
Szerződés nyUvántartási száma:

MEGBÍZÁSSAL VEGYES VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
KEF azonosító: 20182
Székhely: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzékszárn: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszánilaszám: K&I-I 10403239-00027183-00000001
Képviseli: Banesics Ferenc
Képviselő titulusa: vezérigazgató
mint Megrendelő, a továbbiakban: Megrendelő

másrészről a(z)

Cég neve: eNET Internetkutató és Tanácsadó Kit. (rövidített neve: eNET Internetkutató Kft.)
(Konzorciumvezető)
székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
cégjegyzékszám: 01-09-697692
adószám: 12669789-2-43
baakszámlaszám: 10201006-50150557-00000000
képviseli: Koplányi Krisztián

Cég neve: Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
Bluefield Kit.)
székhely; 1062 Budapest, Aradi utca 8.
cégjegyzékszám: 01-09-889376
adószáin: 14110968-2-42
bankszámlaszáiu: 10918001-00000050-84560004
képviseli: Kott Ferenc

Cég neve: Századvég Gazdaságkutató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (röviditett neve:
Századvég Gazdaságkutató Zrt.)
székliely: 1037 Budapest, Hidegkuti Nándor u. 8-10.
cégjegyzékszánuO 1-10-046612
adószám: 22628374-2-41
bankszámlaszám: 11500092-11068099
képviseli: Dr. Maurer Szemere és Barthel-Rúzsa Zsolt

Cég neve: KIRULY Kereskedelmi ős Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített neve:
KIRULY Kit.)
székhely: 4043 Debrecen. Vágóhíd u. 2. 8. ép. 2. em.
cégjegyzékszám: 09-09-029673
adószám: 12560264-2-09
hankszámlaszám: 12001008-01384460-00100001
képviseli: Branezik Péter
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Cég neve: DMS One Szolgáltató és Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített
neve: DM5 One Zrt.)
székhely: 1117 Budapest, hf’opark sétány 1/I.
cégjegyzékszám: 01-10-046112
adószám: 13927606-2-43
bankszámlaszám: 11731001-29904893
képviseli: Puskás Zsolt

Cég neve: SDA Informatika Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített neve: SDA In
formatika Zrt.)
székhely: 1111 Budapest, Budafoki űt 59.
cégjegyzékszám:0l -10-140314
adószám: 11684057-2-43
bankszámlaszárn: 10102103-69802300-01004007
képviseli: Fehér István

mint Vállalkozó’ (a továbbiakban együtt: Vállalkozó) között (a továbbiakban: Felek) alulirott helyen
ás napon az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés létrejöttének előzménye
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF), (továbbiakban: Beszerző) által a központosított
közbeszerzés hatálya alá tartozó intézmények azon részére - akik a mindenkor hatályos Eves Fejlesz
tési Keretekben nevesítet-t ás támogatást nyert szervezetnek minősülnek - „A 2014-2020. progranzozá
si idó~zalc Európai UniósJinanszírozás keretében megvalósuló projeictek megvalósításához kapcso
lódó Közigazgatási Informatikai Rendszerekkel kapcsolatos szakértői vagy minőségbiztosítási szol
gáltatások beszerzése” tárgyban lefolytatott központosított közbeszerzési keretinegállapodásos eljárás
első része eredményeképpen a Beszerző és a Szállító között keretmegállapodás jött létre (továbbiak
ban: KM).

Vállalkozó egymás közti, Illetve Megrendelő közti viszonyát a Jelen szerződés és Vállalkozó egvüttinű
ködési megállapodása tartalmazza. A Jelen szerződést aláíró Vállalkozó, a(z) Jelen szerződést — meg
hatalniazás alapJán — a(z,) Összes közös qjánlattevő nevében hja alá.

Vállalkozó k~elenti, hogy Jelen szerződésből eredő kötelezettség teUesítéséért egyetemleges felelőssé
get vállal:

Vállalkozó, jelen szerződés aláírásával kinyilvánítja. bogy ismeri és a szerződés teljesítése során figye
lembe veszi, elfogadja és betartja a jelen szerződés tárgyát, annak megvalósítását érintő valamennyi
jogszabályt, az egyébként rá vonatkozó etikai normákat.

2. A keretniegáHapodásra vonatkozó adatok

KM azonosílészáma: KMOIOI-OSITSZJ6
KM aláírásának dátmna: 2017. július 11.
KM időbeli hatálya: 2021. július II.
KM kere~öss7ege: 13 000 000 OOC.- Ft. + ÁFA

I A LcrelmegaHapndasos djara s cl ~ö reszeb en közös a~ai’ I ai ot le’ Ő aja tI nt e’ Ók közösen L öi ‚1 csel’ sz crzöd est L öt n. A sző’ eg a L ~i.
zös ajan lane’ ok szama szerint ho’ tend ~‚

Abban az esetben lesza szerzodés része. ha Vállalkozó közös ajönlane’ ~‘kén, n’ újloti be alúnlatol

Oldal 2 2



3. A szerződés tárgya, mennyisége

3.1 A Jelen szerződés a keretmegállapodásos eljárás 2. része eredményeképpen a Megrendelő — hivat
kozott KJvI tárgyát képező termékekre vonatkozó — beszerzési igénye megvalósítására jött létre, a
„Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése (ASP 2.0) pro
jekt KOFOP-1.O.0-VEKOP-15-2016-00008 projekt keretében” ASP elektronikus ügyintézés
sel kapcsolatos NISZ oldali tervezési és szervezési közigazgatási szakértői kapacitás beszer
zése” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján.

3.2 Jelen szerződés alapján Vállalkozó feladata, bogy a Műszaki leírás (2. sz. melléklet) szerinti
eredménytermékek elkészítéséhez
a) az ajánlatában meghatározott mennyiségben szakértői kapacitást biztosítson Megrendelő ré

szére és
b) Megrendelő eseti megrendelései alapján az eredménytermékeket az a) pont szerinti szakértői

keret terhére elkészítse.

3.3 Ajelen szerződésben meghatározott szolgáltatást és számlakiállítást az eNET Internetkutató Kit
teljesíti.

3.4. Megrendelő a szerződés időtartama alatt köteles a teljes szerződéses keretösszeget kimeríteni.
Vállalkozó köteles az eseti megrendeléseket — a jelen szerződésben, a Műszaki leírásban, a KIVI-ben,
illetve a Kbt-ben meghatározott eseteket leszámítva — visszaigazolni és szerződésszerűen teljesíteni.

4. A szerződés időtartama és teljesítési határideje

4.1. Jelen szerződés időtartama: a hatályba lépését követő 240 napon belül, de legkésőbb a projekt
fizikai zárását megelőző hónap utolsó napjáig tart azzal, hogy amennyiben a keretösszeg korábban
kimerül vagy KIvI passzív időszaka lejár úgy a szerződés ezen időpontban szűnik meg.

4.2. A Szerződés az alábbiak szerint lép hatályba;

4.2.1 Jelen Szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Szerződés fedezetét megteremtő, ‚.KÖFOP
I .0.0-VFKOP-15-20 16-00008 azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és
Országos Idteijesztése (ASP 2.0) projekt” című projekt meghosszabbítását biztosító, továbbá a Meg
rendelő változás-bejelentését jóváhagyó Támogatási Szerződés-módosítása hatályba lépjen a NISZ
Zrt., mint Támogatást Igénylő és az Irányító Hatóság, mint Támogató között.

4.2.2. Megrendelő haladéktalanul tájékoztatja Vállalkozót a Támogatási Szerződés módosításának
megkötéséről, továbbá abban az esetben, amennyiben a Támogató által jóváhagyott módosítás olyan
rendelkezést tartalmaz a határidő. illetve a fedezet tekintetében, ami befolyásolja jelen szerződés szer
ződésszerű teljesíthetőségét Úgy Megrendelő erről is haladéktalanul írásban tájékoztatja Vállalkozót.

4.2.3. Felek jogosultak jelen szerződéstől elállni. amennyiben a Támogatási Szerződés-módosítás
olyan feltételekkel jön létre Támogató és Megrendelő között. ami ellentétes jelen szerződéssel

4.3. Az eseti megrendelések küldésének időpontját és határidejét Megrendelő jogosult meghatározni,
azzal’ hogy Megrendelő a megrendelések megküldését megelőzően, a Műszaki leírásban foglaltak
szerint előzetesen konzultál Vállalkozóvat a teljesítési határidő illetve a szükséges óraszámok tekinte
tében. A visszaigazolt feladat megkezdésének időpontjára a Műszaki leírás 5. pontja irányadó.

5. A teljesítés helye

5.1. Vállalkozó a szerződést az alábbi helvszíneken köteles teljesíteni;
ASP2.0 projekt konzorciumi tagjainak telephelvei

o Ajánla~kérő budapesti telephelvei;
1135 Budapest. Csata u. 8.
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1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1148 Budapest, Róna u. 54-56.

o Magyar Allamkincstár telephelyei:
1138 Budapest, Váci út 135-139.
1054 Budapest, Vadász utca 16.

o Belügyminisztérium telephelyei:
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

o valamint Vállalkozó Saját telephelye(i).

6. A fizetendő ellenérték

6.1. Ajelen szerződés keretében szállítandó termékek (szolgáltatások) egységárát, árát ajelen szerző
dés 1. számú melléklete tartahnazza.

6.2. A jelen szerződés keretösszege 20.000.000,- Ft ± ÁFA, azaz Húszmillió forint + általános
forgalmi adó.
6.2.1. Megrendelő a keretösszeg terhére az 1. sz. melléklet szerinti egységárakon jogosult eseti
megrendeléseket küldeni Vállalkozónak, Vállalkozó pedig ezen árakon köteles a szerződést telje
síteni.

6.3. A 6.2 pontban meghatározott nettó egységár tartalmazza mindazon díjakat és költségeket, ame
lyek a jelen szerződés 1. számú mellékletében meghatározott szolgáltatások jelen szerződés 4.3
pontjában meghatározott időtartamig tartó nyújtásához szükségesek, de nem tartalmazza az álta
lános forgalmi adót, valamint a közbeszerzési díjat. A közbeszerzési díj alapja a Megrendelő általi
beszerzések általános forgalmi adó nélkül számított értéke, mértéke 2% ± ÁFA. A közbeszerzési
díjat Megrendelő Vállalkozón keresztül fizeti meg.

6.4. Vállalkozót a jelen szerződésben rögzített egységár alapján meghatározott vállalkozói dijon
(6.2.1. pont) túl további díjazás, költségtérítés, vagy szolgáltatás jelen szerződés teljesítéséért
semmilyen jogcímen nem illeti meg. A 6.2.1 pontban meghatározott egységár a szerződés időtar
tama alatt kötöttnek tekintendő, nem módosítható.

7. Fizetési feltételek

7.1. Vállalkozó a vállalkozási díjra a számvitelrá1 szóló 2000. évi C. törvény 167. ~ (3) bekezdésében
foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult. A benyújtandó számla kötelező melléklete az
előírásnak megfelelően kiállított és mind két Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (4. számú
melléklet) csatolása. Vállalkozó eseti megrendelésenként egy darab számla benyújtására jogosult.

7.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számla nettó értéke a „KÖFOP-1,0.0-VEKOP-15-2016-00008
azonosító számú „Az önkormányzati ASP rendszer továbbfejlesztése és országos kiterjesztése (ASP
2.0) azonosító számú projekt költségvetése terhére ún. „szállítói finanszírozás” keretében a Támogató
által közvetlenül kerül kifizetésre Vállalkozó részére.

7.3. A számla általános forgalmi adó tartalmát közvetlenül Megrendelő utalja át a Vállalkozó részére a
számla Megrendelő központi iktatójába (1389 Budapest, Pf.: 133,) történő beérkezését követő 15 na
pon belül. Vállalkozó a számla általános forgalmi adó tartalmának késedelnies kiegyenlítése esetén a
késedelmi időre a Ptk. 6:155. ~ (I) bekezdése szerint jogosult késedelmi kamatra. A szállítói finanszí
rozásból fakadó bármely fizetési késedelemért Megrendelő felelősséggel nem tartozik.
7.4. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a Támogatási Szerződés szerint, a számla Teljesítést Igazoló
Bizonylattal igazolt. Vállalkozót megillető nettó értékét a Megrendelő hiánytalan és hibátlan kifizetési
kérelmének a Támogatóhoz történő beérkezését követő 30 napon belül a Támogató egyenlíti ki köz
vetlenül átutalással a Kbt. 135. ~ (1). (3) -(6) bekezdéseiben valamint a Ptk. 6:130. ~ (l)-(2) bekezdé
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sében meghatározottaknak megfelelően, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uni
ós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rende
letben (továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltakra figyelemmel. A Vállalkozó tudomásul veszi,
bogy a Támogató a Megrendelőt, mint kedvezményezettet hiánypótlásra szólíthatja fel. A fizetési ha
táridőbe a hiánypótlásra igénybe vett időtartam nem számít be.

