt
módosítások kimutatására:
A Változáskezelés során a KTK által kezelt folyamat egyes kitüntetett lépéseinél
(általában állapot változásokkor) le kell naplózni meghatározott adatokat.
Osszehasonlításkor mindig az ügyben lévő aktuális adatokat kell összevetni a legutolsó
letárolt napló adatokkal.

A Részletes naplózás pedig arra szolgál a KTK-ban, hogy a közfoglalkoztató nyomon
tudja követni, hogy a járás milyen módosításokat végzett, illetve a járás is lássa, hogy az
általa módosítottakhoz képest a közfoglalkoztató még milyen változtatásokat végzett az
adott ügyön.
Eseménynapló kezelés:
Az Eseménynapló az adott üggyel kapcsolatos állapotváltozásokat mutatja meg. Az
állapotváltozás dátuma és az állapotváltozást végrehajtó felhasználó neve is megjelenik.
Az eseménynapló külön az elszámolásokra vonatkozóan is megtalálható a KTK-ban.
Tervezet, kérelem iktatás
A KTK-ban lehetőség van az elkészült kérelmek iktatására, ehhez iktatási jogosultság
szükséges.
Lekérdezések, vezetői információk:
A KTK-ban található ügyekre különböző szűkítési lehetőségeket megadva lehet szűrni,
valamint számos összesítő lista (ingatlanvásárlás, továbbfoglalkoztatás, felterjesztő táblák
stb.) ldnyomtathatósága is biztosított a rendszerből, amiből vezetők számára fontos és
szükséges információk kinyerhetők.
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Országos közfoglalkoztatási program:

Közfoglalkoztatási támogatást a 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényben
felsorolt közfoglalkoztatók igényelhetnek meghatározott tevékenységekre vonatkozóan.
Jelenleg az alábbi országos közfoglalkoztatók bevonásával indulnak az országos
közfoglalkoztatási programok:

‘ Vízügyi igazgatóságok;

. Vízgazdálkodási társulatok;

‘ Állami erdőgazdaságok;

. Magyar közútkezelő;

. Vasúti pályaháló zat-működtetők;

. Nemzeti park igazgatóságok;

. Rendészeti szervek;

Q Katasztrófavédelmi szervek;

‘ Magyar Honvédség;

‘ Büntetés-végrehajtási intézetek;

‘ Karitatív szervezetek;

‘ Egyéb költségvetési szervek.

Eszközkezelési tbnkciók:

- Tervezet, kérelem kezelés, benyújtás;
Az Országos közfoglalkoztatási programok kérelem kezelését teljes körűen támogatja a
KTK, beleértve a tervezést, kérelem benyújtását, ellenőrzéseket és a bizonylatok
előállítását.
Megyei Kormányhivatali javaslat készítése, megyei felterjesztés:
Az Országos ügyek vonatkozásában a megyei kormányhivatali ügyintézők által hozott
javaslatok készítését, a javaslatok megye által történő felterjesztését a
Belügyminisztérium felé a KTK támogatja, továbbá ehhez kapcsolódóan az érintett
ügyekről különböző szűrési lehetőségeket megadva összesítő, valamint felterjesztő táblák
rendszerből való kinyomtathatósága is biztosított.

BM felterjesztés:
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A Belügyminisztériumhoz felterjesztett javaslatok EM-es ügyintézőktől a Miniszter felé
felterjesztését a KTK kezeli. Az ügyekről összesítő, valamint felterjesztő táblák
készülnek a rendszerből.

- Miniszteri döntések kezelése, nyilvántartása, miniszteri döntés iratok előállítása
A KTK támogatja a miniszter felé felterjesztett ügyek miniszteri döntéshozatalát, az
összesítő, valamint felteijesztő táblák előállítását, iratok kinyomtatását.

- Elszárnolások (bérköltség, közvetlen költség):
A közfoglalkoztatók és a megyei ügyintézők a KTK-ban kezelik a közvetlen és a
bérköltség elszámolásokat. Ezek ellenőrzötten kerülnek kezelésre a rendszerben.

- Szerződés módosítás:
A közfoglalkoztatók és a megyei ügyintézők számára a KTK biztosítja szerződés
módosítások kezelését. Ezek teljes körű kezelése és dokumentálása megoldott a
rendszerben.

- Támogatások számítása, ütemezése:
A KTK a rögzített adatok alapján elvégzi a szükséges számításokat és ütemezéseket.

- Előleg igénylése, ütemezése:
A KTK teljes körűen kezeli az elölegigényléssel jár feladatokat.

- Mellékletek feltöltése, tárolása:
A KTK-ban lehetőség van mellékletek feltöltésére is. Feltölthető formátumok: pdt .jpg,
.tif .png, .gif

- Változáskezelő a közfoglalkoztató és a megyei ügyintéző által eszközölt módosítások
kirnutatására:
A Változáskezelés során a KTK által kezelt folyamat állapotváltozásakor lenaplóz
meghatározott adatokat. Osszehasonlításkor mindig az ügyben lévő aktuális adatokat veti
össze a legutolsó letárolt napló adatokkal.

Eseménynapló kezelés:
Az Eseménynapló az adott ügyhöz tartozó állapotváltozásokat kezeli. Az állapotváltozás
dátuma és az állapotváltozást végrehajtó usert jeleníti meg.

- Tervezet, kérelem iktatás
A KTK-ban lehetőség van az elkészült kérelmek iktatására.

- Lekérdezések, vezetői információk:
A KTK-ban található ügyekre különböző szűkítési lehetőségeket megadva lehet szűrni,
valamint összesítő lista kinyomtathatósága is biztosított a rendszerből, amiből vezetők
számára fontos és szükséges információk kinyerhetők.

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás:
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A támogatás alanyai azon közfoglalkoztatók, amelyek tevékenysége:

• törvényben meghatározott feladat, törvény által előírt állami feladat, vagy

• a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt
feladat,

. a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt
feladat, vagy

‚ a helyi vagy azon túlmutató közösségi — így különösen — egészség-megőrzési,
szociális, nevelési, oktatási, kulturális örökség megóvása, építészeti örökség
védelmével összernggő, természet-, környezet- és állatvédelemi, gyermek- és
i~úságvédelemi, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével sport, közrend és
közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelemi célú, közforgalom számára megnyitott
Út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó
szükségletek kielégítését szolgáló feladat, vagy

‘ a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat

ellátására vagy a feladatellátás feltételeinek megteremtésére irányul, ha arra törvény nem ír
elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői szolgálati jogviszonyt.

A támogatás elsősorban foglalkozást helyettesítő támogatásra jogosult személy
közfoglailcoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatása után nyújtható. Amennyiben a
benyújtott kérelemben megjelölt munkakörre a járási (Fővárosi kerületi) hivatal nem tud a
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személyek köréből megfelelő munkaerőt
biztosítani, akkor más, álláskeresőként nyilvántartott, vagy az Mmtv. szerinti rehabilitációs
ellátásban részesülő személy foglalkoztatása is támogatható.

Eszközkezelési hmkciók:
Tervezet, kérelem kezelés, benyújtás:
A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási kérelmek kezelését a KTK támogatja,
beleértve az ehhez kapcsolódó különböző ellenőrzéseket, valamint a kérelernnyomtatást..
Támogatások számítása, üternezése:
A megadott adatok alapján KTK automatikusan végrehajtja a számítási és ütemezési
feladatokat. Ennek részei:

• Előleg igénylése, ütemezése:
‘ Mellékletek feltöltése, tárolása:
‘ Változáskezelő, részletes napló a közfoglalkoztató és a hivatali ügyintéző által

eszközölt módosítások kirnutatására:
‘ Eseménynapló kezelés:

61.



