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NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zít.
H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

Szerződésszám: 4 03_t 3~1

Vállalkozási keretszerződés

amely létrejött egyrészrőL a

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató lártkörűen Működő Részvénytársaság
Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3.
Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633
Adószám: 10585560-2-44
Bankszánilaszám: K&H Bank Zrt. 10403239-00027183-00000001
Képviselő: Vetési Iván ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettes és Varga Dezső,
gazdasági vezérigazgató-helyettes
a továbbiakban együtt: Megrendelő

másrészről a

TRENDENCY ONLINE Alkalmazásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1092 Budapest, Knézits utca 12. fszt. 3.
Cégjegyzékszám: 01-10-047275
Adószám: 23745269-2-43
Bankszámlaszám: 11709002-20647739-00000000
Képviselő: Mocsai Norbert vezérigazgató
a továbbiakban: Vállalkozó,

együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Megrendelő „“új” kormány.huportál üzemeltetés támogatása 12 hónapra” céljából beszerzési eljárást
folytatott le. Az eljárásban Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki az eljárás nyertesként, amelyre
tekintettel felek ajelen Vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötik. Felek megállapítják,
hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi (a szerződéshez fizikailag nem esatolt) Vállalkozó
benyújtott ajánlata.

2. A szerződés tárgya

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja, hogy a Megrendelő szakmai elvárásainak megfelelően
ellátja a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező Műszaki leírásban (I. számú melléklet)
részletesen meghatározott alábbi feladatokat a havi átalánydíjas szolgáltatás keretében:

a) Támogatási feladatok
5) Szakértői támogatási feladatok

3. Vállalkozó jogai és kötelezettségei

3.1. Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenysége folytatásához és a Szerző e teljesítéséhez
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szükséges szakértelemmel, szakmai tapasztalattal, gyakorlattal, valamint kellő szabad kapacitással, így
ajelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítésére képes.

3.2. Vállalkozó felelős az általa nyújtott tevékenység minőségi megfelelőségéért, szakszerűségéért és
teljes körűségéért. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető legnagyobb
mértékű gondossággal jár el.

3.3. Vállalkozó köteles a feladatait a Szerződésben leírtak szerint teljesíteni.

3.4. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a Megrendelő utasításai szerint köteles eljárni, e
körben köteles Megrendelőt haladéktalanul figyelmeztetni abban az esetben, ha a Megrendelő
célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad. A figyelmeztetés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó
felelős.

3.5. Amennyiben a Szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza, vagy gátolja
a Vállalkozót a megállapított határidőre vagy részhatáridőre történő teljesítésben, a Vállalkozónak
haladéktalanul írásban értesítenie kell a Megrendelőt a késedelem várható időtartamáról és okáról. Az
értesítés elmulasztásából eredő kárért felelősséggel tartozik.

3.6. Vállalkozó a teljesítésbe nem vonhat be — a Megrendelő hozzájárulása nélkül — alvállalkozót,
továbbá a megnevezett munkatársakon kívül személyeket.
Amennyiben a Szerződésben meg nem jelölt további szakemberek bevonása válik szükségessé,
Vállalkozó köteles Megrendelőnek ezt az igényét írásban jelezni. Megrendelő 5 munkanapon belül
írásban nyilatkozik a bevonás engedélyezésről vagy elutasításáról. Megrendelő csak indokolt esetben
tagadhatja meg hozzájárulását.

3.7. Vállalkozó a polgári jog szabályai szerint felel minden olyan késedelemért vagy hiányosságért, és
az ebből fakadó kárért, amely abból ered, hogy feladatait nem a megfelelő határidőben, nem az adott
helyzetben elvárható módon, vagy szakmailag nem megalapozottan teljesíti.

3.8. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó üzemviteli normákat betartja.

3.9. Vállalkozó vállalja, hogy 2020. október 18. ésjelen szerződés hatálybalépése közötti időtartamban
felmerült alkalmazás frissítési, gyártói támogatási feladatokat jelen szerződés hatálybalépését követő 10
munkanapon belül elvégzi.