7.4.1. Felek kifejezetten rögzítik, a Kbt. 135’ g-ának eljárást megindító felhívás időpontjában hatályos
rendelkezései szerint alvállalkozói kifizetés esetében az alábbiak szerint járnak el:

Amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez Alvállalkozót vesz igénybe - a PtJc 6:13 0. 5 (fl-(2J bekezdésétől
eltérően - Megrendelő a Kbt. 135. 5 (1) (3’) bekezdései szerint Jizeti ki a szerződésbenfoglalt ellenérté
ket:

a) Vállalkozó”k) köteles(ék) legkésőbb a TIB kiadásáig nyilatkozni, arról bogy a Vállalkozó”k,) és
az Alvállalkozó(k,) közül a teqesítésbe a Kbt. 13& 5 szerint bevont Alvállalkozók közül, egyen
ként ki mekkora összegre jogosult az ellenértékből (6. számú melléklet,). A nyilatkozathoz Vál
lalkozó(k) mellékelten benyújúa(’ák) a nyilatkozatban megnevezett alvó Ilalkozónként a „Nyi
latkozat Partner Adatairól” című nyilatkozatot is.

b) Megrendelő’ a TIB kiadásával egyidejűleg felhívja Vállalkozó(ka,)t, valamint az Alvállalko
zó(’ka,)t, hogy az adott teljesítés elismerését követően állítsák ki számláikat. Egyidejűleg,
amennyiben nem szerepelnek az Art. 36/A. 5-a szerinti köztartozásmentes adózói adatbázis
ban, kötelesek benyújtani a tényleges kWzetés idópon~ától számított 30 napnál nem régebbi
keltezésű együttes adóigazolást. Az adóigazolás beérkezési határideje ajizetési határidőt meg
előző 5. munkanap. Vállalkozó(k,) köteles(’ek,) az alvállalkozói számlák másolatát is benyújtani.
Az adóigazolás késedelmes benyújtásából eredőJizetés elniaradás a Megrendelő számára kö
vetkezménnyel nemjár.

c,) Megrendelő a vállalkozói és az alvállalkozói teüesítés ellenértékét a számla kézhezvételét kö
vető 30 napon belül közvetlenül utaüa át Vállalkozónak és Alvállalkozónak;

d) Adóigazo Jós hiányában, illetve ha a Vállalkozó az Art 36/A. 5-a szerinti köztartozásmentes
adózói adatbázisban nem szerepel Megrendelőnek nem áll módjában a számla ellenértékének
ine~:etése, késedelmes beérkezés esetén pedig Megrendelőnek jogában áll a Jizetési határ
időt a késedelem napjainak számával módosítani.

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

7.6. A számla Idállításával kapcsolatos követelmények:

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

- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörű-
en Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés számot,

- a számlának meg kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII’ törvény
(Áfa tv.) 1 69. ~ szerinti előírásoknak,

- a számlán szerepeltetni szükséges a szállított eszközök/szolgáltatások megnevezését, a tevé
kenység leírását és aimak VTSZ/SZJi’TESZOR számát,

- fizetési határidőként a 30 napot,

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

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

- a számlán fel kell tüntetni a projekt megnevezését, illetve azonosító számát: „Azönkormány
zati ASP rendszer továbbfejlesztése és Országos kiterjesztése” (ASP 2.0) (KOFOP-1.0.0- ‚:
\~EKOP-15-20I6-00008) V
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7.7. Megrendelő a Vállalkozó által benyújtott számlával kapcsolatos kifogásait — az indok(ok) megje
lölésével küldi meg a Vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított 10 napon belül. A Vállal
kozó jogszabályi előírásoknak, illetve ajelen szerződésben foglalt rendelkezéseknek megfelelően kiál
lított számlájának befogadását a Megrendelő nem tagadhatja meg.

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

7.9. 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.

7.10. Megrendelő mentesül a késedelmes fizetés jogkövetkezménye alól, amennyiben Vállalkozó a
számlát nem a 7.5. pontban meghatározott címre nyújtja be, vagy a számia egyéb —jelen Szerződésben
szabályozott okból — nem fogadható be.

7.11. Vállalkozó a Szerződés aláírásakor köteles nyilatkozni adatairól a 3. sz. melléklet kitöltésével és
a Megrendelő részére történő átadásával (Nyilatkozat Partner adatairól).

7.12. Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a Szerződés teljesítésével össze%ggésben olyan
költségeket, melyek a Kbt. 62. ~ (I) bekezdés k) pont ka-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfelelő társaság tekiittetében merülnek fel, és melyek Vállalkozó adóköteles jövedelmének
csökkentésére alkalmasak.

7.13. A Megrendelő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése folyamán a számla kiállításával
kapcsolatban az Európai Unió alapjaiból származó támogatások felhasználására vonatkozó előírások
nak megfelelő további követelményeket határozzon meg.

7.14. A szállítói finanszírozással kapcsolatban Megrendelő felhívja Vállalkozó figyelmét az alábbiak
ra:
a) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező beszerzés a Kormányrendelet hatálya alá
tartozik, és szállítói finanszírozás keretében kerül kiegyenlítésre, ezért Megrendelő a Kormányrendelet
119. ~ alapján biztosítja a Vállalkozó részére a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő
mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét.

b) A szállítói előleget — ÁFA nélküli összeg tekintetében - (az előlegbekérő dokumentum Megrende
lőhöz történő benyújtásán keresztül) a Vállalkozó a Támogatótól (Irányító Hatóság) igényelheti. A
Megrendelő az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos fenntartá
sát. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Megrendelő részéről elfogadottnak kell tekinteni.

c) Előleg igénylésekor a megkötött szerződés elszámolható — ÁFA nélküli - összegének 10%-a erejéig
a Vállalkozó mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól. Amennyiben 10 %-nál magasabb mérté
kű előleg kifizetésére kerül sor, a Vállalkozó a szerződés elszúmolható összegének 10%-a és az igé
nyelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, az Irányító Hatóság
javára szóló, a Kbt. 134. ~ (6) bekezdése a) pontja vagy a Konn. rendelet 83. ~ (1) bekezdése szerint
más biztosítékot nyújt vagy a Kornt rendelet 118/A. ~ (2a) bekezdés b) pontjának figyelembe vételé
vel nem nyújt biztosítékot Az előleg visszafizetési biztosítékának az előlegbekérő dokumentum be
nyújtásától az előleggel to~~rléi~ő elszámolásig kell rendelkezésre állnia. Az előlegként igénybe vett
összeg a teljesítést kö’ elően kiállított számla összegéhől kerül levonásra Oly módon. hogy a Megren
delő az előleget mindaddig heszámítja a kiállított számla végösszegéhe. amíg az előleg teUes összege
levonásra nem kerül.

8. A teljesítés módja

8.1 Vállalkozó a jelen szerződésben. továbbá a Műszaki leírás szerint köteles teljesíteni szerződéses
kötelezettségeit.
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8.2 Vállalkozó kijelenti, bogy rendelkezik jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez
szükséges engedélyekkel, jogosultságokkal.

8.3 Amennyiben valamely Félnél a jelen szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely
akadályozza jelen szerződésben meghatározott feladata teljesítését, ezen körülményről, a
késedelem okáról, valamint várható időtartamáról haladéktalanul köteles a másik Felet
tájékoztatni abban az esetben is, ha megítélése szerint az akadályt a másik Félnek közlés nélkül is
ismernie kell.

8.4 Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott feladatai teljesítéséhez a Kbt. 138. ~ (2) és (3)
bekezdéseiben, valamint a KM vonatkozó rendelkezéseiben foglaltak szerint vehet igénybe
alvállalkozót.

8.5 Vállalkozó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés teljesítésébe általa bevont személyekkel,
alvállalkozókkal munkájuk, hozzájárulásuk arányában elszámol. Megrendelőt fizetési
kötelezettség —jelen szerződésben szabályozottak szerint — kizárólag Vállalkozó irányába terheli.

8.6 Vállalkozó a teljesítés során jogosan igénybevett alvállalkozóért, egyéb közreműködőért úgy
felel, mintha magajárt volna eL Ha Vállalkozó a Kbt. 138. ~ (2) és (3) bekezdéseiben, valamint a
KM-ben szabályozottak megsértésével von be alvállalkozót jelen szerződés teljesítésébe, felelős
azokért a károkért is, amelyek e személy, szervezet igénybevétele nélkül nem következtek volna
be.

8.7 Vállalkozó köteles jelen szerződés hatálya alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő számára
megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. ~ (3) bekezdés szerinti ügyletekről Megrendelőt
haladéktalanul értesíteni.

8.8 Megrendelő az eseti megrendeléseket Vállalkozó alábbi elérhetőségére jogosult és egyben köteles
küldeni:
Bacsa Tamás
projektvezető
tamas.bacsa(üienet.hu
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy köteles legalább munkanaponként egy alkalommal a fenti elér
hetőségét megtekinteni.

8.9 Vállalkozó a KM szerint köteles biztosítani a jótállást.

8.10 Megrendelő köteles a Vállalkozó által átadott eredményterméket áttekinteni, Vállalkozó pedig
köteles az így áttekinten eredménytermékeket Megrendelő kérésére kijavítani, a Műszaki leírás 5.
pontjában foglaltak szerint.

9. Teljesítésre vonatkozó előírások, teljesítésigazolás

9.1 Vállalkozó a teljesítést követően haladéktalanul köteles Megrendelő jelen szerződés 14.2 pontja
szerinti képviselője felé igazolni a teljesítés megtörténtét. Megrendelő a Kbt. 135. ~ (1) bekezdése
szerint kiállítja a Teljesítést Igazoló Bizonylatot (TIB), melynek mintáját jelen szerződés 4.
számú melléklete tartalmazza. Megrendelő a TIB kiállítását mindaddig megtagadhatja. amíg
Vállalkozó az előzőekben meghatározottakat nem teljesíti.

. ‚‚.‚.~‚.. ‘.~. . ‘ .9.2 A TIE mellekletet kepezik az atadas-atveteli jegvzokonyv. nielybol mininialisan megallapithato :
a) az eseti megrendelés tárgya, teljesítési határideje, felhasználható óraszámai és a szállítandó /

eredménytermék(ek);
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b) a szállított eredménytermék(ek) megnevezése, leadásuk és elfogadásuk időpontja;
c) annak ténye, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt-e.

9.3 Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényekről, amelyek Megrendelőt a szerződésszegés
következményeként megiHetik.

10. Kötbér

10.1 Vállalkozó késedelmi kötbér fizetésére köteles, amennyiben olyan okból, amelyért felelős a
jelen szerződés alapján küldött eseti megrendelést a megrendelésben meghatározott határidőig
nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett ké
sedelmes (naptári) nap után:
- a késedelem 1-10. napja alatt napi 0,5%
- a késedelem 11. napjától napi 1%
A késedelmi kötbér alapja az eseti megrendelés nettó értéke. A késedelmi kötbér maximális
mértéke a kötbéralap 20%-a.

10.2 Vállalkozó, amennyiben olyan okból, amiért felelős hibásan teljesíti ajelen szerződésben vagy a
Műszaki leírásban foglaltakat, hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, melynek mértéke:

- a hibás teljesítés 1-10. napja alatt napi 0,5%
- hibás teljesítés 11. napjától napi 1%

A hibás teljesítési kötbér alapja a szerződés nettó értéke. A hibás teljesítési kötbér maximális
mértéke a kőtbéralap 20%-a.

10.3 Vállalkozó jelen szerződés meghiúsulása esetén meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, melynek
mértéke jelen szerződés nettó értékének 25 %-a. Jelen szerződés meghiúsultnak tekintendő,
amennyiben Megrendelő Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt jelen szerződést azonnali
hatállyal felmondja, vagy Megrendelő jelen szerződéstől Vállalkozó súlyos szerződésszegése
miatt eláll. Súlyos szerződésszegésnek tekintendő minden esetben, amennyiben a késedelmi
kötbér eléri a maximumot. Meghiúsulási kötbér érvényesítése a késedelmi kötbér érvényesítését
kizáija.

10.4 Felek rögzítik, hogy figyelemmel a KM X.2.2. pontjára, ugyanazon kötbéralap tekintetében
csak egy kötbér alkalmazható.

10.5 Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, melynek összegét jogosu It Vállalkozót
megillető díjba beszámítani a Kbt. előírásainak betartása mellett.

10.6 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő — a Ptk. 6:187. ~ (3) bekezdésére figyelemmel
jogosult a kötbért meghaladó kárainak érvényesítésére, illetve, hogy a késedelmi kötbér meg-

fizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

11. Jogszavatosság, szerzői jogok

11.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a Meg
rendelő jelen szerződés szerinti jogainak niegszerzését, gyakorlását korlátozza Vagy kizárja.

11.2. A 11.1 pontban szabályozott felelősségvállalás Vállalkozót jelen szerződés megszűnését köve
tően is terheli. Egyebekben a valóságnak meg nem felelő jogszavatossági nyilatkozat esetén a
Megrendelő — a kártérítési igényének fenntartása és a meghiúsulás jogkővetkezményeinek alkal
mazása mellett — jogosult választása szerint a szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy attól
elállni.
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11.3. Vállalkozó vállalja, bogy félként vesz részt minden, Megrendelő ellen jelen szerződéssel ősz
szefiiggésben szabadalom bitorlás vagy szerzői jog megsértése miatt indított eljárásban. Vállalko
zó köteles továbbá megtéríteni Megrendelő jelen pont szerinti eljárásokkal kapcsolatban felmerült
minden kárát és költségét.

11.4. A Vállalkozó szavatosságot vállal azért, bogy a Szerződés keretében általa létrehozott szerzői
védelem alatt álló műveken nem áll fenn harmadik személyeknek olyan szerzői vagyo
ni/felhasználási Joga, amely a Megrendelőnek a 11.5. pontban hivatkozott felhasználását korlá
tozná vagy akadályozná, egyébként az ilyen szellemi alkotások vagyoni jogai a Vállalkozót vagy
annak alválialkozóját illetik meg. Harmadik személy ilyen korlátozó vagy akadályozó igénnyel
való fellépése esetén a Vállalkozó közvetlenül fellép a Megrendelő jogos érdekei védelmében.

11.5. A Vállalkozó kijelenti, hogy a Megrendelő számára átengedi ajelen szerződés alapján létrejött
szellemi alkotások teljes körű és korlátozásmentes felhasználási és továbbhasznosítási jogát. Kije
lenti, bogy azoldcal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, sem harmadik személynek nincs és —

időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz olyan szerzői vagy egyéb, a
szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen módon vagy mértékben
akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában, ideértve a sokszorosítást, a szá
mítógéppel és elektronikus adathordozóra történő másolást, valamint az átdolgozást is. A jelen
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A fenti kijelentés valóságáért, illetve a kötelezettség
teljesítéséért a Vállalkozó teljes kártérítési felelősséget vállal, egyben — időbeli, területi és egyéb
korlátozás nélkül — hozzájárul a Szerződés alapján létrejött szellemi alkotásoknak, műveknek a
Megrendelő és az általa megjelölt alfelhasználók általi felhasználásához (beleértve a fentiek sze
rinti felhasználási módokat is). A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, illetve
a hozzájárulás megadásának ellenértékét a Vállalkozó által meghatározott árak magukban foglal
ják.