Tervezet, kérelem iktatás
Lekérdezések, vezetői információk

Külső’ kapcsolatok c’minden eszközre vonatkozóan):

ETALON

Cikk ás mennyiségi egység kódok szinkronizálása ETALON felé

VKP

Felhasználói regisztráció, azonosítás

Közfoglalkoztató összerendelése konkrét Foglalkoztatóval

IR

Kódok, paraméterek átvétele IR-ből

IR-es számolási metóc[usok, ellenőrzések felhasználása

KTK által közvetlenül nem kezelt, do figyelembe veendő adatok felhasználása
(pl. keretfelszabaclítás)

Végleges kérelem adatok befogadása IR-be

Bérköltség elszámolás névsor adatainak generálása a KTK-ba az IR Hatósági
szerződés névsorból

Elszárnolások befogadása IR-be

Szerződés módosítás adatok befogadása IR-be
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Részletes feladat-meghatározás

A lent felsorolt ás alább részletezett feladatok teljesítési időpontja a közbeszerzési eljárás
eredményeként megkötött szerződés aláirásától kezdődően 36 hónap időtartamig tart.

Elvégzendő feladatok:

Jelen műszaki leírás az alábbi szo~vertámogatási szolgáltatásokhoz ás szoitvermódosítási ás
szoüverfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó feladatcsoportok részletes leírását tartalmazza:

- IR ás KTK alkalrnazásüzerneltetési, rendszergazdai, és alkalmazásszerver
rendszeradminisztrációs feladatok

- JR ás KTK felhasználói támogatás (2nd line Help Desk)

- JR ás KTK átalánydíjas szoitverkarbantartás

- JR ás KTK szabályozási környezet megváltozásából eredő szoftvermádosítási ás
szoüverfejlesztési feladatok

A fenti feladatok mindegyikének ellátásához kapcsolódó koordinációs, képzési, átadás-
átvételi és egyéb körbe tartozó további — a feladatok végrehajtása során egységesen
érvényesítendő — feladatokat és követelményeket a dokumentáció további fejezetei
tartalmazzák.

A feladatokkal kapcsolatos részletes követelményeket az alábbi fejezetek tartalmazzák:

IR és KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai és alkalmazásszerver
rendszeradminisztrációs feladatok és azok teij esítésével kapcsolatos
elvárások

JR alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai és alkalmazásszerver
rendszeradniinisztrációs feladatok

Az IR üzemszerű működésének biztosítása, különös tekintettel:
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üzemfolytonosság biztosítása érdekében az alkalmazások monitorozása Tervezett
nyitvatartási időben, hiba esetén azonnali beavatkozás,

alkalmazás-felügyelet,
a rendszerrel összeMggő üzemeltetés támogatási feladatok ellátása,
Az adathibák, hiányosságok egyedi kezelés;
az IR alkalmazásokhoz kapcsolódó bármely más rendszerek felé kiépített külső
rendszerkapcsolatok működésének felügyelete, illetve a külső rendszerekből való
adatfogadások, illetve más rendszerekbe történő adatátadások felügyelete,
ellenőrzések elvégzése,

A rendszeradminisztrációs feladatok részeként:
változáskezelés, mely magában foglalja a változtatási kérelmek kezelésének folyamatát. A

változáskezelés tartalmilag kiterjed az alkalmazásra és annak architektúrájára,
valamint külső kapcsolódási felületeire,

verziókezelés és verziótelepítés, ami magában foglalja az i~, a tes~l, és a teszt2
kömvezetek programrendszer és az alkalmazás adatbázis verzióinak menedzselését,

közreműködés a kapcsolódó (JAVA, LINUX, JBOSS, Libre Office verziókövetések)
gyári szoftverek bevezetésének és upgrade-jének előkészítésében és végrehajtásában.

Általános ismeret elvárások az IR-re vonatkozóan

Az IR alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs
feladatainak maradéktalan teljesítéséhez az alábbi ismeretek elvártak:

IR környezetek (tesztl, teszt2, éles) és azok működtetésének ismerete
IR működéséhez kapcsolódó hardver feltételek ismerete, többek között alkalmazás és

adatbázisszerverek,
Az érintett szoftverek ismerete
Hálózati kapcsolatok ismerete
IR működésnek ismerete
CentOS Linux adminisztráció, és tuning,
Java hibaelhárítás és tuning,
JBoss adminisztráció és tuning,
Oracle RDBMS adminisztáció és tuning,
Organ keretrendszer adminisztráció és tuning

IR telepítésekkel kapcsolatos elvárások

Az alkalmazásüzemeltetés egyik kritikus feladata az alkalmazások telepítése. Ennek
eljárásával kapcsolatban alábbiak az elvárások:
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- Telepítési ciklusok meghatározása az Ajánlatkérővel történt egyeztetés és jóváhagyása
alapján. Altalánosan az IR teszti vagy teszt2 környezetben általában több lépcsős
telepítés ás tesztelés történik. A sikeres tesztelés az éles telepítés egyik elengedhetetlen
feltétele.

- IR éles környezetébe telepítés.
- Telepítések előkészítése és végrehajtása: Ajánlattevő fejtse ki a telepítési eljárásra

vonatkozó javaslatát, az Ajánlatkérőnél használt Rendszer Beavatkozási Kérelem (RBK)
í~gyelembevételével

KTK atkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai és alkalmazásszerver
rendszeradminisztrációs feladatok

A KTK üzemszerű működésének biztosítása, különös tekintettel:

- üzemfolytonosság biztosítása érdekében az alkalmazások monitorozása Tervezett
nyitvatartási időben, hiba esetén azomiali beavatkozás,

- alkatmazás-felügyelet,
- a rendszerrel összefűggő üzemeltetés támogatási feladatok ellátása,.
- a KTK alkalmazásokhoz kapcsolódó bármely más rendszerek felé kiépített külső

rendszerkapesolatok működésének felügyelete, illetve a külső rendszerekből való
adatfogadások, illetve más rendszerekbe történő adatátadások felügyelete,
ellenőrzések elvégzése,

A rendszeradminisztrációs feladatok részeként:

- változáskezelés, mely magában foglalja a változtatási kérelmek kezelésének folyamatát;
A változáskezelés tartalmilag kiterjed az alkalmazásra és annak architektúrájára, valamint
külső kapcsolódási felületek;

- verziókezelés és verziótelepítés, ami magában foglalja az ~ és a teszti ás teszt2
körnvezetek programrendszer ás az alkalmazás adatbázis verzióinak menedzselásét,

- közreműködés a kapcsolódó (LINUX, JAVA, SPRING verziókövetések) gyári szofiverek
bevezetésének és upgrade-jének előkészítésében és végrehajtásában.

Általános elvárások a KTK-ra vonatkozóan

A KTK alkalmazásüzemeltetési, rendszergazdai és alkalmazásszerver rendszeradminisztrációs
feladatainak maradéktalan teljesítéséhez az alábbi ismeretek elvártak:

- KTK környezetck (tesztl, teszt2, éles) és azok működtetésének ismerete
- KTK működéséhez kapcsolódó hardver feltételek ismerete, többek között alkalmazás és

adatbázisszerverek,
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- A szükséges szo~verek ismerete
- Hálózati kapcsolatok ismerete
- KTK működésnek ismerete
- CentOS Linux adminisztráció, ás tuning,
- Java hibaelbárítás ás tuning,
- Spring adminisztráció ás tuning,
- Oracle RDBMS adminisztáció ás tuning,

KTK telepítésekkel kapcsolatos elvárások

Az alkalmazásüzemeltetés egyik kritikus feladata az alkalmazások telepítése. Ennek
eljárásával kapcsolatban alábbiak az elvárások;

Telepítési ciklusok meghatározása az Ajánlatkérővel történt egyeztetés ás jóváhagyása
alapján. Altalánosan a KTK teszt környezetben általában több lépcsős telepítés ás
tesztelés történik. A sikeres tesztelés az éles telepítés egyik elengedhetetlen feltétele.