4. Megrendelő jogai és kötelezettségei

4.1. Megrendelő a 2. pontban illetve az I. sz. mellékletben részletezett feladatok maradéktalan és
szerződésszerű teljesítése esetén a 6.1. pontban meghatározott díjat fizeti meg Vállalkozónak.

4.2. Megrendelő köteles az általa megrendelt feladat teljesítéséhez szükséges minden rendelkezésére
álló információt, adatot, dokumentumot Vállalkozónak átadni a Vállalkozó részéről a Megrendelő felé
közölt igénytől számított 3 munkanapon belül (kivéve, ha ezt harmadik személy joga kizárja)

4.3. Megrendelő szavatol azért, hogy - a Vállalkozó teljesítéséhez - általa a Vállalkozónak átadott
információk, adatok, dokumentumok teljes körűek és a valóságnak megfelelnek.

4.4. Megrendelő bármilyen, a Szerződés teljesítésével kapcsolatos információt bekérhet a Vállalkozótól,
ésjogosult azokat ellenőrizni.
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4.5. A szerződéskötést követően — amennyiben a munkavégzés ezt szükségessé teszi Megrendelő
lehetőséget biztosít a helyszíni munkavégzésre.

5. A szerződés hatálya

5.1. Felek jelen szerződést határozott időtartamra, 12 hónapra kötik, azzal, hogy a Szerződés a mindkét
fél általi aláírás hónapjának első napján, de legkorábban 202!. augusztus 1-jén lép hatályba és mindkét
fél szerződésszerű teljesítésével szűnik meg. Amennyiben a Felek eltérő időpontban írják alá a
Szerződést, akkor az a később aláíró fél aláírásának napja irányadó.

5.2. A teljesítés helye: Megrendelő által meghatározott telephelyek

6. Vállalkozói díj

6.1 .Vállalkozót szerződésszerű teljesítés ellenértékeként 1.241.000. Ft+ ÁFA/hó, azaz egymillió
kettőszáznegyvenegyezer forint ± általános forgalmi adó összegű havi díj illeti meg, mely ellenében az
alábbi feladatok ellátására kötelezett:

Ellátandófeladat
Támogatási feladatok ellátása
Szakértői támogatási feladatok

Vállalkozó a számlát a tárgyhónapot követően havonta utólag jogosult kiállítani.

Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adó mértékére a teljesítéskor hatályos jogszabályi
rendelkezések az irányadóak.

6.2. Vállalkozó tudomásul veszi, bogy a vállalkozói díj a szerződésszerű teljesítéshez szükséges
valamennyi költséget és ellenértéket, továbbá bármilyen jogátadás ellenértékét magában foglalja, ezért
a Vállalkozó más jogcímen további ellenérték felszámítására nem jogosult, továbbá költségei
megtérítését semmilyen jogcímen nem igényelheti.

6.3. Fizetési feltételek

6.3.1. A Megrendelő az elfogadott teljesítésekről szóló dokumentumok (7.10. pont) aláírását követően
Teljesítést Igazoló Bizonylatot (Szerződés 2. sz. melléklet) állít ki. A Vállalkozó az aláírt Teljesítést
Igazoló Bizonylat kiállítását követően, jogszabályi előírásoknak megfelelően készíti el a számláját és
azzal együtt nyújtja be a Megrendelőnek. A Teljesítést Igazoló Bizonylat valamint az
eredménytermékről szóló átadás-átvételi bizonylatok kötelező mellékletei számlának. A számlának meg
kell felelnie az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Afatv.) 58. ~ és 169. *
elektronikus számla esetén a 175. * szerinti előírásainak paragrafus szerinti és a számvitelről szóló
2000. évi C törvény 167.* (3) bekezdés szerinti előírásoknak.