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

12. A szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

12.1. Jelen szerződés rendes felmondással nem szüntethető meg.

12.2. Felek Jelen szerződést kizárólag a Kbt. 141. ~-ban foglaltak figyelembevételével és kizárólag
írásban módosíthatják, figyelemmel a 272/2014. (Xl. 5.) Korm. rendelet szerződés módosításra
vonatkozó előírásaira.

12.3. Megrendelő jogosult Vállalkozó súlyos szerződésszegése esetén Vállalkozóhoz intézett írásbe
li értesítésével jelen szerződést azonnali hatállyal felniondani. Súlyos szerződésszegésnek minő
sül különösen, ha:

a) Vállalkozó a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja,
b) a késedelmi kötbér eléri a maximumot,
c) jelen szerződés 13.5. pontjában szabályozott esetben.
d) Vállalkozó valamely — az a)-c) pontban nem nevesített — jelen szerződésben meghatározott

kötelezettségét saját érdekkörében felmerült okból. Megrendelő erre vonatkozó felszólítása
ellenére, Megrendelő által megadott határidőre nem teljesíti.
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12.4. Megrendelő jogosult — választása szerint — jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (1) bekezdésében szabályozott esetek valamelyikének bekövetkezése
esetén’

12.5. Megrendelő köteles — választása szerint —jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani vagy
attól elállni a Kbt. 143. ~ (2) bekezdésében szabályozott eset bekövetkezése esetén.

12.6. Bánnelyik Fél jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani abban az esetben, ha a má
sik Fél ellen jogerősen felszámolási eljárást rendeltek el vagy, ha a másik Fél végelszámolással
történő inegszűnését határozta el.

12.7. Vállalkozó Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén jogosult a szerződést Megrendelőhöz
intézett írásbeli értesítésével azonnali hatállyal felmondani. Súlyos szerződésszegést követ el
Megrendelő különösen, ha a szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségének Vállalkozó
írásos felszólítása ellenére, az abban megadott határidőig nem tesz eleget.

12.8. Az azonnali hatályú felmondásról Írásban kell értesíteni a másik felet. A szerződés megszűné
sének időpontja a felmondásról szóló értesítés kézbesítésének napja.

13. Titoktartás

13.1. Vállalkozó vállalja, hogy a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló szabályozás-
nak megfelelően üzleti titok címen nem tagadja meg a tájékoztatást a jelen szerződés lényeges
tartalmáról.

13.2. Felek kötelesek jelen szerződés teljesítése során a másik Féllel kapcsolatban tudomásukra
jutott információkat, adatokat, valamint tényeket bizalmasan kezelni, azokat nyilvánosságra nem
hozhatják, illetéktelen harmadik személy részére hozzáférhetővé nem tehetik azzal, hogy egyik
fél sem akadályozhatja meg a másikat olyan információ kiadásában, amelyet valamely hatósági
vagy bírósági eljárás vagy törvényi előírás tesz szükségessé.

13.3. Amennyiben jelen szerződés teljesítésével kapcsolatban Vállalkozónak harmadik személy
számára valamely információt kell kiadnia, azt kizárólag Megrendelő előzetes írásos hozzájárulá
sával teheti meg.

13.4. Szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen pont alkalmazása szempontjából nem minősülnek
harmadik Félnek Vállalkozó által szerződésszerűen igénybe vett alvállalkozók. feltéve, hogy jelen
szerződésben való közreműködésük előtt litoktartási nyilatkozatot írnak alá és adnak át Megren
de lőnek.

13.5. Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik a titoklartási kötelezettségének megsértéséhől eredő
károkért és tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult — választása szerint - a jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azon
nali hatállyal felmondani.

14. Felek közötti kapcsolattartás

13.1. Jelen szerzödéshen Felek szakmai kapcsolattariásra kijelölt kép’ iselői:

Megrendelő részéről kapesolattartásra jogo
sult
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Neve: Schindler Gábor
Beosztása: projektmenedzser
Telefonszáma: ±3617952119
e-mail címe: schindler. ~zabor(~bnisz.hu

Vállalkozó részéről kapcsolattartásra jogo
suit projektvezetési kérdésekben:
Neve: Bacsa Tamás
Beosztása: projektvezető
Telefonszáma: ±3670513 3634
e—mail címe: tamas.bacsaa~enethu
Válla lkozó részéről kapcsolattartásra jogo
sult szakmai kérdésekben:
Neve: Balogh Gábor
Beosztása: vezető tanácsadó
Telefonszáma: ±3630 327 3101
e-mail címe: balo2hgaitkoni2sberg.hu

14.2. Jelen szerződésben Megrendelő részéről teljesítés igazolására jogosult személyek együttesen:
Döniötör Csaba Projektmenedzsment igazgató és dr. Rupp Zoltán projektigazgató

14.3. Felek jelen pontban meghatározott kapcsolattartóik útján tartják a szerződés teljesítése során a
kapcsolatot. Bármelyik Fél jogosult a 14.1’, 14.2. pontban meghatározott kapcsolattartó
ja/teljesítésigazolója személyét megváltoztatni. Szerződő felek megállapodnak, hogy a kapcsolat
tartók, teljesítésigazoló személyében bekövetkező változás nem igényel szerződésmódosítást,
elegendő arról a másik Felet Írásban tájékoztatni. A kapcsolattartó/teljesítésigazoló személyében
bekövetkezett változás a másik Féllel való szerződésszerű közléstől hatályos. A kapcsolattartó
személyek a szerződésmódosításra nem jogosultak.

14.4. Szerződő Felek rögzítik, hogy minden, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos nyilatkozatot
vagy egyéb értesítést (a továbbiakban: értesítés) szerződésszerűen küldenek meg egymásnak.
Szerződésszerű megküldésnek minősül, az írásban és

- írásbai~ igazolt személyes átadással,
- tértivevényes ajánlott levélben,
- elektronikus aláírással ellátott visszaigazolt e-mailben Vagy
- visszaigazolt telefax útján — megküldött értesítés.

14.5. Az e-mail vagy telefax útján történő kézbesítés esetén az értesítés akkor válik joghatályossá,
amikor a címzett azt igazoltan kézhez vette, arról automatikus vagy kifejezett visszaigazolás ér
kezett. A tértivevényes ajánlott Postai küldeményt a kézbesítés megkísérlésének napján kézbesí
teltnek kell tekinteni, ha a címzett az átvételt megtagadta. Fia a kézbesítés azért volt eredményte
len. mert a címzett az iratot nem vette át (az a feladóhoz nem kereste jelzéssel érkezett vissza), az
iratot — az ellenkező bizonyításáig — a postai kézhesítés második megidsérlésének napját követő
ötödik munkanapon kell kézbesíteltnek tekinteni.

14.6. Szerződő Felek megállapodnak. hogy a Postai utal kizárólag a szerződésszegéssel. valamint a
jelen szerződés megszüntetésével kapcsolatos értesítések megküldésére veszik igéinhe. Jelen
pontban meghatározott esetekben azonban a kézhesítés kizárólag postai úton (térlivevényes aján
loll levélben) vagy írásban igazolt szemnél es átadással történhet.

15. Us Major
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15.1. A Felek nem felelnek azokban az esetekben, ha a késedelmes teljesítés vagy meghiúsulás vis
major eredménye.

15.2. A jelen pont értelmezése szempontjából Felek „vis maior”-nak tekhitik azokat az eseménye
ket, amelyek a Feleknek érdekkörén kívül, Felek részéről elháríthatatlanul olyan okból következ
nek be, amelyért Felek egyike sem felelős és amelyek Felek szerződésszerű teljesítését akadá
lyozzák vagy késleltetik a szerződés teljesítését feltéve, hogy ezen körülmények ajelen szerződés
aláírását követően jönnek létre és az említett időpontban még nem voltak előre látbatóak és nem
voltak elháríthatóak, így különösen:

a) természeti katasz~ófák (villámcsapás, földrengés, árvíz, hurrikán, stb.);
b) tűz, robbanás, járvány, karantén korlátozások;
c) radioaktív sugárzás, sugárszennyeződés;
d) háború vagy más konfliktusok, megszállás, ellenséges cselekmények, mozgósítás, rekvi

rálás vagy embargó;
e) sztrájk, felkelés, forradalom, lázadás, katonai vagy egyéb állaincsíny, polgárháború és ter

rorcselekrnények;
f) zendülés, rendzavarás, zavargások.

15.3. A vis maiomak közvetlen összefiiggésben kell állnia az arra hivatkozó Fél tevékenységével,
mely összefiiggést az arra hivatkozó Félnek írásban igazolnia szükséges.

15.4. Amennyiben vis maior miatt a szerződésben foglalt határidők nem teljesíthetőek, erről Vállal
kozó köteles Megrendelőt írásban tájékoztatni és a tájékoztatás alapján Felek kötelesek egyeztetni
egymással a szerződés teljesítésének további módjáról. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú
írásos utasítást nem ad, a Vállalkozónak tovább kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit,
amennyiben az észszerűen lehetséges, és meg kelt keresnie minden ésszerű alternatív módot a tel
j esítésre.

15.5. A vis maiorra hivatkozó felet terheli annak bizonyítása, hogy a vis maior eseménynek a szer
ződésszerű teljesítésre kiható következményét az adott helyzetben elvárható gondosság tanúsítása
esetén sem — vagy csak aránytalan áldozat árán — lehetett volna elhárítani.

15.6. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 30 naptári napot, a Megrendelőnek jogában
áll — választása szerint — jelen szerződéstől elállni vagy jelen szerződést azonnali hatállyal fel-
mondani. Ez esetben mindkét Fél maga viseli a vis maior miatt felmerült kárát.

16. Egyéb rendelkezések, a szerződés tartalmának értelmezése

16.1. Felek kijelentik, hogy nem válik a szerződés tartalmává minden szokás, amelynek alkalmazásá
ban a korábbi üzleti kapcsolatukban megegyeztek, és minden gyakorlat. amelyet egymás közölt
kialakítottak, továbbá minden olyan szokás és gyakorlat, melyet az adott üzletágban a hasonló
jellegű szerződés alanyai által széles körben ismernek és rendszeresen alkalmaznak.

16.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénvte
lennek minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik. ki’ é
ye. ha a Felek együttes íi-ásbeli nyilatkozata alapián azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték
volna meg.

16.3. Vállalkozónak és a Megrendelőnek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy közvetlen
tár~alások útján rendezzenek minden olyan nézeteltérést \agy ‚itát. mely közöltük a szerződés
keretében Felmerült. Minden ezzel kapcsolatos tén’ ről. akadáhozó körülmén\ ről a Felek köl
csönösen kötelesek egymást írásban tájékoztatni.
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16.4. Ha Felek közvetlen tárgyalások niegkezdésétől számított 30 naptári napon belül nem tudják
megoldani a szerződés alapján vagy ezzel összetflggésben keletkezett jogvitájukat, Úgy a jogvita
elbírálására a rendes bírósági fórumokat választják.

16.5. Ha bármelyik Fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat Vagy Választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, hogy ugyanannak a
feltételnek a jövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azon jog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mon
dani, Vagy a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó
bármilyen jogról történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén ér
vényes.

16.6. Jelen szerződés főszövegének és mellékleteinek ellentmondása esetén a szerződés fő szövegé
nek rendelkezését kell alkalmazni.

16.7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsola
tos ellentmondás esetén a hivatkozott KM, illetve annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései,
továbbá Magyarország mindenkor hatályos jogszabályai irányadók. Jelen szerződés a KIVI-ban
meghatározottakkal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat.

16.8. Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 3. * (1) bekezdés I. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó
erre vonatkozó nyilatkozata jelen szerződéshez 5. számú mellékletként kerül csatolásra. Vállal
kozó tudomásul veszi, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról - a változás bekövetkezésé
től számított 8 napon belül - köteles Megrendelőt írásban értesíteni. Vállalkozó tudomásul veszi
továbbá, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést Megrendelő jogosult
azonnali hatállyal felmondani, vagy attól elállni.

16.9. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Beszerző és a Vállalkozó között létrejött fent
hivatkozott KM, továbbá az alábbi mellékletek:

1. számú melléklet: Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára
2. számú melléklet: Műszaki leírás
3. számú melléklet: Nyilatkozat a Partner adatairól
4. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat (minta)
5. számú melléklet: Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
6. számú melléklet: Alvállalkozói nyilatkozat (minta)

Jelen szerződés 16 számozott pontból áll, 3 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti pél
dányban készült, amelyekből 2 példányt Megrendelő, I példányt Vállalkozó kap. Jelen szerződést
Felek elolvastak. megértettek. és mint akaratukkal mindenben egyezöt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest. 2019. június ~ Budapest. 2019. június .. 4

~............

Banesics Ferenc Koplónvi Krisztián
vezérigazgató ügyvezető

. . eNIET Internetkutató KIt.NISZ Zrt. . ‚

. a kozos alanlaue’ ok ne’ eben
Me~zrendelo .\ atlalkozo

~°~2]3 ~tbrtkctp.
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1. számú melléklet. nyilvántartási számú szerződéshez

Megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, egységára, ára

Mennyiség,
KEF kód (Szolgálta- Termék (szolgáltatás) meg- Szolgáltato termék- mennyiségi Ajániati Ajánlati ősz

tás-azonositó) nevezése azonositoja (cikk- egyseg egysegar szar (netto,
szam) (szakertoi (netto, Ft) Ft)

nap)

szolg_kozig_vezeto Vezeto kozigazgatási szakér- szoig_kozig_vezeto 50 82 000 Ft 4 100 000 Ft

szolg_kozjgjunior Junior kozigazgatási szakerto szolg_kozigjunior 55 69 000 Ft 3 795 000 Ft

szolg_kozig_szenior Senior kozigazgatási szakér- szoIg~kozig_szenior 120 80 000 Ft 9 600 000 Ft

szolg_rendszerszervezo Rendszerszervezo szakerto szolg_rendszerszervezo 30 80 000 Ft 2 400 000 Ft

Összesen ár (nettó) 19 895 000 Ft



2. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
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1. Bevezetés

Az önkormányzati rendszer — a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény hatályba lépésével, illetve az államigazgatási hatósági ügyekkel kapcsolatos
hatáskörök járási hivatalokba történő telepítésével—megújítására került. Az elektronikus köz
igazgatás kiterjesztésének ugyanakkor továbbra is lényegi követelménye, kihívása maradt az
önkormányzatoknál folyó, lényegében a teljes lakosságot érintő közigazgatási munka informa
tikai szolgáltatásokkal történő támogatása.