KTK éles környezetébe telepítés.
Telepítések előkészítése és végrehajtása: Ajánlattevő fejtse ki a telepítési eljárásra

vonatkozó javaslatát

Felhasználói támogatás (2nd line Help Desk)

Az IR és a KTK alkalmazás Tervezett nyitvatartási idejéhez igazodóan felhasználói
támogatási szolgáltatás biztosítása az Ajánlatkérő (1st line) Help Desk-et üzemeltető
munkatársai számára, mely magában foglalja;

— az Ajánlatkárő Help Desk által továbbított felhasználói kérdések, problémák fogadását,
regisztrálását,

— Help Desk által nem megoldott problémák kezelését végző fejlesztői támogatás
biztosítását,

— a kérdések, problémák megválaszolását, megoldását vagy szükség esetén eszkalálását;
amennyiben a probléma megoldása másik, kapcsolódó rendszert érint, az Ajánlatkárő
Help Deskjének értesítését.

— az Ajánlattevő által az Ajánlatkérő Help Desk-től érkező regisztrált kérések, problémák
adatainak statisztikai feldolgozását, adatszolgáltatást az Ajánlatkérő Help Desk számára,

— adatgyűjtéseket, vezetői információk elkészítését.
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A szolgáltatás biztosításával biztosítani kell az ügyintézők munkavégzésének
folyamatosságát. Ajánlattevő emellett az JR és KTK használatára vonatkozó kérdésekben
Tervezett nyitvatartási időben állandó ügyfélszolgálati tevékenységet lát cl.

A szolgáltatással kapcsolatos fogalmak és pararnéterek meghatározását jelen dokumentáció
31. fejezete tartalmazza.

Általános elvárások

Az ZR inűködtetésébó’l eredő felhasználói támogatás és support feladatok maradéktalan
teljesítéséhez az alábbi ismeretek elvártak:

Az IR működési területeit átölelő jogszabályi környezetek ismerete (Pl. Fit, Ket, Ákr.,
Adójogszabályok, Kormány és miniszteri rendeletek)

Az IR működési területeit átölelő módszertani ás eljárásrendi ás ezek gyakorlati
alkalmazásának ismeretei

IR tényleges működésének és megvalósításának ismerete:
• Ugyintézési eljárások IR-en belüli kezelése
• Szakmodulok és azok belső ás külső kapcsolatainak (p1. FPIR, ETALON,
Iktató rendszer, Adattárház) ismerete
. lR adatbázisának ás belső összefflggéseinek részletes ismerete
. IR dokumentum ás iratminta kezelés ismerete
. IRjogosultság felépítés ás kezelés ismerete

JR környezetek ismerete (teszti, teszt2, éles) ás azok működtetésének ismerete

A KTK működtetésébó’l ered6’ felhasználói támogatás ás support feladatok maradéktalan
teljesítéséhez az alábbi ismeretek elvártak:

A KTK működési területeit átölelő jogszabályi környezetek ismerete
A KTK működési területeit átölelő módszertani ás eljárásrendi és ezek gyakorlati

alkalmazásának ismeretei
KTK tényleges működésének ás megvalósításának ismerete:

. Ugyintézési eljárások KTK-n belüli kezelése

. Szakmodulok ás azok belső és külső kapcsolatainak (pl. ETALON, IR, VKP)
ismerete
. KTK adatbázisának ás belső összernggéseinek részletes ismerete
. KTK dokumentum kezelés ismerete
. KTK jogosultság felépítés ás kezelés ismerete
. KTK felhasználói regisztráció és azonosítás ismerete
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KTK kőrnyezetek ismerete (teszti, teszt2, éles) és azok működtetésének ismerete

Felhasználói támogatással kapcsolatos funkcionális elvárások

A korábbi évek tapasztalatai alapján az IR ás KTK rendszerek felhasználói tárnogatásához
többek között a következő típusú problémák kezelésére kell felkészülni:

Általános:
Külső szakrendszerek által hibásan küldött adatok módosítása, javítása.
Jogszabály-változásokhoz kapcsolódó program módosítások átvezetése miatt felmerülő

adatpótlás, kiegészítés, az adatok összhangjának megteremtése jogszabályi
követelményeknek megfelelően.

A rendszer indulásakor bemigrált ügyfél ás szabendszeri ügyféladatok módosítása,
javítása, amennyiben a bemigrált adatok hiányosak vagy módosítást igényelnek ás
ezek a módosítások felületről már nem végezhetők el.

Programfhtást befolyásoló paraméterek kezelése. Bizonyos esetekben (pl. évváltáskor,
zárási időszakban) programhivatkozások átállítása szükséges az Ajánlatkérő által
elvárt helyes - akár átmenetileg speciális - működéshez.

Felhasználói téves rögzítések, utólagos rögzítések miatt felmerülő, az ügyek
továbbviteléhez szükséges javítási kérések kezelése.

Sürgős — nagy tömegű, kifizetést érintő, határidős, évzárást, évnyitást, bevallásokat,
elszámolásokat, miniszteri döntést, stb. érintő — javítási kérésekben a probléma soron
kívüli megoldása.

Modul specifikus elvárások:
Kódok, törzsek: a már korábban elkészült kódok ás törzsek karbantartása.

Álláskereső nyilvántartás:
- Az érintett modulban az Év végi előrehozott számfejtések kapcsán az
elvégzendő feladatok.

Ellátás modul:
• IR-FPIR rendszerek integrációja előtti (2013. előtti) kötelezettség vállalások
kezelése.
o Jogerős bírósági döntés alapján egyedi ügyek kezelése.

Keretgazdálkodás:
NFA fon-ás FPIR-IR kapcsolatában előforduló hibák egyedi kezelése.

MEPP:
MEPP egyéni tervek átköltöztetésének biztosítása.
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. A felhasználók által hibásan rögzített adatok, utólagos rögzítések miatti
módosítások.

Támogatás
. A támogatási eszközök működését vezérlő paraméterek érintő változások

átvezetése, kezelése
. A Támogatási eszközök napi ügykezelési lépései során előforduló olyan

kezelésbeli, ismétlődő és egyedileg előforduló problémák, egyezőségbeli
eltérések, melyeket az ügyintézők nem tudnak kezelni.

‘ Ev végi, zárás előkészítő, zárást lebonyolító, nyitást támogató feladatok
FIR:

- A felhasználók által hibásan rögzített adatok, utólagos rögzítések miatti
segítségnyújtás.

Egyén letiltások, nyilatkozatok:
Egyedi esetekben előforduló, a hibás számfejtések és a jogosulatlan kifizetések
elkerülése érdekében szükséges az ügyintézők által tévesen rögzített letiltások,
nyilatkozatok módosítása.

Számfejtés:
. Hibásan vagy hiányosan kezelt számfejtések kezelése.
. A záráshoz kapcsolódó kiemelt támogatási feladatok kezelése.