Az önkormányzati feladatellátás egységességének tá mogatásához, valamint a költségvetési
stabilitás megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az állam ASP (Application
Service Provider) szolgáltatás keretében biztosít központi informatikai támogatást az önkor
mányzatoknak és adattárház létrehozásával biztosítja a releváns gazdálkodási adatok össze
gyűjtését és elemezhetőségét.

Az önkormányzati feladatellátás támogatása két lépcsőben valósult meg:

. az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszer kiépítésével (ASP1.0),
o majd annak országos kiterjesztésével (ASP2.0).

Az előző időszakok tapasztalatai alapján a csatlakozott önkormányzatok részére szükséges
biztosítani az ASP-n kívüli szakrendszerekkel történő integráció megvalósítását, illetve az
elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó fejlesztéseket is folytatni kell.

LI. ASPLO projekt

Az önkormányzatok feladattámogatásához szükséges fejlesztések megvalósítása az Elektroni
kus Közigazgatási Operatív Program keretén belül, az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001. számú
„Önkormányzati ASP központ felállítása” című kiemelt projekt (a továbbiakban: ASP 1.0 projekt)
keretében uniós támogatással zajlott.

A fejlesztést a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: KIFÜ) által veze
tett Konzorcium végezte, amelynek tagjai a Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár), a
Belügyminisztérium (továbbiakban: BM), a KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft,
(továbbiakban: KINCSINFO), valamint a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (to
vábbiakban: NISZ).

Az ASP 1.0 projekt a közép-magyarországi régiót célozta, és az önkormányzatok önkéntes ala
pon való csatlakozását tették lehetővé, amelynek eredményeképpen 2015. március 31-ig 11,
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majd 2015. június 30-ig további 44, illetve 2015. december 31-ével újabb 45 önkormányzat
csatlakozott az önkormá nyzati ASP központhoz.

A Kormány az önkormányzati ASP központrál szóló 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelettel dön
tött az önkormányzati ASP központ működtetésének jogi, szervezeti és felelősségi keretéről.
Az önkormányzati ASP központ működtetőjeként a Kincstár került kijelölésre, míg az informa
tikai üzemeltetést a NISZ végzi. Az egyes szakrendszerek alkalmazás-üzemeltetése — a szak
rendszerjellegétől, fejlesztési háttértől függően — megoszlik a Kincstár és a NISZ között, vala
mint kiegészül a szakrendszeri szállítói támogatással.

A SM és a Nemzetgazdasági Minisztérium (továbbiakban: NGM) megbízásából a Kincstár és a
NISZ 2015 végén megkezdte az önkormányzati ASP országos kiterjesztésének (a továbbiakban
ASP 2.0 projekt) előkészítését.

1.1.1. Az ASP bemutatása

Az önkormányzati ASP éles indulására kiépítésre került egy központi ASP infrastruktúra, ame
lyen egy Szolgáltatás Orientált Architektúrára (SOA) épülő, egységes futtató környezetet és
adatbázis szolgáltatást használó, modulárisan felépülő, integrált szakrendszeri szolgáltatás
halmaz került kialakításra.

Fő elemei az ASP keretrendszer és a szakrendszerek.

~
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Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásrendszere

A fenti szolgáltatás az Adó- és az Ipar- és kereskedelmi szakrendszerek ügytípusainak elektro
nizációjára kiterjedően, illetve az ELÜGY portál, az ASP Űrlapkezelő szakrendszer, az ASP Ke
retrendszer és az lratkezelő szakrendszer integrációjával került megvalósításra.

A Jelen beszerzés tárgya az ASP 2.0 projekt részét képezi. A projekt és az általa megvalósítan
dó rendszer az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény hatálya alá tartozik. Jelen beszerzés során a 41/2015 (VII. 15.) BM rende
letben kifeJtett 4. biztonsági osztály követelményeit szükséges figyelembe venni.

1.2. ASP2.O projekt

1.2.1. Az ASP 2.0 projekt célja

. az önkormányzati ASP szolgá Itatásrendszer Országos kiterjesztése,

. kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével és

. egy adattárház megvalósításával, illetve
‘ az üzemeltetési, támogatási feladatokat ellátó ASP Központ bővítésével, továbbfeJlesz

tésével.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztése —többek között - az alábbi eredményeket kíván
Ja elérni, az alábbi termékek és műszaki eredmények leszállítását tervezi:

. a központi ASP infrastruktúra bővítése és hálózatfejlesztés, amely országosan biztosítja
az ASP szolgáltatásainak önkormányzatok által való elérését és használatát;

• az ASP Központ szervezetének és szolgáltatásmenedzsment rendszerének továbbfej
lesztése — a Kincstár megyei igazgatóságainak bevonása és az önkormányzatok csatla
koztatásának automatizálása révén — az országos kiszolgálási képességének megte
remtése céljából;

‘ a központi ASP országosan biztosítja az önkormányzatok számára a szükséges IT biz
tonsági szintnek való megfelelést, amely megköveteli az önkormányzati IT biztonsági
szabályok meglétét, betartását;

‘ szabályozási környezet optimalizálása a jogszabályalkotás vagy módosítás, illetve az
önkormányzati belső eljárások, ügyrendek egységesítése révén;

‘ az ASP keretrendszer továbbfejlesztése, amely biztosítja a szakrendszerek egységes
igazgatásszervezési modellen és együttműködési szabványokon alapuló ASP belső, il
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letve külső együttműködését az önkormányzatok saját rendszereivel, az elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokkal és a közhiteles nyilvántartásokkal egya ránt;

. az ASP alkalmazás-portfóliójának továbbfejlesztése, ami lehetővé teszi egyrészt a je
lenlegi ASP szakrendszerek országos kiterjesztést kiszolgáló funkcióbővítését és integ
rációját, másrészt az önkormányzatok gazdálkodásának és belső működésének teljes
körű kiszolgálásához szükséges Új szakrendszeri modulok vagy szakrendszerek beveze
tését;

. az ASP szakrendszerekre, a Kincstár központi rendszereire és külső adatforrásokra
építve egy adattárház kiépítése, amely biztosítja az önkormányzatok gazdálkodásával
kapcsolatos adatok részletes és összefüggéseiben történő elemzését, illetve az önkor
mányzati adatszolgá Itatások központi alapokra helyezését;

‘ az ASP szakrendszereinek és elektronikus ügyintézési szolgáltatásának illesztése a köz-
hiteles nyilvántartásokhoz, illetve a 2016-ra megvalósított szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatásokhoz (a továbbiakban: SZEÜSZ) ezáltal biztosítva az
interopera bilitást;

. valamennyi önálló polgármesteri hivatal és közös önkormányzati hivatal csatlakoztatá
sa, illetve az önálló informatikai üzemeltetést fenntartó önkormányzatok saját rend
szereinek szabványosított kapcsolódásának kiépítése az ASP szolgáltatásrendszerhez (a
központi adatigények teljesítése mellett, például: adattárház töltése).

1.2.2. Az ASP 2.0 projekt elemeinek bemutatása

Az ASP 2.0 Keretrendszere

- Felhasználó-kezelés: A funkció segítségével felhasználó hozható létre, felhasználó szerkeszt
hető, illetve szükség esetén zárolható. A funkción keresztül lehet beállítani az egyes felhaszná
lókhoz tartozó szerepköröket (jogosultságokat), amely biztosítja, hogy az adott ügyintéző csak
azokat a szakrendszereket és azon belüli menüpontokat lássa, amelyben ténylegesen dolgo
zik.
- Helyettesítések kezelése: A rendszer támogatja a helyettesítések kezelését oly módon, hogy
nem felhasználók közötti helyettesítés értelmezett, hanem a felhasználók által birtokolt sze
repkörök közötti helyettesítés, Ebből következik, hogy egy helyettesítés esetén nemcsak a
helyettesíthető felhasználót szükséges megadni, hanem azt a szerepkört, szerepköröket, ame
lyekben helyettesíthető a felhasználó.
- Rendszer adminisztráció: A funkció segítségével állíthatóak be azok a kényelmi paraméterek,
amelyek segítik a Keretrendszer használatát. Pl.: beállítható, hogy az oldalakon hány sor jelen
jen meg.
- Üzleti napló: A funkcióval a rendszerben történő változásokat lehet lekérdezni, követni. To
vábbá a felhasználó megkeresheti, hogy az adott változás mikor és ki által következett be.
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Statisztika: Renclszerhasználati statisztika a csatlakozott önkormányzatok ügyintézőinek napi
tevékenységével kapcsolatban. Pl.: utolsó belépés dátuma, gombhasznélat, felhasználók szá
ma stb.
ASP szakrendszerek:
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Adó szakrendszer Az Adó szakrendszer feladata, bogy biztosítsa a települési (helyi) önkormány
zatok hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, az adók módjára behajtan
dó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a közigazgatási
hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé te

gye az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton
történő intézését.
Az Önkormányzati Adórendszer ezen elvárásoknak megfelelve biztosítja
a helyi adózással kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátásának teljes körű
informatikai nyilvántartás-vezetésének támogatását, amelynek keretében:

• A hatósági tevékenység támogatására a jogszabályi előírásoknak meg

felelő adatfeldolgozást, nyilvántartást biztosít a rendszer az elévülési

időn belül az érintett adónemekre.

• Vezeti a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók

módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásárói, kezeléséről és

elszámolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyilván

tartásokat.

• Biztosítja a kapcsolódó ügyiratok előállítását— érdemi döntés sablo

nokkal kiegészítve — egyedi és „tömeges” jelleggel, valamint támogat

ja az esetlegesen felmerülő postázási és érkeztetési feladatokat is.

o A pénzügyi — számviteli feladatok ellátását is biztosítja a pénzforgalom

feldolgozásától, az adózói folyószámla kezelésen át a különböző — p1.

a gazdálkodási rendszer, a Magyar Államkincstár felé történő — adat

szolgá Itatá sig.

o A rendszer része az elektronikus ügyintézés támogatása, az ELÜGY

portálról történő egyenleglekérdezés támogatása, az elektronikus

ügyiratok (p1. bevallások, bejelentések) fogadása, azok feldolgozásá

nak biztosítása.

• Kezeli a külső adatkapcsolatokat — Magyar Államkincstár, BM, NAV,

valamint a banki kapcsolatok és az önkormányzati főkönyv felé, illetve

támogatja az információ szolgáltatás rendjében meghatározott fela

datokat.

• Segítséget nyújt a központi adójogszabályokból eredő helyi képviselő

testületi rendeletalkotáshoz, így a — képviselőtestület döntése alapján

bevezetendő — helyi adórendelet megalkotásához.
A nyilvántartó rendszer segítséget nyújt az Önkormányzat gazdálkodásának
megalapozásához, a bevételi javaslatok kidolgozásához.
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Gazdálkodási A Gazdálkodási szakrendszer feladata a települési önkormányzatok, a
szakrendszer települési nemzetiségi önkormányzatok, a többcéiú kistérségi társulá

sok (a továbbiakban: TKT) és irányításuk alá tartozó költségvetési szer
vek gazdálkodási tevékenységének támogatása. Alapvető elvárás, hogy
egységes pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és az egyéb alapfeladatok
egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító közpon
ti rendszer használata valamennyi önkormányzat és TIC számára köte
lező legyen (minimum adatszolgáltatás szintjén).
Az ASP gazdálkodási szakrendszer egy korszerűbb gazdálkodási rend
szer, mely az alábbiakkal jellemezhető:

• moduláris felépítésű

‘ ügyvitelileg zárt rendszerű

‘ egyszeres adatfeldolgozású

• szabad paraméterezhetőségű

. grafikus felhasználói felületű

‘ többszintű jogosultsági rendszerű
A rendszer felhasználói:

. a helyi önkormányzatok (1254 szektor)

‘ a helyi önkormányzatok által irányított költségvetési szervek —

ideértve a polgármesteri hivatalt a megyei önkormányzati hiva

talt a közös önkormányzati hivatalt (1251 szektor)
o az országos nemzetiségi önkormányzatok (1252 szektor)

. az Országos nemzetiségi önkormányzatok által irányított költ

ségvetési szervek (1250 szektor)

‘ a helyi nemzetiségi önkormányzatok (1247 szektor)

a helyi nemzetiségi önkormányzatok által irányított költségveté

si szervek (1246 szektor)

. a térségi fejlesztési tanácsok (1259 szektor)

. a térségi fejlesztési tanácsok által irányított költségvetési szer

vek (1258 szektor)

o társulások (1249 szektor)

. a társulások által irányított költségvetési szervek (1241, 1248

szektor)
A gazdálkodási rendszernek a könyvvezetést a kettős könyvviteli rend
szerben, költségvetési számvitel és pénzügyi számvitel szerint kell ve
zetni:

o A költségvetési számvitel a bevételi és kiadási előirányzatok ala

kulásának, a követelések, kötelezettségvállalások, más fizetési

kötelezettségek, és ezek teljesítésének, továbbá a központi

költségvetés — Á4~. 14. ~ (3) bekezdése szerinti — fejezetéből

kapott támogatások felhasználásának a valóságnak megfelelő,

folyamatos, zárt rendszerű, áttekinthető nyilvántartását és az



Ingatlan- Az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer feladata az önkormányzat
vagyonkataszter tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartása. A
szakrendszer szakrendszer a 147/1992. (Xl. 6.) Korm. rendelet szerint tartja nyilván a

kataszterek adatait.
Főbb funkciói:

• Kataszter-kezelés: A funkció segítségével lehetőség van katasz

ter (ezen belül betétlapok) létrehozására, módosítására, törlé

sére, telkek összevonására, illetve telekmegosztásra a kormány-

rendeletben foglaltaknak megfelelően. A kataszterek adati meg

tekinthetőek és exportálhatóak a rendszerből.

• Bruttó érték és becsült érték nyilvántartás: Bruttó érték nyilván

tartás Q lapon, becsült érték nyilvántartás W lapon történik.

Csak forgalomképes ingatlanoknál lehet W lapot rögzíteni, a

forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes ingatlanok

esetében a becsült érték közvetlenül módosítható a betétlap

o ko n.

* Táblázatos és fix riportok: A funkció segítségével a rendszerben

lévő kataszterek adatai egyéni, önkormányzat által beállítható

vagy előre beállított paraméterek szerint táblázatos formában

exportálhatóak (p1.: kataszteri napló, ingatlanjelleg összesítő,

módosítási napló).

. OSAP 1616 statisztika listái: A rendszer előállítja az adatszolgál

tatást érintő potenciális hibákat, a Kincstár vizsgálata szerinti

hibalistát, illetve vizsgálja a 10% feletti eltéréseket.

• Kataszterek egyéb hibalistái, figyelmeztető üzenetei: Lehetőség

van lekérdezni a lapon belüli összefüggések és lapok közötti ösz

szefüggések figyelmeztető üzeneteit, amely alapján szükség

esetén javíthatóak az egyes kataszterek.

• Statisztika: A rendszer előállítja az OSAP1616 és OSAPÍ39O sta

tisztiká kat. Az előállított statisztikák megteki nthetőek, illetve

xml (OSAP16Í6) és rtf (OSAP139O) formátumban exportálható

ak. Az előállított xml benyújtható a Kincstár területi igazgatósá

gához.

. Migráció: A rendszer meghatározott struktúra alapján alkalmas

az előző rendszerből történő adatbeemelésre, illetve az ASP

rendszerből történő adatkicsatolásra is.

. Egyeztetés az eszköznyilvántartással: A funkció biztosítja az In

gatlanvagyon-kataszter szakrendszer és a Gazdálkodási szak

rendszer (KATI modul) közötti integrációs kapcsolatot, mely

alapján a Gazdá?lfodási rendszerből átvehetőek az adott idő

szakra történő bruttó érték változások. Ez biztosítja, hogy a
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Iratkezelő szak- Az Iratkezelő alkalmazás feladata az önkormányzati iratkezelési és álta
rendszer lános ügyintézési tevékenységek támogatása, legalább a vonatkozó

jogszabályokban előírt funkcionalitás biztosításával. Gondoskodnia kell
az iratok érkeztetéséről, iktatásáról, az iratok hollétének nyilvántartásá
ról, a megfelelő iratkezelési sablonok használatáról, az ügyintézési fo
lyamatok támogatásáról és a megfelelő ügykövetésről.
Szabványos kapcsolatokon keresztül iktatási feladatokat végez el a
szakrendszerek számára, átadja az iktatási adatokat a szakrendszerek
nek, biztosítja a központi rendszer megfelelő funkcióinak használatát.
Az iratkezelés összetett funkció, melynek kötelező és egyben az ön
kormányzatok által igényelt része az iktatás. Komplex iratkezelési szol
gáltatásra a nagyobb önkormányzatoknál mutatkozik igény.
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Ipar- és kereske- Az Ipar- és kereskedelmi szakrendszer feladata, hogy biztosítsa az ön
delmi szakrend- kormányzati hatáskörbe utalt ipari és kereskedelmi igazgatási ügyek
szer ügyintézésének teljes körű elektronikus támogatását és az adatok nyil

vántartását, lehetővé tegye az ügyek elektronikus úton történő intézé
sét, valamint támogassa a jogszabályokban meghatározott KSH és
egyéb rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások, közzétételi feladatok
elektronikus úton történő teljesítését.
A támogatott sza kigazgatási folyamatok:

• Üzletek ügyintézése — Nem üzletköteles termékek forgalmazása

esetén a kereskedelmi tevékenység bejelentése és nyilvántar

tásba vétele. Üzletköteles termékek forgalmazásának engedé

lyezése, illetve adatváltozás, üzemeltető váltás és üzleti tevé

kenység megszüntetésének bejelentése.

• Telephelyek ügyintézése — Új telep nyitásának bejelentése, en

gedélyköteles ipari tevékenység folytatása esetén működési en

gedélyezési eljárás lefolytatása, illetve adatváltozás, üzemeltető

váltás és ipari tevékenység megszüntetésének bejelentése.
• Üzleti célú szálláshelyek ügyintézése — Egyéb szálláshely beje

lentése és szálláshely vendégforgalmi adatainak rögzítése, nyil

vántartásba vétele, Engedélyköteles szálláshelyek (szálloda,

panzió, kemping, üdülőház, közösségi szálláshely) esetén mű

ködési engedélyezési eljárás lefolytatása, illetve adatváltozás,

szolgáltató váltás és szálláshely szolgáltatás befejezésének beje

lentése.

• Rendezvények ügyintézése — A rendezvénytartás iránti kérelem

benyújtását követően, a becsatolt iratok, a helyszíni szemlén

tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások alapján a

rendezvénytartás engedélyezése és nyilvá ntartásba vétele.

. Vásár, piac és bevásárlóközpont ügyintézése — Az üzemeltető

kérelmének benyújtását követően, a becsatolt iratok, a helyszíni

szemlén tapasztaltak, valamint a szakhatósági hozzájárulások

alapján vásár, piac és bevásárlóközpont engedélyezés és nyil

vántartásba vétele.

. Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás

ügyintézése — Nem üzletszerű gazdasági tevékenység keretében

közösségi elhelyezést biztosító szolgáltatók szálláshely

fenntartásának nyilvántartásba vétele.
A település méretétől függetlenül minden önkormányzatnak jelentős
segítséget nyújthat az alkalmazás, mert a jogszabályban előírt <SF1
adatszolgáltatás és az adatok internetes megjelenítése, valamint az
élelmiszer egészségügy, a polgári védelem és egyéb területek kérésére
történő, előre nem tervezhető adatszolgáltatási feladatok gyakoriak.



Települési portál Az ASP Portálrenciszer részeként a Települési portál opcionálisan, akár

önállóan is választható, amely elsősorban hírközlő, információs, tájé
koztató feladatokat tölt be, a települést mutatja be, aktuális híreket és
információkat közöl az állampolgárok számára.
Különösen ajánljuk azoknak az önkormányzatoknak:

. amelyek a kor elvárásainak már nem minden tekintetben meg

felelő, korszerűtlen honlapot tartanak fenn

amelyek nem akarnak havonta jelentős összegeket költeni az

üzemeltetésért (p1. külső szolgáltatói függés)

• amelyeknek fontos, hogy gond esetén a telefon másik végén

biztosan elérnek valakit

• amelyeknek fontos a biztonság

o amelyeknek fontos, hogy az esetleges behatolási kísérletek el

követői hasonló elbírálásban részesülnek, mint a

magyarorszag.hu oldal esetén történő behatolási kísérletek ese

tén (az említett portált is a NISZ, Nemzeti Infokommunikációs

Szolgáltató Zrt. üzemelteti)

• amelyek már egy alapszintű szövegszerkesztői ismerettel is

komplett weboldalakat képesek fenntartani

• amelyeknek megfelel, ha a pilotprojekt indulásakor több, a te

lepülés jellegére utaló séma is rendelkezésre áll.
Az ASP Központ szakrendszereinek használata a csatlakozás után ingye
nes. A Települési portál esetében az önkormányzatnál csak a tartalmi,
szerkesztési költségek jelentkeznek, a műszaki üzemeltetés költségei
már az ASP Központot terhelik.
Az Önkormányzati települési portálrendszer a „hagyományos” telepü
lési hír- és információs honlapok tartalmán és szolgáltatásain (Önkor
mányzati települési portál) kívül elektronikus ügyintézői felületet bizto
sít a lakosság és a vállalkozások számára (Elektronikus ügyintézési por-
tál).
Az Önkormányzati települési portál főbb iellemzői:
Tartalomkezelés: a települési portál egy nyílt forráskódú szoftverre, a
Drupal portálmotor és tartalomkezelő eszközre épül. A Drupal egy
könnyen kezelhető, felhasználóbarát rendszer, amely a település hírei
nek, információinak, dokumentumainak feltöltéséhez, karbantartásá
hoz alapszintű szövegszerkesztési és Internetes ismeretekkel is hasz
nálható. A Drupal tartalomkezelő alkalmazása lehetőséget biztosít a
megfelelő jogokkal rendelkező önkormányzati felhasználók számára,
hogy a portálon szabványos szerkesztőfunkciók segítségével szöveges,
táblázatokkal, illetve képekkel, videókkal illusztrált információkat he
lyezzenek el, és azok jóv~agyást követően Interneten keresztül elérhe
tők legyenek.
Portál arculat: a Települési portál esetében három különböző arculat



Elektronikus ügy- Az Elektronikus Ügyintézési portál más néven az Önkormányzati Hivata
intézési (ELOGY) Ii Portál (a továbbiakban: Portál) az önkormányzati ASP Központban az
portál elektronikus önkormányzati ügyintézés helyszíne. A Portál az ASP Köz

pontot igénybe vevő önkormányzatok természetes személy és Jogi
személy ügyfelei számára lehetőséget biztosít az önkormányzat által
választott szakrendszeri alkalmazásokhoz kialakított, elektronikusan
elérhető szolgáltatások igénybevételére.

Az Elektronikus Ügyintézési Portál az ASP Központban működő szak
rendszerekhez kapcsolódó ügyfél oldali elektronikus ügyintézési szol
gáltatásokat tartalmazza. Amennyiben a csatlakozó önkormányzat nem
az ASP által fejlesztett Települési portál bevezetését választja, az ASP
Portálrendszer Elektronikus Ügyintézési portált (ELÜGY) a már meglevő
honlapján kell hozzáférhetővé tennie.

Igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások:

Adóegyenleg lekérdezés: Az ügyfél lekérheti adott településhez tar
tozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezéséhez a felhasználó
nak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell
adnia az adóazonosító Jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a fel
használó lekérdezheti az adott településen belül személyes egyenlegét,
vagy azon személyek (természetes vagy Jogi) egyenlegét, amelyeket
mint képviseleti Joggal felruházott személyként összerendelési nyilatko
zatban kérelmezett az önkormányzatnál.

Ügykövetés: A beJelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk,
az ASP Központban elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyek
státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget biztosít az ügyfelek számára az
ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon követésére, az
ügyeik aktuális ügyintézési státuszának interneten keresztüli megisme
résére. Az elektronikus ügyintézés keretében benyújtott küldemények,
iratok, beadvá nyok esetében lehetőséget biztosít a státuszinformációk
lekérdezésére.

Ügyindítás: Az ügyindítás tulaJdonképpen nem más, mint egy elekt
ronikus űrlap benyújtása. A település és az ügy kiválasztása után az űr
lapkitöltő alkalmazás segítségével az ügyfél kitölti az űrlapot, maJd be
küldi az ASP Központba. A Központ továbbítja a település iratkezelőjé
nek, amely érkezteti a benyújtott űrlapot és iktatás után bekerül a meg
felelő szakrendszerbe vagy eljut az ügyintézőhöz. Jelenleg a helyi adó,
valamint az ipar és kereskedelmi ügyekben lehet űrlapot beadni, azaz
elektronikusan ügyet indítani. Az ügyindítás beJelentkezéshez kötött
szolgáltatás. 27
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Hagyatéki leltár A Hagyatéki leltár szakrendszer segítségével az önkormányzat jegyzője
szakrendszer az elhunyt hagyatékára és örököseire vonatkozó adatokat összegyűjti. A

rögzített adatok alapján a rendszerrel hagyatéki leltárt készít. A fel
használó a rendszerből a kinyomtatott papír alapú, illetve a rendszerből
kinyert elektronikus hagyatéki leltárt eljuttatja az Illetékes közjegyző
nek, aki a hagyatéki eljárást lefolytatja.

1.2.3. ASP 2.0 projekt Szervezeti keretei

Az ASP 2.0 projektszervezet az alábbi konzorcium tagok és együttműködő partnerek közremű
ködésével kerül kialakításra;

• KIFO, mint ASP 2.0 konzorcium vezető szervezet ellátja a projektmenedzsment és a fo
lyamat minőségbiztosítói szerepet.
Kincstár, mint az önkormányzati ASP működtető szervezete ellátja a projekt Kincstár és
Kincsinfo tagjainak elszámolási tevékenységét és az esetenkénti ellenőrzések levezény
lését. A Projektirodán keresztül elvégzi a projekt adminisztratív és dokumentációs,
nyilvánosság biztosítási feladatainak irányítását. Szakmai irányító szerepet lát el a pro
jektben megvalósuló igazgatásszervezési és integrációs feladatrendszerben, egyes
meglévő szakrendszerek (ADÓ, GAZD, IVK, IPAR, KERET menedzsment réteg) tovább-
fejlesztésében és az Új sza krendszerek megvalósításában, az elektronikus ügyintézési
szolgáltatásrendszer továbbfejlesztésében, az adattárház megvalósításában, az ASP
szolgáltatásmenedzsment rendszerének továbbfejlesztésében, valamint az önkor
mányzatok országos csatlakoztatásában. Részt vesz a jogszabály alkotás előkészítésé
ben. Ezen kívül szakmai felügyeletet lát el a konzorcium többi tagjának bevonásával a
keretrendszer (integrációs platform réteg) és a többi szakrendszer (Települési Portál,
ELÜGY Portál, ŰRLAP) megvalósításában.