Adatszolgáltatás
. Ti 041-es adatszolgáltatások támogatása.
o 08-as bevallásokkal kapcsolatos jelzések kezelése,
. Eves adó- és járulékigazolások nagytömegű létrehozásának és ügyfél kérésére

történő egyedi kiállításának támogatása.
Utalások problémáinak kezelése nem NFA kifizetések esetén.

‚

Általános Pénzügyi Interface (ÁPI) felügyelete, szükség szerinti beavatkozások
végrehajtása.

KTK folyamatos működésének támogatása, az adatrögzítési hibákból illetve más
kapcsolódó rendszer működési rendellenességéből következő problémák elhárítása.

Átalánydíjas szoftverkarbantartás

Ajánlatkérő havonta 16 szakértői nap kapacitás rendelkezésre tartásában kéri, hogy az
Ajánlattevő biztosítsa a szerződés keretében az IR és a KTK alkalmazásoknál ellátandó
kisebb szakértői, szoüvermódosítási feladatok (Pl. a kapcsolódó rendszerek fejlesztése során
felmerült speciális szakértelmet igénylő tanácsadás, kisebb felhasználói, vagy egyedi igények,
garanciális körbe nem tartozó adathibák, hiányosságok egyedi kezelése) ellátását a rendszer
meglévő hmkciói tekintetében. Ezen napok felhasználása az Ajánlatkérővel történt előzetes
egyeztetés, megrendelés alapján használható fel.
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Az Ajánlatkérő és az Ajánlattevő a szerződés időtartama alatt minden hónap I O-ig egyeztet a
tárgyhónapot megelőző átalánydíjas szoftver-karbantartási napok felhasználásáról, és rögzítik
a tárgyhónapra felhasználható napok aktuális egyenlegét.

Ajánlatkérő elvárása, bogy az Így biztosított szakértői kapacitás Ajánlattevővel folytatott
egyeztetés szerint a hónapok között átcsoportosítható legyen a szerződés időtartama alatt.

A szerződés időtartama alatt a szabályozási és működési környezet
megváltozásából eredő szoftvermódosítási és szoftverfejlesztési
feladatokra rendelkezésre álló keret, és kapcsolódó elvárások

Az alább felsorolt feladatcsoportok részletes tervezése és megrendelése a konkrét feladatok —

esetenként jelenleg még rendelkezésre nem álló — részletes szabályozási hátterének
ismeretében eseti megrendeléseken, feladatlapok alapján történik.

Jelen szerződés keretében a Szabályozási és működési környezet megváltozásából eredő a
már meglévő szoftver termékek módosítási, és a jelen közbeszerzési eljárás eredményeképpen
létrejövő szerződés teljesítése keretében kifejlesztendő Új szoftver termékek fejlesztési
feladataira összesen fordítható keret maximum 8800 fejlesztői nap a szerződés 36 hónapos
időtartama idejére.

A teljes keret várhatóan 80%-a fordítható az IR, 20%-a a KTK módosítási és fejlesztési
feladataira.

Szabályozási és működési környezet megváltozásából eredő várható
szoftvermódosítási és szoftverfejlesztési feladatok

Feladatlapon lötiénő megrendelés alapján Jelenleg az alább felsorolt feladatok, feladat
csoportok részletes ten’ezése ésfejlesztése várható

- A már működő Egyéni Cselekvési terv funkciók 3. fejlesztési ütemének megvalósítása
- IR felülvizsgálat (NOM-MEPI munkacsoport) során meghatározott módosítási igények

megoldása
- A passzív eszközök kötelezettség vállalás kezelésének átalakítása
- Egyéb mintaprogram elnevezésű funkciócsoport kezelése a KTK és az IR rendszerben
- Országos mintaprogram elnevezésű üinkciócsoport kezelése a KTK és az IR rendszerben
- Hosszabb eszköz továbbfejlesztése a KTK és az IR rendszerben
- KTK funkcionális módosítása, továbbfejlesztése (pl. Hosszabbítás kezelése, Miniszteri

döntés módosítás kezelés változtatása, Záró beszámoló kezelése)
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- Ákr. miatti szottvermódosítás
- TOP 5.1.1 miatti szoüvermódosítás
- GINOP 6.1.1 miatti szotivermódosítás
- A bürokrácia csökkentéshez kapcsolódó rendszermódosítási feladatok

Kiemeltjogszabály-követési és ajánlatkérői igények kezelése az JR és KTK esetén

A szerződés időtartama alatt az alábbi tervezett jogszabályi módosításokhoz kapcsolódó
szoüvermódosítási és szoűverfejlesztési feladatok ellátása, különösen:

Jogszabály- ás eljárásrend-módosítások következményeinek illetve a társintézmények,
programok felől érkező igények átvezetéséhez szükséges fejlesztések

Közfoglalkoztatással összernggő jogszabály változtatások átvezetése
Kódrendszerek aktualizálásából és harmonizációjából eredő fejlesztési feladatok
Egyéb, részleteiben még nem ismert, de a szerződés időszakában megvalósítandó

jogszabály-módosítás, ajánlatkérői igények kielégítése.
Szervezeti módosításokból, illetve a közigazgatás egyszerűsítéséből adódó feladatok

informatikai megvalósítása

Működő rendszerintegrációs interfészekhez kapcsolódó szofiverinódosítási és
szoftverfejlesziésifeladatok, szolgáltatások az JR és a KTK esetén

Az IR-KTK-FPIR-ETALON integrált működése alapján az egyes szakrendszerekben
keletkező változásoknak következménye lehet az integrált környezetben lévő többi
szakrendszerre. Ezen változások folyamatos átvezetése szükséges az IR és a KTK érintett
interfészein és moduijaiban amrnk érdekében, hogy a rendszerintegritás állandósága biztosított
legyen és az integrálódó rendszerek szolgáltatásai bevezethetővé váljanak.

Egyébfeladatok az JR és a KTK esetén

A Rendszer üzemeltetéséhez szükséges rendkívüli beavatkozási igények a
szavatossági igények kivételével.
Ajánlatkérő érdekkörébe tartozó, a normál üzemmeneten kívül eső tervezett
beavatkozások, a beavatkozások nem tervezhető következményeinek elhárítása.
Az IR in&astruktúra üzemeltetéséb en alkalmazott szo ttverkornponensek rendkívüli
biztonsági javításainak szükség szerinti telepítése.
Ajánlatkérő különlegesen kiemelt prioritást rendel az IR szakrendszer hardver
szoüverelemek korszerűsítése, olyan szoüverkomponensek alkalmazása, amelyek
rendelkeznek biztonsági &issítéssel illetve az Oracle adatbázis-kezelő esetében gyártói
támogatással rendelkező verzióalkalmazása az üzemeltetésben.
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- Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szakrendszer üzemeltetésében alkalmazott
szoitverkomponensek követésének végrehajtását, minden esetben tervezetten és
egyeztetett módon valósítja meg.

Általános elvárások az IR esetén

A szoüvermódosítási és szoűverfejlesztési feladatok gyakoriságára és állandó változására
jellemző, hogy havi szinten átlagosan kb. 1,5 telepítési ciklus kerül megvalósításra, ami
általában egyenként több feladat megvalósítását jelenti.