NISZ, mint az önkormányzati ASP központ informatikai üzemeltetőjének felelőssége ki
terjed az önkormányzatok NTG hálózati végpontjainak létesítésére, az ASP hardver és
a lapszoftver infrastruktúrájá nak (installáció, szoftver infrastruktúra stb.) továbbfejlesz
tésére az önkormányzatok országos csatlakoztatása, az ASP keret-és a szakrendszerek
továbbfejlesztése, illetve az adattárház fejlesztése által definiált módon. A teljes rend
szer biztonsági követelményeinek meghatározására, fejlesztések megvalósítására, il
letve a keret- és szakrendszerek fejlesztéseinek megvalósítás során a követelmények
teljesülésének ellenőrzésére, a magas rendelkezésre állás, üzemeltethetőség biztosítá
sa érdekében. Szakmai irányító szerepet lát el a meglévő szakrendszerek (Települési
Portál, ELOGY Portál, ŰRLAP, KERET integrációs platform réteg) továbbfejlesztésében,
önkormányzati levelezési rendszer kiépítésében, valamint közreműködik az ASP szol
gáltatásmenedzsment rendszerének továbbfejlesztésében, az önkormányzatok orszá
gos csatlakoztatásában.
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. KINCSINFO Kincstári Informatikai Nonprofit Kft., mint konzorcium tag szervezet szak
mai felelőssége kiterjed az ADÓ szakrendszer továbbfejlesztésére.

. IdomSoft Zrt. mint konzorcium tag szervezet szakmai felelőssége kiterjed a Gazdálko
dási szakrendszer tová bbfejlesztésére.

. Kopint-Datorg Informatikai és Vagyonkezelő Kft. mint konzorcium tag szervezet szak
mai felelőssége kiterjed az Űrla pkezelő szakrendszer továbbfejlesztésére.

. BM, mint érdekgazda és projektszponzor részt vesz az e-közigazgatás fejlesztési szem
pontok ás adattárház adatigényének meghatározásában, az önkormányzati csatlakoz
tatások irányításában, a jogszabály alkotási tevékenység előkészítésében. Segíti a pro
jekt célrendszerének megvalósítását.

1.2.4. Az ASP 2.0 Elektronikus ügyintézési rendszerének bemutatása

Önkormányzati Hivatali portál jellemzők

Az állampolgárok az ASP Központ ügytéloldali szolgáltatásait az ASP1.O keretében kifejlesztett
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül vehetik igénybe (https://ohp.asp.lgov.hu).

A Portál bárki számára elérhető, egyes funkciók regisztrációhoz kötöttek, mások szabadon
használhatók regisztráció nélku is. Az Önkormányzati Hivatali Portálon a bejelentkezés és a
felhasználó azonosítása Ügyfélkapu segítségével történik. A felhasználónak az ügyfélkapus
bejelentkezést követően regisztrálnia kell az Önkormányzati Hivatali Portálra. Az e-ügyfél re
gisztráció egyszeri, nem kötődik önkormányzathoz.

Az ügyfelek az ASP központhoz csatlakozott önkormányzat kiválasztása után vehetik igénybe
az ASP szakrendszerek kínálta ügyintézési lehetőségeket. Mivel a szakrendszerek használata az
ASP Központon belül az ASP1.O keretében nem volt kötelező, ezért az ügyfelek számára nyúj
tott ügyintézési szolgáltatások köre önkormányzatonként eltérhetett.

Az Önkormányzati Hivatali Portál jelenlegi funkciói:
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Az űrlapszerkesztési és központi menedzsment feladatokat az ASP Központ látja el (a Magyar
Állam kincstá r szervezetébe főosztá lyként tagozódva). Az önkormá nyzatok számára elérhető
sablon űrlapokat központilag teszik elérhetővé. A központilag tervezett űrlapokat az önkor
mányzatok az ASP Központ által biztosított paraméterező alkalmazással igazíthatják a helyi
elvárásokhoz, illetve rendeletekhez.

Ügykövetés (Regisztrációt igényel),
Az alkalmazás lehetőséget biztosít a bejelentkezett felhasználók számára az ügyintézési fo
lyamat interneten keresztüli nyomon követésére, az ügyeik aktuális ügyintézési státuszának
interneten keresztüli megismerésére. Az elektronikus ügyintézés keretében benyújtott kül
demények, iratok, beadvá nyok esetében lehetőséget biztosít a státuszinformációk lekérdezé
sé re.

Adóegyenleg lekérdezés (Regisztrációt igényel).
Az ügyfél lekérheti adott településhez tartozó helyi adó egyenlegét. Az egyenleg lekérdezésé
hez a felhasználónak másodlagos azonosítóként az Ügyfélkapus azonosítás után meg kell ad
nia az adóazonosító jelét, vagy adószámát is. Azonosítás után a felhasználó lekérdezheti az
adott településen belül személyes egyenlegét, vagy azon személyek (természetes vagy jogi)
egyenlegét, amelyeket mint képviseleti joggal felruházott személyként összerendelési nyilat
kozatban kérelmezett az önkormányzatnál.

Elektronikus ügyintézés folyamata

Összefoglalva az egységes felületen keresztül, az E-ügyintézési tv-nek megfelelően lehetővé
teszi a lakossági és vállalkozói e-ügyintézést (Önkormányzati Hivatali Portál — továbbiakban:
OHP)

Csobánka Község Önkormányzata
Cim: Kopint-Datorg <ft

E-mail: testl@csobanka.hu
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• Ügyindítás
• Ügykövetés
‘ Adóegyenleg lekérdezés
‘ Strukturált űrlapok

• SZEÜSZ/KEÜSZ integráció

. ASP Űrlapmenedzsment

. ASP Iratkezelővel integrált működés

. Szakrendszeri támogatás

~‘I(• ~ L’ L
Előtöltés (SZL, ÖNY±), Hitelesítés (AVDH), Beküldés (BKSZ)

E-Papír

KN’(

Ogyind ítás, Ogykövetés, Adóegyenleg-lekérdezés

Jóváhagyás, Hitelesítés (AVDH bi-i~z), RNY lekérdezés, Kézbesítés (BKSZ)
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2. Beszerzés tárgya

A beszerzés tárgya
- Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásai tekintetében Ajánlatkérő szakrendszere

inek (OIHP ás Települési portál), szervezői ás tervezői feladatok közigazgatási szakértői
kompetenciával történő támogatása.

- Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásai tekintetében Ajá nlatkérő szakrendszerei
(OHP ás Települési portál) külső (ASP-n kívüli) integrációs kapcsolatainak közigazgatási
szakértői támogatása.

Termék (szolgáltatás) megnevezése Mennyiség, mennyiségi egység

Vezető közigazgatási szakértő 50 szakértői nap

Junior közigazgatási szakértő 55 szakértői nap

Szenior közigazgatási szakértő 120 szakértői nap

Rendszerszervező szakértő 30 szakértői nap

2. Az ASP elektronikus
ügyintézési szolgáltatásai
tekintetében Ajánlatkérő
szakrendszerei (OHP és
Települési portál) külső
(ASP-n kívüli) integrációs
kapcsolatainak közigazga
tási szakértői támogatása.

Mennyisége:

A fenti szolgáltatások keretében kötelezően teljesítendő 2 db feladatcsoport, melyeknek célja
az alábbi feladatok megvalósításw

1. — Az ASP elektronikus
ügyintézési szolgáltatásai
tekintetében Ajá nlatkérő
szakrendszereinek (OHP
és Települési portál),
szervezői és tervezői köz
igazgatási szakértői tá
mogatása.

Az ASP fejlesztési szakasza során szük
séges a NISZ elektronikus ügyintézési

folyamatban résztvevő szakrendszerinek
a támogatása közigazgatási szakértői
támogatói szempontból. Ajánlatkérő

ehhez a feladathoz saját belső erőforrá
sai mellett külső támogatói kapacitást

kíván beszerezni.

Az ASP elektronikus ügyintézési szolgál
tatásaival kapcsolatban felmerült az a
kormányzati és önkormányzati igény,

hogy az ASP integrálva működjön ASP-n
kívüli rendszerekkel is, Ajánlatkérő eh
hez a feladathoz saját belső erőforrásai
mellett külső támogatói kapacitást kíván

beszerezni.
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3. Feladatok

Ajánlatkérő feladata az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásai tekintetében Ajánlatkérő
szakrendszereinek szervezői ás tervezői feladatok közigazgatási szakértői kompetenciával tör
ténő támogatása, valamint az ASP elektronikus űgyintézési szolgáltatásai tekintetében Aján
latkérő szakrendszerei külső integrációs kapcsolatainak közigazgatási szakértői támogatása.

3.1. Előzmények

Az elektronikus ügyintézési rendszer az ASP egyik legfontosabb, az állampolgárok, vállalkozá
sok számára a rendszert megjelenítő felülete. Ennek köszönhetően a projekt megvalósítása
során egyre nagyobb hangsúlyt kapott és egyre több feladat jelentkezett ezen a területen. A
feladatvégzés tekintetében az elektronikus ügyintézési rendszerrel kapcsolatos NISZ oldali
szervezői éstervezői közigazgatási szakértői támogatást és kapacitást kívánjuk beszerezni.

Ezen felül a Belügyminisztérium (továbbiakban: BM) konzorciumi tagsága mellett az egész
közigazgatás és azon belu ~ az önkormányzati igazgatás szempontjából kiemelkedő jelentő
ségű fejlesztések következtében pozitív irányú fejlődés tapasztalható. Az ASP 2.0 projekt nem
kisebb célt tűzött ki maga elé, mint az önkormányzati ASP szolgáltatásrendszerének kiterjesz
tését valamennyi önkormányzatra, továbbá a már eddig is létező szolgáltatások továbbfejlesz
tését és egy adattárház megvalósítását. A szolgáltatások továbbfejlesztéséhez és az
interoperabilitás vagy más néven az informatikai együttműködés, illetve az elektronikus ügyin
tézés tényleges elterjesztéséhez elengedhetetlenek a közhiteles nyilvánta rtásokkal a kapcsola
tok kiépítése és azokon keresztül minél inkább automatizált adatszolgáltatások megvalósítása,
valamint az újabb Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (továbbiakban:
SZEÜSZ) és Kormányzati Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások (továbbiakban: KEÜSZ) folya
matba integrálása.

3.2. Az ASP elektronikus űgyíntézési szolgáltatásai tekintetében
Ajánlatkérő szakrendszereinek (OHP és Települési portál), szerve
zői és tervezői feladatok közigazgatási szakértői támogatása

Az ASP elektronikus ügyintézési megoldása a projektnek az a szolgáltatása, amit az állampol
gárok és vállalkozások látnak, érzékeinek, használnak és így annak hasznait közvetlenül is ér
zékelhetik. Egy ilyen rendszer, ami a társadalom egészét szolgálja ki természetszerűleg folya
matosan fejlesztésre szorul, hiszen rengeteg visszajeizés érkezik, illetve maga a projekt is tö
rekszik arra, hogy minél komplexebb, minél magasabb színvonalú szolgáltatást nyújtson.
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Az ASP Elektronikus ügyintézési folyamat kiemelt szereplője az OHP, de a Települési portálnak
is vannak olyan elektronikus szolgáltatásai, amit a lakosság közvetlenül igénybe vesz. A folya
matosan növekvő igények és a projekt megvalósítási szakasza során felmerülő Új követelmé
nyek te~esítéséhez Ajánlatkérő szervezői és tervezői feladataihoz közigazgatási szakértői ka
pacitást, támogatást kíván beszerezni.

A feladatvégzés tekintetében elvárás, hogy az OHP-vel és Települési portállal kapcsolatos Új
igények szervezői, valamint tervezői oldala közigazgatási szakértők által kiszolgálásra, támoga
tásra kerüljenek.

Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

. Dokumentum készítés
o Dokumentum értékelés

. Részvétel az ASP munkacsoport-megbeszéléseken

. Eseti, ad hoc feladatok ellátása

. Követelményvizsgálat

. Követelmény készítés

. Megnövekedett igények kiszolgálásával kapcsolatos szervezés

. Külső vállalkozók által szállított dokumentációk véleményezése

. Egyeztetések a tervezésben résztvevő területekkel
‘ Tesztelési feladatok közigazgatási szakértői támogatása
o Tervezői feladatok közigazgatási szakértői támogatása

‘ ASP2 üzletfejlesztési javaslatok, Újabb projekt célok definiálása
. NISZ belső munkavégzés módszertani támogatása

3.3. Az ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatásai tekintetében
Ajánlatkérő szakrendszerei (OHP és Települési portál) külső (ASP-n
kívüli) integrációs kapcsolatainak közigazgatási szakértői támoga
tása

Az ASP szolgáltatások az önkormányzatok működésének meghatározó részeivé váltak a beve
zetés óta eltelt időszakban, így általános igényként fogalmazódott meg, hogy az önkormány
zatok azon szakrendszerei is összekapcsolhatók legyenek az ASP által biztosított szakrendsze
rekkel, amelyek nem képezik az ASP-s szolgáltatási portfólió részét. Ezen szakrendszerek szá
mára interfész kapcsolat kiépítése szükséges.

Ennek egyik területe, amikor az ASP szakrendszer (OHP, Települési portál) egy külső, az ASP
szakrendszeri portfólión kívüli rendszerrel kerül integrált kapcsolatba. Erre jó példa lehet az
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QHP tekintetében az elektronikus fizetési folyamatban az, hogy ha egy számla befizetése so
rán az OHP-nak egy külső, helyi gazdálkodási rendszernek kell átadnia, illetve onnan átvennie
adatokat. De példa lehet a Települési portálnak egy külső Ipar- kereskedelmi szakrendszerrel
való kapcsolata is. Ezeknek a külső integrációs kapcsolatoknak a szervezési és tervezési felada
toknak közigazgatási szakértői támogatását kívánjuk beszerezni.

Másrészt az önkormányzati ASP rendszer szempontjából a külső közhiteles hatósági nyilván
tartásokkal való adatkapcsolat kialakítása is kiemelt jelentőségű, mert az elektronikus közigaz
gatás önkormányzati ügyintézők és állampolgárok által érzékelhető gyakorlati hasznát a rend
szerek összekötéséből lehet eredeztetni. Az együttműködéshez szükséges technikai és tartal
mi követelmények alkotják az interoperabilitás kérdéskörét, tehát az ASP 2.0 projektben a
közhiteles hatósági nyilvántartásokkal való adatkapcsolat kialakításának lehetőségét. Az adat-
kapcsolatok kialakítása kiemelten támogatná p1. az önkormányzati adóhatósági eljárások le
bonyolítását (p1. végrehajtások, ellenőrzések lebonyolítása), az ipari és kereskedelmi engedé
lyeztetési ügyintézést (p1. közhiteles címek nyilvántartása alapján történő működési engedély
kiállítása, telephely engedélyeztetés) és hozzájárulna egy széles körűen integrált, közhiteles
adatokra épülő önkormányzati ügyintézés eléréséhez. A hivatali ügyintézések gyorsítása és az
ügyfelek minél magasabb szintű kiszolgálása érdekében a különböző államigazgatási szervek
által vezetett központi, kőzhiteles nyilvántartások közül is kiemelkedő jelentőségűek a Be
lügyminisztérium Nyilvántartások Kezeléséért Felelős Helyettes Államtitkársága (továbbiak
ban: BM NYHÁT) által vezetett nyilvántartásokból igényelhető adatszolgáltatások. Az ASP 2.0
projekt keretében már bizonyos szinten felmérésre kerültek az egyes adatkapcsolati igények,
azonban kérdéses ezen vizsgálatok teljeskörűsége és naprakészsége. A korábbi felméréskor az
volt ugyanis az alapvető logikai megközelítés, hogy milyen adatokra van szükség az ASP szak-
rendszerek működéséhez. Az eddig elért eredmények azonban azt mutatják, hogy releván
sabb lenne onnan közelíteni a témakörhöz — különös tekintettel, hogy már állami vezetői szin
ten is egy kézben tartható ez a feladatvégzés —‚ hogy milyen már meglévő adatszolgáltatási
gyakorlatok alakultak ki a BM NYHÁT által vezetett nyilvántartások tekintetében. Ennek a
megközelítésnek az előnye, hogy nem szorítaná be a gondolkozást az önkormányzati ASP
sza krendszerei segítségével lefolytata ndó eljárásokra irányadó, jelenleg hatályos jogi környe
zet adta keretek közé. Egy felmérés segítségével egy átlátható és teljes kataszter lenne össze-
állítható a BM NYHÁT adatszolgáltatási gyakorlatáról, lehetőségeiről, amelyből az önkormány
zati ASP rendszert működtető szervezet ki tudná válogatni, hogy az eljárások hatékonyságának
növelése érdekében milyen adatkapcsolatok kialakítása szükséges. Megalapozott szakpolitikai
igény esetén a jogszabályi környezet hozzáigazításával (cél és jogalap megteremtésével) az
adminisztratív akadályok elháríthatók a fejlesztés megkezdése elől. Ezeknek a külső integráci
ós kapcsolatoknak a szervezési és tervezési közigazgatási szakértői támogatását kívánjuk be
szerezni.

Harmadrészt mind a Kormányzat, mind a projektvezetés felől elvárás, hogy a működő SZEÜSZ
ök és KEÜSZ-ök minden elektronikus szolgáltatást nyújtó szervezet folyamataiban integrálásra
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kerüljenek. Az ASP feladatvégzés eredményeképpen ezek egy része már a folyamat részét
képezi, de vannak még olyan szolgáltatások, amelyek beépíthetőségének vizsgálata, illetve
integrálása szükséges. Ezeknek a BM-es hatáskörbe és az Ajánlatkérő szolgáltatási körébe tar
tozó külső integrációs kapcsolatoknak a szervezési és tervezési feladatainak közigazgatási
szakértői támogatását kívánjuk beszerezni.

Ajánlattevőnek az alábbi feladatokat kell elvégeznie:

A külső rendszerkapcsolatok tekintetében meg kell vizsgálni, bogy:
. milyen igények merültek fel ezen területen az OHP és a Települési portál tekintetében;

. ezek az igények milyen folyamatokat érintenek;

. szükséges-e a folyamatok újraszervezése;
• amennyiben igen, azok kialakításában közre kell működni;
. el kell készíteni a követelmény specifikációkat;
. és közigazgatási szakértői szempontból támogatni kell a tervezés és tesztelés elvégzé

sét.

Például a közhiteles nyilvántartások témakörében javasolt - nem kizárólagosan — azt megvizs
gálni hogy:

• mely szervezetek számára, milyen jogalappal (mely jogszabályhely alapján) szolgáltat
adatokat a BM NYHAT területe;

. mely nyilvántartásokból milyen adatszolgáltatásokatteljesítenek;
‘ az egyes adatszolgáltatásokhoz milyen bemenő (input) adatok szükségesek, és azokra

milyen adatokat szolgáltatnak;
‘ az adatszolgáltatás milyen módon (rendszer-rendszer kapcsolattal, BM NYHÁT munka

társak általi leválogatással) zajlik;
. mekkora a nyújtott adatszolgáltatások volumene (p1. az elmúlt évben hányszor, meny

nyi adatot szolgáltattak).

A teljesítés során felmerülhet a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busszal (továbbiakban:
KKSZB) kapcsolatos feladatvégzés. Az ASP csatlakozott a KKSZB szolgáltatáshoz, mely csatlako
zás több célt szolgál. Egyrészt igénybe tudjuk venni azokat az adatszolgáltatásokat, melyeket a
már csatlakozot adatszolgáltatók tudnak nyújtani, másrészt annak érdekében, hogy biztosít
suk az ASP rendszer, és a külső önkormányzati szakrendszerek közötti biztonságos adatkap
csolatot, ezzel a megoldással bármilyen — arra alkalmas — külső rendszer, a megfelelő interfé
szeken keresztül biztonságosan tud adatcserét folytatni az ASP szakrendszereivel, A Közigaz

gatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési kereté
nek megállapításáról szóló 1004/2016, (1.18.) Korm. határozatban kiemelt projektként került
nevesítésre a “Közigazgatási szakrendszerek egységes eléréséhez és interoperabilitásához
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központi alkalmazás szintű szolgáltatások biztosítása” című projekt, mely projekt keretein be
ül valósul meg a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (továbbiakban: KKSZB). Ennek célja,

hogy a nemzeti adatvagyon részét képező nagy állami nyilvántartások és szakrendszerek a
KKSZB keretrendszeren keresztül történő, szolgá Itatásorientált szabványos összekapcsolását
biztosítsa, az interoperabilitás megteremtésével a rendszerek közötti hatékony kommunikáció
egységes szintre emelésével. A KKSZB segítségével lehetőség nyílik a Jelenleg különböző tech
nológiai, integráltsági, üzemeltetési szinten működő információs rendszerek egymással való
összekapcsolására, a redundáns adattárolás visszaszorítására, ás az ebből eredő adatintegritá
si hibák csökkentésére.

A KKSZB-hez történő csatlakozáshoz szükséges adminisztratív és technikai feladatok a Magyar
Államkincstár, mint konzorciumi tag által kerülnek megvalósításra.

4. Dokumentálás

Tekintettel arra, hogy a feladatvégzés közvetetten hozzájárul ahhoz, hogy a létrejövő külső
interfészeket bármely önkormányzat által alkalmazott külső szoftver meghívhatja majd, ki
emelt figyelmet kell fordítani a dokumentációs feladatokra.

A dokumentum típusú termékeket Ajánlattevőnek Microsoft Word, illetve Excel, Visio, illetve
MS Project formátumban kell elkészíteni.

5. Feladatvégzés kiadásának formája

KKSZB magas szintű szoftvera rchitektúra

‚
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A feladatellátáshoz a feladatokra vonatkozó szakértői napokat kívánja Aj~nlatkéro”~igénybe
venni, az Ajánlattevővel előzetesen meghatározott szolgáltatás / mérték igénybevételével.

Ajánlatkérő konkrét igényei egyedi megrendelővel kerülnek lehívásra, A megrendelőben kerül
meghatározásra az ellátandó feladat, az Ajánlatkérő által meghatározott adott feladat elvég
zéséhez szükséges sza kértői munkanapok, valamint a megrendelő teljesítettségéhez szüksé
ges eredménytermék(ek).

Az Ajánlattevő által teljesítettnek jelentett és Ajánlatkérő számára átadott eredménytermékre
az Ajánlatkérőnek 5 munkanap áll rendelkezésére a véleményezésre, így elfogadásra vagy
javítás kérésére. Az elfogadott eredménytermék(ek) jelentik adott megrendelő teljesítésének
elfogadását.

Az egyedi megrendelés kiadására Ajánlatkérő forma nyomtatványt rendszeresít, melyet Aján
lattevőnek kötelező alkalmaznia.

Ajánlatkérő az egyedi megrendelést a konkrét munka megkezdése előtt 5 munkanappal köte
les írásban megadni.

Az egyedi megrendelésnek legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

• a feladat meghatározását és mennyiségét, feladat leírását

. a teljesítés határidejét,
o a teljesítés helyét,

‘ a feladat elvégzése során elkészítendő dokumentációk meghatározása.

Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő által adott egyedi megrendelést haladéktalanul, de legké
sőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni. A visszaigazolásnak legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

‘ az egyedi megrendelésben foglalt munkavégzés elvállalásáról / elutasításáról szóló nyi
latkozat (elutasítás esetén megjelölve azt, hogy a megrendelés mely pontjával nem ért
egyet),

‘ a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő megnevezése, elérhetősége (telefon, email),
‘ a feladat elvégzésének ütemezési tervét,

‘ a feladat elvégzésének szakmai leírását.

Ajánlattevő köteles a Megrendelés visszaigazolását követően a szolgáltatást S munkanapon
belül megkezdeni.
A fentiek alapján tehát:

‘ A megkötésre kerülő szerződés összege a felhasználható maximum.
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o A szolgáltatás lehívása Ajánlatkérő igénye alapján és ütemezésében történik.

. A szakértőkkel szemben támasztott elvárásokat a KMOÍITSZÍ6 számú Keret megálla
podásra vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlattevő köteles az egyedi megrendelésben szereplő feladatot az abban foglalt határidőn
belül elvégezni. A feladat elvégzéséről Ajánlattevő haladéktalanul értesíti megrendelőt (készre
Jelentés). Felek az egyedi megrendelések lezárása során átadás-átvételi jegyzőkönyvet készí
tenek. Az egyedi megrendelésben elvégzett feladatok átadás-átvételének szabályaira a szer
ződés vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ajánlatkérő a sikeresen elvégzett egyedi meg
rendelések alapján állít ki Teljesítést Igazoló Bizonylatot.

6. Eredménytermékek

Az eredménytermékeket papír alapon, elektronikus úton (e-mailen — szerkeszthető formában
is) és hordozható adathordozón kell átadni ajánlatkérőnek.

Ajánlattevőnek a szállítói feladatvégzés keretében az alábbi eredménytermékeket kell átadnia
Ajánlatkérőnek.

Az 1. feiadatcsoport vonatkozásában

. Jelentések

. Felmérések

. Elemzések

. Követelményspecifikációk

. Tesztelési terv javaslatok

. Átadás-átvétel során keletkező dokumentumok

A 2. feladatcsoport vonatkozásában

. Felmérések

‘ Jelentések

‘ Elemzések

o Követelményspecifikációk

‘ Tesztelési terv javaslatok

. Átadás-átvétel során keletkező dokumentumok

7. Együttműködési kötelezettségek
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Az Ajánlattevő köteles az ASP2.O projektben résztvevő egyéb Vállalkozókkal és az Ajánlatkérő
partnereivel együttműködni. Az ASP2.O projektben várhatóan résztvevő és a szállítói feladat
végzésben releváns partnereket és érintetteket az alábbi felsorolás tartalmazza (a felsorolás
nem teljes körű, mind a beszerzés, mind a szállítói feladatvégzés során változhat).

• Szakrendszerek szállítói;

• Ajánlatkérő szakértői;
. Auditor;

. Minőségbiztosító;

. Magyar Államkincstár;

. KIFO;

‘ KINCSINFO;
. BM;

‘ PM,

. ASP2.O integrációs munkacsoport.

Ajánlattevő által biztosítandó közreműködés:

- A leírásban rögzített feladatok megvalósítása során Ajánlattevő kötelessége az Ajánlatké
rővel való folyamatos kapcsolattartás, konzultáció.

- Ajánlattevő kötelessége Ajánlatkérő haladéktalan tájékoztatása) ha a jel~n műszaki leírás-
ban rögzített feladatok megvalósulását illetően olyan akadály, kockázat merül fel, amely az
ütemtervben meghatározott határidők csúszását eredményezheti.

Ajánlatkérő által biztosítandá közreműködés:

Amennyiben Ajánlattevő azt igényli, Ajánlatkérő az egyedi megrendelés elküldését megelőző
szakmai egyeztetésen biztosítja számára a feladatvégzéshez szükséges dokumentumokat (el
járások dokumentáciái: műszaki specifikációk, vállalkozói szerződések, információkat (ASP2.O
projekt dokumentációi, Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány, ágazati projektcélok, NISZ
szabályzatok)

S. Teljesítés helye

‘ ASP2.O projekt konzorciumi tagjainak telephelyei

o Ajánlatkérő budapesti telephelyei:
1135 Budapest, Csata u. 8.
1081 Budapest, Csokonai u. 3.
1148 Budapest, Róna u. 54-56.
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o MagyarÁllamkincstártelephelyei:
1138 Budapest, Váci út 135-139.
1054 Budapest, Vadász utca 16.

o Belügyminisztérium telephelyei;
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

m 1051 Budapest, József Attila u. 2-4.

o valamint nyertes ajánlattevő telephelye.
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1sz. melléklet - Leszállítandó dokumentumok elvárt tartalma

A releváns részeket kell értelemszerűen alkalmazni.