Az IR szabályozási és működési környezet megváltoztatásából eredő szotivermódosítási és
szo üverfejlesztési feladatok maradéktalan teljesítéséhez az alábbi ismeretek elvártak:

Az IR működési területeit átölelő jogszabályi környezetek ismerete.
Az JR működési területeit átölelő módszertani és eljárásrendi és ezek gyakorlati

alkalmazásának ismeretei
JR tényleges működésének és megvalósításának ismerete:
Az IR által átölelt területeket átfogó gyakorlati fejlesztési tapasztalat
IR környezetek (teszt, éles) inűködtetésének ismerete
A fejlesztéshez is szükséges technikai és technológiai ismeretek:

o Java
• Oracle RDBMS adminisztráció és tuning
o Organ keretrendszer
•UML
o JR dokumentum és iratmixita kezelés
o IRjogosultság kezelés

Általános elvárások a KTK esetén

Az KTK szabályozási és működési környezet folyamatos változtatásából eredő
szoftvermódosítási és szo~verfejlesztési feladatok maradéktalan teljesítéséhez az alábbi
ismeretek elvártak:

A KTK működési területeit átölelő jogszabályi környezetek ismerete
A KTK működési területeit átölelő módszertani és eljárásrendi és ezek gyakorlati

alkalmazásnak ismeretei
KTK tényleges működésének és megvalósításának ismerete.
A KTK által átölelt területeket átfogó gyakorlati fejlesztési tapasztalat
KTK környezetek (teszt, éles) működtetésének ismerete
A fejlesztéshez is szükséges technikai és technológiai ismeretek:

• Java
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• Spring adminisztráció és tuning
o Oracle RDBMS adminisztráció ás tuning
. Vaadin keretrendszer
•UML
. Dokumentum és iratminta kezelés
• KTKjogosultság kezelés

Eljárás feladatlapos szoftvermódosítás és szoftverfejlesztés esetén

Ajánlattevőnek el kell látnia az érintett informatikai rendszerekkel (IR, KTK) kapcsolatban
felmerülő szoftvermódosítási ás szottverfejlesztési feladatokat. Ennek keretében az
Ajánlatkérő eseti igényei és feladat-specifikációja alapján — a jelen közbeszerzési eljárás
alapján kötendő szerződéshez tartozó külön eseti Feladatlapon rögzítettek szerint —

Ajánlattevőnek cl kell végeznie minden olyan, az informatikai rendszereket érintő tervezési,
szervezési, programozási, tesztelési, oktatási, dokumentálási, üzembe helyezési, és
rendszertámogatási feladatot, amely az informatikai rendszereknek a változó jogszabályi
környezethez, a változó igazgatási és felhasználói követelményekhez, a változó egyéb
igényekhez történő igazítása, az Új igények kielégítése miatt szükséges.

A fejlesztést igénylő feladatokat az igény felmerülésekor, esetenként kell meghatározni. Az
Ajánlatkérő definiálja a fejlesztési igényt, majd az Ajánlatkérő és Ajánlattevő esetenként,
közösen határozza meg a fejlesztendő rendszerrel szemben támasztott követelményeket, az
egyes feladatok végrehajtásának határidejét. A fejlesztési feladatok specifikálásakor el kell
különíteni a már meglévő szofWertermékek módosításának, illetve az Új szoftver termék
kifejlesztésének tevékenységeit ás ráfordításait. Az ellcülönítés történhet külön feladatlapon,
vagy egy feladatlapon belül.

A Feladatlap által meghatározott fejlesztett thnkcionalitásra Ajáalattevőnek az Ajánlatkérő
általi átvételtől számított 12 hónapig garanciát, majd azt követően szavatosságot kell vállalnia
esetleges hiba felmerülésének esetére. Az egyes fejlesztések sajátosságai a fejlesztési igény
jellegétől Riggően különbözhetnek.

Minden Feladatlapnak minimálisan a következőket kell tartalmaznia:

- a feladat célja,

- a feladat jellege (új szottvertennék kifejlesztése, vagy már meglévő
szoüvertermékek módosítása)

- a feladat pontos meghatározása (ezen belül az érintett rendszerek, a fljnkcionális ás
nem ft~nkcionális követelmények),

— elkészítendő termékek (programok és dokumentációk),
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- határidők mérfőidkövekkel (termékek szerinti bontásban, illetve programok vagy
programmódosítások esetén a teszt üzem és a produktív indulás határideje),

- a fejlesztés eredményeként bekövetkező infrastrukturális (bardver, Iicensz)
változások.

- A fejlesztés eredményeként, az IR és KTK működését befolyásoló integrációs
rendszerkapcso latokban végrehajtandó változások tételes meghatározását a
fejlesztési dokumentációkban kell leírni.

Az egyes fejlesztési feladatok során Ajánlattevőnek minimálisan a következő tecbi~ológiai
fázisokat kell eredményesen végrehajtania;

- Informatikai rendszertervezés.

- Programozás és fejlesztői tesztelés: A fejlesztő eszközök biztosítása Ajánlattevő
feladata. A rendszerek működése csak olyan szoftvereket igényelhet, amelyre
Ajánlatkérőnek használati licence joga van. Amennyiben a fejlesztés
eredményeként az Ajánlatkérőnek további licenceket szükséges beszereznie, vagy a
meglévő licenszek valamelyikének verzió váltása szükséges, ezt már a Feladatlapon
jelezni szükséges.

Ajánlattevőnek a fejlesztések során az egyes bevezetésekhez kapcsolódóan el kell készítenie,
vagy módosítania kell a következő dokumentumokat:

- informatikai rendszerterv, megvalósítási terv

- fej lesztői tesztelési terv és jegyzőkönyv,

- felhasználói kézikönyvek.

Ajánlattevőnek késznek kell lennie a következő szolgáltatás igény szerinti elvégzésére:

- Oktatás (oktatási anyagok elkészítése, oktatások lebonyolítása).

Ajánlattevő biztosítsa az egyes fejlesztési feladatok során elkészült/szállított rendszer-elemek,
valamint az Ajánlatkérő meglévő rendszerelemeinek kompatibilitási feltételeit, az
integrációban részvevő alkalmazások együttműködését.
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Támogatási szolgáltatásokkal kapcsolatos fogalmak és paraméterek

A szoüvertárnogatási feladatok ellátásának keretében szükséges az IR és KTK
működtetésének folyamatosságát biztosítani. Különös tekintettel biztosítani szükséges a
felhasználói észrevételek kezelésével, az egyedi eljárások tervezésével, kivitelezésével
kapcsolatos feladatok elvégzését, valamint az JR üzemeltetéséhez kapcsolódó egyéb
informatikai szolgáltatások nyújtását.

Az Ajánlattevőnek a support feladatok ellátását közbeszerzési eljárás eredményeként
megkötött szerződés alátrásától kezdődően a szerződés időtartama alatt kell biztosítani.

Fogalmak, meghatározások

Alkalmazás üzemidő (UI):

Az az idő, amely alatt az a&almazás bekapcsolt állapotban van:

— folyamatos: 7x24 óra

— A fenti üzemidő Ajánlatkérő (két munkanappal megelőzően történő) előzetes
bejelentése, egyedi kérése alapján, módosítható.

Tervezett rendszer nyitva tartási idő (TNyD:

Az a meghatározott idő, amely alatt az alkalmazásnak a felhasználók számára elérhetőnek és
rendeltetésszerűen működőnek kell lennie. Az Ajánlatkérő elvárása a Tervezett rendszer
nyitva tartási idő tekintetében az alábbi:

— hétköznap (hétfő — csütörtök): 7:30-17:00 között,

— péntek: 7:30-16:00 között,

— szombaton, vasárnap, ünnep- és munkaszüneti napokon: nincs nyitvatartási idő.

— A fenti idő, az ikmepnapok miatti munkanap átcsoportosítás esetén, a helyettesített
nap időbeosztása szerint értendő.