Fejlesztési terv
A dokumentum célja
Egy szoftvertermék kifejlesztésével járó feladatokat tartalmazza, így terjedelme egyértelműen
szűkebb, mint a száilítói feladatvégzés teljes megvalósítási terve. A hardver infrastruktúrát
adottnak tételezi fel.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél és hatókör
A fejlesztési feladat célja
A fejlesztés terjedelme
A fejlesztéssel érintett részek
Kimaradó részek

Fogalmak és rövidítések

Szervezet
A fejlesztés megvalósításának résztvevői
Megrendelő
Fejlesztők
Alvállalkozók
Szállítók
Kapcsolat más projektekkel
A végrehajtás szállítói szervezete
Kommunikáció

A fejlesztés keretei
A fejlesztés módszertana
Szállítói operatív vezetés
Fejlesztés
Tesztelés
Futási környezet
Hardver
Szoftver
Fejlesztői környezet
Tesztkörnyezet

Leszállítandó termékek
Ütemezés és költségvetés
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Kockázatkezelés
Minőségbiztosítás
Kapcsolódó dokumentáció

Követelmény-specifikáció
A dokumentum célja
A követelmény-specifikáció tartalmazza a megrendelői igényeket, valamint a pályázati kiírás-
ban foglalt egyéb feltételekből származó követelményeket is.
A követelmény-specifikáció strukturáltan, szabad szöveges formában Írja le a követelménye
ket. (UML modellező eszköz használható, de az nem váltja ki a szabad szöveges leírást’) Min
den követelmény rendelkezzen egyedi azonosítóval.
Elvárás, hogy legyen teljes körű, konzisztens, megvalósítható, tesztelhető.
A követelmény-specifikáció szolgál a rendszertervezés (és teszttervezés) alapjául, valamint az
átadás-átvételi folyamat is ezen alapul.
A dokumentum tartalomjegyzéke
Bevezetés
A dokumentum célja
Célzott olvasókör

Szakmai motiváció
A szállítói feladatvégzés háttere
A szállítói feladatvégzés célja
Résztvevők

Kötöttségek
Megkövetelt kötöttségek
Definíciók és fogalmak
Fontos tények és feltételezések

Funkcionális követelmények
Jogszabályi környezet
Megvalósítandó folyamatok
Szereplők
Fo lya matleírások

Nem-funkcionális követelmények
Általános követelmények
Sikerkritériumok
Tervezési megszorítások
Jogszabályi megfelelőség, követés
Alkalmazott szabványok
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Kötelezően alkalmazandó szabványok
Választás alapján alkalmazott szabványok

Te~esítmény követelmények
Rendelkezésre állás
Méretezési input adatok
Tárhely igények
Vá laszidők
Méretezhetőség, skálázhatóság

Adatkezelés, adatbázis menedzsment
Adatintegritás, konzisztencia
Adatizoláció
Mentés, archiválás
Törzsadat-kezelés
Ősfeltöltés
Adatfeldolgozás, elemzés
Exportá lás

Rendszermenedzsment
Központi konfiguráció, menedzsment
Monitoring
Naplózás, audit

Biztonsági követelmények
Fizikai biztonság
Adatbiztonság
Az adatok elérése
Fizikai hozzáférés
Azonosítás
Jogosultság
Tárolás
Megőrzés, törlés
Hálózati adatmozgatás

Üzembiztonság

Architektúrára vonatkozó követelmények
Logikai architektúrával kapcsolatos követelmények
A rendszer felépítése, modularitása

Szoftver-architektúra
Felhasznált kész komponensek
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Portolhatóság, platformfüggőség
Bővíthetőség, skálázhatáság
Szolgáltatási szint
Jogosultságok
Központi menedzselhetőség

Fizikai architektúrával kapcsolatos követelmények
Kiszolgáló infrastruktúra — szerverek - virtualizáció
Kliensek — munkaállomások, vékony kliensek
Hálózat (VPN, LAN)

Integrációs követelmények
Tartalom-integráció
Külső rendszerkapcsolatok
Hardver interfészek
Szoftver interfészek
Kommunikációs interfészek
Felhasználói interfészek

Felhasználói felülettel kapcsolatos követelmények
Ergonómia
Testresza bhatóság
Nyelvek kezelése
Akadálymentesség
Hibakezelés, hibaüzenetek
On-line dokumentáció, súgó

Üzemeltetési követelmények
Fenntarthatáság
Karbanta rthatóság

Szállítással kapcsolatos követelmények
Leszállítandók
Szállítandó termékek
Szállítandó szolgáltatások

Szállítói operatív vezetéshez és minőségirányításhoz kapcsolódó követelmények
Módszertani követelmények
Tervezési követelmények
Kivitelezéssel kapcsolatos követelmények
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Teszteléssel kapcsolatos követelmények
Szállítandó dokumentációval kapcsolatos követelmények
Oktatássa I, betanítással kapcsolatos követelmények
Próbaüzemhez kapcsolódó követelmények
Átá Ilással és migrációval kapcsolatos követelmények
Éles indulással kapcsolatos követelmények

Jótá Ilás, támogatás és követés követelményei
Licencek, felhasználási feltételek
Garancia, támogatás
Forráskód megőrzés

Mellékletek

Tesztelési terv
A dokumentum célja
A Tesztelési terv dokumentum bemutatja a tesztelés folyamatát, a rendszer megvalósítási és
átadási fázisai során végrehajtandó teszttípusokat, a teszttípusokhoz kapcsolódó feladatokat
előfeltételeket és erőforrás igényeket, valamint a tesztelési folyamatban érintett szerepkörö
ket és feladatköröket.
Minden, a követelmény-specifi kációba n meghatározott követelményre kell tesztesetet létre
hozni, meghatározva, hogy mely feltételek teljesülése esetén tekintjük sikeresnek a tesztet.

A dokumentum tartalomjegyzéke
Cél ás hatókör

Fogalmak és rövidítések

Tesztelési megközelítés
Atesztelés módszertana, eljárásrendje
A tesztelés eszközkészlete
Manuális tesztelés
Automata tesztelés
Hibakezelés
A hibakezelés folyamata
Tesztmenedzsment eszköz
Release menedzsment
Tesztkörnyezet

Szervezet
Szerepkörök és felelősségek

48



Teszttípusok
Megvalósítási fázis
Fejlesztő! komponens teszt
Fejlesztői integrációs teszt
Átadási fázis
Integrációs (interfész) teszt
Rendsze rteszt
Üzemeltetési teszt
Performancia teszt
Biztonsági teszt
Átvételi (végfelhasználói) teszt
Katasztrófa elhárítási teszt
Éles teszt
Regressziós tesztek
Teljes körű mentés-visszaállítási / Migrációs tesztek

A követelmények verifikálása
Követelmények — tesztesetek megfeleltetés táblázat
Tesztesetek — követelmények megfeleltetés táblázat

Elfogadási kritériumok

Tesztforgatókönyv
A dokumentum célja
A tesztforgatókönyv írja le részletesen azokat a teszteseteket, amelyeket a tesztelés során el
kell végezni.
A dokumentum tartalomjegyzéke
BEVEZETÉS
A dokumentum célja
A tesztelési feladat ismertetése
Érintett rendszerek/funkciók/folyamatok
Kapcsolódá dokumentumok
Tesztkörnyezetek
Tesztelésben résztvevők és felelősségük
Végrehajtandó teszttípusok
Teszteszközök
Előfeltételek és feltételezések
Ütemezés

TESZTESETEK
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Ütemterv (feladat-és erőforrás)
A dokumentum Célja
Az ütemterv célja, hogy grafikusan és szövegesen ábrázolja a szállítói feladatvégzés megvalósí
tásának menetét leírja az egyes feladatok egymásra épülését, függőségeit.
A dokumentum feladata, hogy részletesen meghatározza a szállítói feladatvégzés egyes lépé
seinek végrehajtásához szükséges (műszaki és emberi) erőforrásokat, mind a szállító, mind
pedig a megrendelő oldaláról.
Az ütemtervnek nincs előírt formátuma, de magát az ütemtervet célszerű Microsoft Project
ben elkészíteni, amelyet a Wordben írt szöveges leírás mellékleteként kell csatolni.

Minden más eredménytermék formátuma és elvárttartalma a feladatvégzés megkezdése előtt
Ajánlatkérővel közösen kerül rögzítésre.
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N I ~ 3. számú melléklet a. nyilvántartási számú• • NEMZETI INFOKQMMUNIRÁCI6S szerzodeshezSZOWALTATO 71CL

Nyilatkozat Partner adatairól
~4iÉ~Í~Ó7Át/s

Azonosító adatok:
Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): eNET Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): eNET
Internetkutató és Tanácsadó KR. Internetkutató KR
Cé~je~yzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám, egyéb Qnegfelelő
aláhúzandó): 01-09-697692

Adószám: 12669789-2-43 Uniós adószám: HUOCCSZ.0l-09-697692

Kapcsolattartó adatai

Név: Bacsa Tamás Beosztás: Projektvezető

Telefonszám: +3670 513-3634 E-mail cím: tamas.bacsa@enet.hu

Cím
Székbely (ország irányítószám, város, utca, házszáin):
1092 Budapest, Ráday u. 42-44.

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

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

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

Számlavezető bank

Neve: K&H Bank Zrt.

Bankszámla száma: 10201006-50150557-00000000 Bankszámla devizaneme: HIJF

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.*.W]:
XIIIIA. fejezet, 169.~. (ii)]: NEM elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. NEM

fejezet, 169.*. (p,gj]:NEM
. ‚ . ‚ Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.Forditott adozas [afa tv. i69~. Qi~ fejezet]: NEM VI. fejezet]: NEM

Milyen tevekenyseg alapjan. NEM . .

Milyen tevekenyseg alapjan:
KATA [2012. évi CXLVII. KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]:
törvény]: NEM NEM NEM

Dátan ?ai.t~ ‘.91L Cégszerű aIáírás~ ~

1092 ~u ~~Itatő~



NISZ

4. számú melléklete. nyilvántartási számú szerződés

t~iiesítést ig~~~bizon1at
Készült

Hely: I Dátum:

Jelen vannak:

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

Megrendelő: Képviselő (1) neve, beosztása: Képviselő (2) neve,

NISZ (a TIB aláírója) beosztása:

Nemzeti Infokomnmnikációs (a TIB jóváhagyója)

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 telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben
foglaltak szerint. A teljesítést igazoló, dokurnentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista,
átadás-átvételi jkv., minőségvizsgálati jkv., tesztelési minősítés, más

) a teljesítést igazoló szakterületnek átadásra
kerültek; a teljesítés a szerződés szerinti tartalomnak és minőségnek megfelel. A fent jelzett és
archivált dokumentumokat a teljesítést igazoló szakterület visszakereshető módon megőrizni
köteles.
A Vállalkozó/Szállító számláját ezen igazolt tétel(ek)re benyújthatja.
Elfogadott nettó teljesítmény érték (Ft):
a szerződésben meghatározott egyéb devizában Devizanem: j Érték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
~jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (I)

Megrendelő képviselője (2)
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5. számú melléklet a nyilvántartási számú szerződéshez

Vállalkozó átláthatósági nyilatkozata
NyHatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 41. * (6) bekezdésében foglalt felté

telnek való megfelelésről

Nyilatkozattevő:
Cée neve: eNET Internetkutató és Tanácsadó KR. (röviditett neve: eNET Internetkutató Kfti
székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44.
cégjegyzékszám: 01-09-697692
adószám: 12669789-2-43
bankszámlaszám: 10201006-50150557-00000000
képviseli: Koplányi Krisztián

Jelen okirat aláírásával nyilatkozom, hogy az általam képviselt eNET Internetkutató Kft. a nemze
ti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 3. * (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

Tudomásul veszem, hogy a nyilatkozatban foglaltak változásáról köteles vagyok a Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóságot haladéktalanul írásban értesíteni.

Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján létrejött szerződést a Közbeszerzési
és Ellátási Főigazgatóság jogosult felmondani, vagy attól elállni.

Budapest, 2019. június „1,,

Koplányi Krisztián
ügyvezető

eNET Internetkutató Kft.,
a közös ajánlattevők nevében

Vállalkozó

C1VE’

-.‚



6. számú melléklet a. nyilvántartási számú szerződéshez
Nyilatkozat a Kbt. 135. ~ (3) bekezdés a) és b) pontjában foglaltakról

(minta)

Szerződés tárgyw

Szerződés nyilvántartási számaj

1) A szolgáltatás/szolgáltatáselem megnevezése, melyre a nyilatkozat vonatkozik:
a) A szolgáltatási!vállalkozói díjból Szolgáltató(ka)t/Megbízottakat/Vállalkozó(ka)t megil

lető díj összege:
szolgáltatás/ Szolgálta- Szolgálta-

Név Székhely szolgáltatáselem megnevezése3 tót/Megbízottat/Vá tó/Megbízott/VállalkozóIlalkozót megillető
díj összege szolgál- számlaszáma

tatáselemenként

b) A szo igáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozó bevonásra került-e~: igen
/nem.

c) A szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítésébe bevonásra került alvállalkozók adatai~:
Szolgáltatás/ AlváHallcozót Alvállalkozó

Név Székhely Szolgáltatáselem megillető díj
számlaszámaösszegemegnevezése

Engedményezés alapján az alvállalkozónak kifizetendő a fenti összeg.

‚201

1.

2. Vállalkozóó

3.

4. Alvállalkozó

Amennyiben a teljesitési időszakban több olyan szolgáltatáselemre történtteljesítés, amelyekhez külön díj tartozik,
valamennyi szolgáltatáselemre külön nyilatkozatot kell tenni.

A megfelelő szövegrész aláhúzandó.
Kizárólag abban az esetben kell kitölteni, ha a szolgáltatás/szolgáltatáselem teljesítéséhez alvállalkozá kertilt bevo

násra. Jelen nyilatkozat hiányában a számla nem egyenlíthető ki közvetlen alvállalkozói kifizetésként.
vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy alvállalkozót teljes körűen tájékoztassa a szerződés 3.5. pontjának tar

talmáról, a számlázás, számlakiállítás, kifizetés körülményeiről, határnapjairól.
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