Az IR és a KTK Tervezett rendszer nyitva tartási időre vetített rendeflcezésre állása a
szerződés időtartama alatt havonta el kell, hogy érje a 99 %-ot.

Az IR és a KTK havi maximális leállások darabszáma rendszer nyitva tartási időben 4.

Kieső idő (KI):
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a tervezett rendszer nyitva tartási időnek az a része, amely alatt az alkalmazás a felhasználók
számára részben vagy teljesen nem elérhető, illetve elérhető, de az nem rendeltetés-szerűen
működik.

Az Ajánlattevőnek felróható kieső idő (FKI):

az olyan nem tervezett kieső idő, amely az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási
tevékenységére visszavezethető okból következett be.

Az Ajánlattevőnek fel nem róható kieső idő ~FNKJ):

a tervezett, azaz Rendszer Beavatkozási Kérelemmel engedélyezett leállások, továbbá az
olyan kieső idő, amely az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási tevékenységére nem
visszavezethető okból következett be.

Korri~á1t rendszer nyitva tartási idő (KNvI):

az Ajánlattevőnek fel nem róható idővel csökkentett tervezett rendszer nyitva tartási idő.
Számításának módja: KNyI=TNyI-ENKI

Teljesített idő (TI):

az Ajánlattevőnek felróható kieső időkkel csökkentett korrigált rendszer nyitva tartási idő.
Számításának módja: TI= KNyI-FKI

Rendelkezésre-állás (RÁ):

egy %-ban kifejezett, alkalmazásonként értelmezett mutató, amely a teljesített időnek a
korrigált időhöz viszonyított aránya (a hányadosuk százszorosa. A mutatót havonta, a
megelőző naptári hónapra, aUalmazásonként külön-külön kell megállapítani a rendszer nyitva
tartási időre és (ahol szükséges) az üzemidő rendszer nyitva tartási időn kívüli részére.
Számításának módja: RA=TI/KNYI* 100

Elvárt rendelkezésre-állás:

A szerződésben, rögzített, minőségi paraméter.

Leállások darabszáma:

alkalmazásonként értelmezett mutató, az Ajánlattevő üzemeltetés támogatási tevékenységére
visszavezethető okból, rendszer nyitva tartási időben bekövetkezett, egyenként 15 percet
meghaladó időtartamú rendszerleállások száma.

A rendelkezésre állás számítása az üzemidő rendszer nyitva tartási időn kívüli részére:

A rendelkezésre állás számításához a rendszer nyitva tartási idő számításánál alkalmazott
mód-szert kell értelemszerűen alkalmazni.

Probléma fogadási idő:

A probléma bejelentésének és a bejelentés tudomásul vétele (probléma fogadása) között eltelt
idő. Telefonos bejelentés kritikus. sürgősen elbárítandó problémák esetén Tervezett rendszer
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nyitva tartási időben lehetséges. Ekkor a bejelentés és annak tudomásul vétele értelemszerűen
egybeesik. Telefonos bejelentés esetén a bejelentést 1 órán belül Írásban meg kell ismételni.

Egyéb problémák esetén elektronikus bejelentés bármikor lehetsé~es. Ha Tervezett rendszer
nyitva tartási időn kívül történik a bejelentés, akkor a probléma fogadásának ideje: a
bejelentést követő Tervezett nyitvatartási idő kezdete.

Válaszadási idő:

A probléma fogadás és az elhárítás megkezdés között eltelt idő.

Elhárítási idő:

A probléma elhárítás megkezdése és befejezése között eltelt idő.

Kritikus (sürRősen elhárítandó) probléma:

Olyan rendszerműködési- vagy programhiba, amelyik megakadályozza a rendszer egészének
működését vagy generálisan megakadályozza az alábbi feladatok elvégzését a feladat
végrehajtáshoz szükséges funkciók működésképtelensége esetén:

— támogatások kilizetése

— ellátások kifizetése

— adóbevallások, adóigazolások előállítása

— év végi zárás-nyitás

— iratminta generálás

Egyéb hiba:

A Kritikus probléma megbatározásba nem tartozó egyéb rendszerhibák.

2nd Hne Help Desk elvárt probléma fo2adási és válaszadási határidők Tervezett
uvitvatartási időben:

Kritikus (sürgősen elhárítandó) problémák esetén:

— a válaszadási idő: 1 óra
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Ajánlatkérő az elhárítás megkezdése előtt megadhatja, módosíthatja a jelzett hibák
elhárításának prioritási sorrendjét.

Egyéb (nem kritikus) problémák esetén:

— a válaszadási idő: 16 óra;

— elhárítási idő: ütemezett, tervezett rendszer-beavatkozástól Riggően. Ajánlatkérő az
elhárítás megkezdése előtt megadhatja, módosíthatja a jelzett hibák elhárításának
prioritási sorrendjét.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által meghatározott integrált működést támogató
felhasználó támogatói és hibajelentő rendszerének alkalmazását, esetleges új alkalmazás
bevezetése esetében a támogatási folyamatok bevezetésében együttműködési kötelezettsége
van.

Ajánlattevő határozza meg Ajánlatkérő számára a támogatási szolgáltatással és a Help Desk
szolgálattal kapcsolatos elérhetőségeket (név, telefon, mail, stb).

Verziótelepítések:

Ajánlattevő verzió-telepítéseket az Ajánlatkérő által engedélyezetten, egyeztetett időpontban
és formában hajthatja végre.

Ajánlattevő feladata az IR és KTK verziótelepítések feladatainak végrehajtása, ami magában
foglalja az ~ a tesztl, teszt2 kőrnyezetek programrendszer és az alkalmazás adatbázis
verzióinak telepítéseit, struktúraváltoztatási feladatainak szükségszerű végrehajtását.

A módosítások végrehajtása az ajánlatkérőnél használatos Rendszer Beavatkozási Kérelem
(RBK) szabályozása alapján hajtható végre. Az RBK engedélyezés forma nyomtatványát a
melléklet tartalmazza.

Az éles környezetbe történő telepítések csak az alkalmazást használó igazgatási tevékenységet
végző hivatalok ügyfélfogadási idején kívül történhet.
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Az egyes környezetek célját és tervezett &issítési gyakoriságát az alábbi táblázat tartalmazza;

Környezet Célja és jellemzői Frissítése

Éles Célja az éles működés kiszolgálása. Előre egyeztetett telepítési
ütemterv szerint.

Teszti ás Célja: Az adatbázisok tartalmának
Teszt2 - az éles telepítés előkészítése, az átadás &issítése felváltva, előzetes

átvételre felajánlott fünkcionális tesztek ütemterv szerint történik,
végrehajtásának kiszolgálása. évente legfeljebb 4

- az oktatások támogatása alkalommal.
A környezet jelenleg integrált.
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A feladatok ellátásával kapcsolatos általános követelmények

A szoftvermódosítási és szoftverfejlesztési feladatok koordinációj ával
kapcsolatos elvárások

Ajánlatkérő biztosítja az JR ás KTK modulfelelőseinek kijelölését, valamint gondoskodik
rendszeres képzésükről. Ajánlatkérő koordinációjában történik meg továbbá a
szottvermódo sítási és szo f[verfejlesztési feladatok tartalmának meghatározásához
szükséges, esetleges interjúalanyok kijelölése.

Ajánlattevő az Ajánlatkérő közreműködésével folytatja Ic az adott modul működtetéséért
felelős szervezetek, szervezeti egységek képviselőivel az esetlegesen szükséges
szakértői egyeztetéseket és/vagy interjúkat.

A szofh’ermódosítási és szoüverfejlesztési feladatok tartalmának meghatározásához
szükséges információk ás döntések rendezett fonnában való nyújtása, az igény
specifikálása Ajánlatkérő feladata.

Tekintettel az JR-KTK-FPJR-ETALON rendszerek integrált működésére, valamennyi,
jelen szerződés keretében elvégzendő feladat tekintetében, amely közvetlen, vagy
közvetve ezen rendszerek közötti adatkornmunikációt, kód-, törzs-, vagy
adategyeztetési igényt keletkeztet kiemelten fontos a kapcsolódó rendszerekkel
összhangban elvégezni a tervezést, fejlesztést és telepítési feladatokat. Az üternezésre
és a szakmai megvalósításra vonatkozó koordináció Ajánlatkérő feladata, melyhez
Ajánlattevő felelőssége az egyes szoftvermódosítási ás szoüverfejlesztési feladatok,
tervezési és bevezetési szakaszában olyan részletezettségű információ nyújtása a
megvalósítás tervezett módjáról, melyből Ajánlatkérő a fejlesztések koordinációjához
megfelelő mennyiségű és minőségű információt szerezhet, azokat a további
kapcsolódó rendszerek fejlesztőivel — a feladatuk megvalósításához szükséges
mértékben — megoszthat. Ajánlattevőnek a külső rendszerekkel kialakított kapcsolatát
olyan részletességgel kell dokumentálnia, mely lehetővé teszi a kapcsolat
működőképességének Rmkcionális és technikai jellemzőinek, működési
folyamatainak, ellenőrzési és logikai vizsgálatainak és adattartalmának követését
annak érdekében, hogy az Ajánlatkérő ezen módosulásokat a külső kapcsolódó
rendszerek fejlesztői számára megismerhetővé tehesse.

A szakértői egyeztetést és/vagy interjúzást ás az adott szoüvermódosítási és
szoflverfejlesztési feladat megrendelését megelőzően Ajánlatkérő ás Ajánlattevő
döntést hoz, hogy adott szoüvermódosítási ás szoűverfejlesztési feladatok
elvégzéséhez a fenti információk köre alapján az Ajánlatkérőnek melyeket és milyen
tartalommal kell hivatalos formában átadnia Ajánlattevő részére. A döntés során
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szükséges megjelölni a szakértői egyeztetésre/interjúra vonatkozó egyéb
követelményeket is (p1.: interjúba bevont személyek köre, időigénye). A szükséges
információkat, dokumentumokat — ideértve a feladat prioritását, határidejét, a
munkatervbe történő beillesztésre, illetve az Ajánlatkérő által igényelt felhasználói
dokumentációra vonatkozó elvárásokat — Ajánlatkérő elektronikus úton, hivatalosan,
adja át Ajánlattevő számára.

Ajánlattevőt szofivermódosítási és szo ttverfejlesztési feladatainak tervezése és
megvalósítása során egyeztetési kötelezettség terheli annak érdekében, hogy
Ajánlatkérő a szofivennódosítási és szo Itverfejlesztési feladatok tervezési szakaszában
döntési helyzetben legyen a megvalósítás tervezett módja tekintetében úgy, hogy az
adott feladatot érintő egyes megvalósítási lehetőségeket a kapcsolódó rendszerekben
szükséges fejlesztések költségével együtt elemezve dönthesse el a megvalósítás kéjt
módját.

Ajánlattevő elvégzi a szottvermódosítási és szoftverfejlesztési feladatokat a vállalt és
Ajánlatkérő által elfogadott határidőre.

Ajánlattevő szükség esetén elvégzi a pararnéterezést, szofivermódosítási és
szoftverfejlesztési feladatok telepítését a teszt rendszerben.

Az elvégzett változtatásoktól függően a változásokról az Ajánlattevő felhasználói
dokumentációt készít, és azt átadja az Ajánlatkérő számára.

Szofivermódosítási és szoftverfejlesztési feladatok tesztelése és átvétele Ajánlatkérő által
a szerződésben meghatározottak szerint.

Az Ajánlattevőnek biztosítania kell a programtermék változásainak telepítését hibamentes,
kitesztelt formában, valamint az érintett dokumentációkat (szervezési, felhasználói
dokumentációk) elektronikus formában, mely korlátlanul nyomtatható, szervezeten
belül publikálható.

Üzemeltetés biztonságnöveléssel kapcsolatos tervezett feladatok

Az üzemeltetés biztonságnöveléssel kapcsolatos aktuális Információk átadására vonatkozó
igények kielégítése az alkalmazás üzemeltetési dokumentáció aktualizálása keretében illetve
az új verzió telepítéséhez kapcsolódó információátadáskor történik.

Ennek keretében kiemelten az alábbi területeken nélkülözhetetlen az aktuális információk
átadása:

Alkalmazás (JBOSS) szerver telepítése, indítás, leállítás, mentés, visszatöltés.
Az iratminták kezeléséhez szükséges szoftverek karbantartása,
Az alkalmazás szerver inonitorozása, alkalmazás napló, IR Kliens oldali alkalmazás

telepítése.
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A dokumentáció részletezettsége tekintetében alapfeltételként rögzíthető az Ajánlatkérő
részéről az adott technológia üzemeltetői szintű ismeretének megléte, a dokumentáció
űissítését ennek megfelelően lehet tervezni.

Bevezetési fázisokboz kapcsolódó képzési feladatok

Az egyes fejlesztési feladatok bevezetését megelőzően szükséges az érintett felhasználói kör
oktatása. Ajánlatkérő a végfelhasználók oktatását az NUM, BM, kormányhivatal kijelölt
multiplikátorain keresztül végzi. Ajánlattevő feladata az oktatások előkészítése és megtartása.
Az oktatások módjának, tematikájának és ütemezésének egyeztetését Ajánlatkérő és
Ajánlattevő munkatársai közösen egyeztetik az egyes Fejlesztési feladatokhoz kapcsolódóan,
az adott eseti fejlesztés részletes tartalmának és az ahhoz illeszkedő oktatási szükségleteknek
az ismeretében.

Ajánlatkérő az egyes eseti megrendelések keretében határozza meg az Ajánlattevőtől igényelt
képzési igényeket.

Egyéb szakértői feladatok ellátása

Ajánlatkérő a beszerzés tárgyához kapcsolódó — egyes speciális feladatokhoz — esetenként
igényelheti Ajánlattevő szakértőinek rendelkezésre állását az alábbi feladatok ellátásához
kapcsolódóan f6ként, de nem kizárólag:

— az Ajánlatkérő támogatása harmadik szervezettel és egyéb vállalkozókkal történő
tárgyalások, vizsgálatok, egyeztetések, szakmai konzultációk során,

— dokumentumok és vélemények készítése,

— Ajánlatkérő hardverüzemeltetési feladatainak támogatása.

Fejlesztések eredményének átadás-átvétele

Ajánlatkérő a fejlesztés eredménytermékeinek megfelelőségét átadás-átvételi eljárás
keretében teszteléssel ellenőrzi. Az átadás-átvételi eljárás ene a célra kialakított teszt, illetve
integrációs feladatok esetében integrációs teszt környezetben történik. A tesztelés az
alkalmazás üinkcionális megfelelőségét vizsgálja, a szerződés, eseti megrendelés vagy ahhoz
tartozó feladatspecifikáció alapján. A tesztelés előre meghatározott feladatok elvégzése révén
ellenőrzi az alkalmazás szerződés vagy eseti megrendelés szerinti megfelelőségét, a fejlesztett
ümkció esetén „Tesztelési jegyzőkönyvben” rögzítve a tesztelés eredményét.
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Ajánlatkérő az átadás-átvételhez kapcsolódó — a szerződésszerű teljesítést biztosító — mellék-
kötelezettségeket a szerző déstervezetben részletezte.

Egyedi, közvetlen adatbázisbeli adatmódosítások végrehajtása (Scriptek
futtatása)

Az IR és KTK rendszereknek más rendszerek felé — különösen az ETALON ás FPIR — olyan
integrációs kapcsolatai vannak, melyek alapvetően befolyásolhatják a kapcsolódó rendszerek
működését és adatainak helyességét.

Ajánlatkérő a fentiekre Figyelemmel az alábbi követelményeket támasztja az IR ás a KTK
rendszerek működtetése során:

Egyedi, közvetlen adatstruktúra ás adatbázisbeli adatmódosítások végrehajtása (Scriptek
fúttatása) kizárólag az Ajánlatkérő előzetes engedélyével történhet.

Ajánlatkérő az adatmódosítási feladatok tekintetében egyedi fejlesztői scriptek füttatására
csak abban az esetben ad lehetőséget, ha a felmerült probléma javítása, a meglévő
felhasználói felületi hmkció által nem valósítható meg
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Melléklet:

RENDSZER BEAVATKOZÁSI KÉRELEM

(RBK)

‘~i—

Kérelem benyújtásának dátuma:

Kérelmező neve:

Kérelmező céglszervezeti
egység:

Mellékletek:

~a

~=~-

~~e~flIfl4’
X Normál RBK

o Sürgős RSK

o Utólagos adminisztrációjú RBK
— a—, ‘~,,..-,, ‚‘, ‚‘,-,,.,,,-,,,,.,~,,,,.,_—.

‘‚J,i’’’. ‘~:~J2flr.’~..~
A” ~ ‚‚ ‚

5sz. Leállítandó v. Más rendszer(ek), A beavatkozás érintett
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Módosítandó mely(ek) működésére a rendszer(ek)
rendszerkomponens2 beavatkozás hatással működésére gyakorolt

van hatása

~1. -

2. -

3.

Ssz. A beavatkozás
kockázata(i) a rendszerek A kockázat jellege, Megelőzó intézkedések,
működésre vonatkozóan leirasa visszaállitási terv

1.

2.

3.

Ssz. Ellenőrzés leírása Végrehajtója

1.

2.

3.

Igen Nem

X D

Ha Igen, ki(k) végezte(k):

A tesztelés eredménye:

~ . 0 - .

2 Érintett rendszer tipusa feltüntetése kötelező, pl.: FI”, S’V, D13, APP, NET, PROD, TEST, OKT, etc.

Az RBM sikerességének megítéléséhez— amenuyihen szükséges —itt kell I~térni a végfelhaszuálói ‚isszajelzésre
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Ssz. Mely objektumtípus, mely A módosítás
mezőjében szükséges A módosítás leirása végrehajtásáért

módosítani felelős személy

‚.

2.

3.
r

‚ .1? .‘. ‚ .!.. ‚ ‚‚ . —

Feladat
Ssz. A végrehajtás folyamatlépéseinek pontos leírása végrehajtás

időpontja, a

A 17. pont ldtöUése nem egyenlő az RBT—vel (Rendszer Beavatkozási Terv).

36

~6i1Wat4S*e~Wkt~’W-tTiWh1lfl7J.7W2V7A7LWJJjjlZJ’~

Kérelmező ős a Szolgáltatáskoordinátor által kitöltendő mező

Kérelmező ős a Szolgáltatáskoordinátor által kitöltendő mező

Kérelmező által kitöltendő mező



végrehajtó neve:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

R13K Adminisztrátor:

1. KMIÁ ágazati
igazgató

RBK Jóváhagyója/i: 2. KMIÁ KIÜl
igazgató

3. KMIÁ MEPI x

Igen Nem

D X

RI3K
Szolgáltatáskoordinátora
(I):
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Igazgató

4. IDOMSOFT
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‘S,’•••
N I S Z ~ nyilvántartási számú szerződés 2. számú melléklete

TEUESÍTÉST IGAZOLÓ BIZONYLAT

Készült
Hely: Dátum:

Jelen vannak:
Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve, beosztása:
NISZ (a im aláírója) (a T~ jóváhagyója)
Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják. hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a Megrendelő telepbelyére
szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak szerint A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok
(szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv., minőségvízsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra kerültek; a teljesités a szerződés
szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület
visszakereshető módon megőrizni köteles.

A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.

Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):

a szerződésben nzeghaíározoil egyéb devizában Devizanem: Érték:
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Az elfogadott teljesítésböl visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)
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nyilvántartási számú szerződés 3. számú melléklete

•%%NIS Z• • NEMZETI INFOKOMMUNIKkCIÓS‚ SZOLGÁLTATÓ iRT,

Nyilatkozat Partner adatairól
Azonosito adatok

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően):
Zalaszám hformatika Kit Zalaszám KR.
Cé~ie~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő aláhúzandó):
20-09-060557

Adószám: 10548873-2-20 Uniós adószám: HU10548873

Kapcsolattartó adatai

Név: Kratofil Zoltán Beosztás: Projektmenedzser

Telefonszám: 06-92/502-500 E-mail cím: kratofil.zoltan@zalaszam.hu

Cím
Székhely (ország, b ányítószám, város, utca, házszám):
Magyarország, 8900, Zalaegerszeg, Mártírok útja 53.
Levelezési cím, amennyiben eltér a székhelytől (ország, irányítószáni, város, utca, házszánjl:

Vevő partner esetében a következőket is ki kell tölteni, amennyiben releváns
Számla küldési cím (ország, irányitószám, város, utca, házszám):

Cégnév:
Számlázási Cím (ország, irányítószám város, utca, házszám):

Számlavezető bank

Neve: Budapest Bank Zrt.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:
10104961-16619062-00000009 HUF

Különös adózásra vonatkozó információk (adózásra vonatkozó törvények alapján, az irreleváns sorban
NEM-et kell beírni, amelyik sor vonatkozik a partnerre, ott IGEN-t)

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(l’)]:

XIII/A. fejezet, 169.~h)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM
fejezet, 169.~.(p,qj]: NEM
Aianyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.

Fordított adózás [áfa tv. 169.*.Q»]:
fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevékenység alapján:NEM Milyen tevékenység alapján:

KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:

törvény]: NEM NEM NEM
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Cégszerű aláírás: ~

~
8P01

Mártirnk Útja ~3. Pf.:113.
- ~d’~-it1o54~q7a 2-~Q
~lO4~61-16619O62-QQCLuu

6.
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.4K~\ ~~~Aiyiivántartási számú szerződés 4. számú melléklete

A nyertes ajánlattevő Jelen szerződés aláírásakor ismert alvállalkozói

1. A közbeszerzési eljárásban nevesített alvállalkozó(k):

Szolgáltató a szerződés teljesítésébe köteles bevonni a Jelen pontjában megnevezett a]vállalkozó(ka)t.

2.A teljesítésbe bevomű kívánt, a közbeszerzési eljárásban nem nevesített alvállalkozók:

Nyilatkozom, hogy a jelen pontban nevesített alvállalkozó(k) nem áll(nak) a közbeszerzési eljárás
során előírt kizáró okok hatálya alatt.

Budapest, 2018. ~‘któb€í „‘~9\~t.w~Joc-c k2

Szász András
ügyvezető

Zalaszám Informatika Kit.

~9c)~ r1aeoer~ng
Martirnk ‘~Ija ≤3. Pf.:143.

G.
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