6.3.2. A számla ellenértékét a Megrendelő a Vállalkozó részére a számla és mellékleteinek a Megrendelő
központi iktatójába (1389 Budapest, Pf..: 133) történő beérkezését követő 60 napon belül utalja.
Amennyiben a számla tartalmi, illetve formai okból nem befogadható a 60 napos fizetési határidő a
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befogadható számla beérkezésének napjától számítódik. Amennyiben a fizetési határidő munkaszüneti
napra, ünnepre vagy bankszüneti napra esik, akkor a következő banki munkanap a számla
kiegyenlítésének határideje.
Amennyiben Megrendelő kifogást emel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy a számlát a számla
igazolt kézhezvételét követő 10 naptári napon belül visszaküldi a Vállalkozónak. A fizetési határidő a
számla újbóli benyújtását követően újrakezdőik.

6.3.3. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a számlákat az alábbiak szerint köteles kiállítani:
- a számlán szerepeltetni szükséges a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megadott belső azonosításra szolgáló szerződés
számot,

- a fizetési határidőként a számla kézhezvételétől számított 60 napot,
- a számlán fel kell tüntetni a bankszámlaszámot, a bank nevét, valamint az adószámot,
- a számlán fel kell tüntetni a „számla” elnevezést,
- a számlákon szerepelnie kell a termék/szolgáltatás TESZOR számának a termék, Illetve a

nyújtott szolgáltatás megnevezésének.

6.3.4. Vállalkozó a számlát egy eredeti példányban köteles benyújtani a Megrendelő központi iktatójába
(1389 Budapest, Pf.: 133.) vagy a Megrendelő lehetővé teszi az elektronikus számla befogadását a
Megrendelő elektronikus számla e invo ce@nisz.hu e-mail címére. A 6.3.1. pontban meghatározott
fizetési határidő a Megrendelő központi iktatójába történő kézhezvételétől vagy a Megrendelő
elektronikus számla e-mail címére történő érkeztetésétől számít. A számla kötelező mellékletei az
előírásnak megfelelően kiállított, a Megrendelő részéről teljesítésigazolásrajogosult személyek mindkét
Fél által aláírt Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. sz. melléklet) és a jelen Szerződésben előírt további
mellékletek, ellenkező esetben a számla visszaküldésre kerül.

6.3.5. A szerződés hatálya alatt Vállalkozó a Cégbíróság által nyilvái~tartott főbb adataiban (a
nevében, cégformáj ában, adószámában, számlaszámában) bekövetkező változásokról 3
(három) naptári napon belül köteles Megrendelőt írásban értesíteni, valamint megküldeni a
treasury(~nisz.hu e-mail címre.

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

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

6.3.8. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő ajelen szerződéssel kapcsolatban az előlegfizetést
kizárja, így Vállalkozó előleg fizetési kérelmet Megrendelő felé nem nyújthat be.

7. A Szerződés teljesítése, határidők meghatározása

7.1. A szerződéses feladatok teljesítése és Megrendelő általi elfogadása a Műszaki leírásban
meghatározott módon történik. A Megrendelő előteljesítést elfogad. A teljesítés igazolása a
szerződésszerű teljesítés megtörténtét követően történhet.
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7.2. 1-libabejelentés esetén Vállalkozó a megfelelő elvárt időn belül a szolgáltatás tárgyát érintő
meghibásodások esetén a Megrendelő kapcsolattartójának egyidejű tájékoztatásával, hibaelemzést és
rendszer szintű beavatkozásokat végez.

7.3. Vállalkozó vállalja, hogy a rendelkezésre állási időben bejelentett hiba esetén a Műszaki Leírásban
meghatározott prioritások függvényében a bejelentéstől számított I, 4 vagy 18 órán belül megkezdi a
hiba javítását. l-Iibajavítási határidőbe nem számít bele Megrendelő, illetve Vállalkozó a konkrét hiba
javításával kapcsolatban felmerülő információ cseréje illetve közreműködése között eltelt idő. Ajavítás
átadása a Műszaki Leírásban meghatározott prioritástól függően az ott meghatározott munkaórákon
belül kell megtörténnie.

7.4. Vállalkozó műszaki támogatását az alábbi rendelkezésre állási időszakban köteles nyújtani:
Bejelentő rendszeren keresztül (soron kívül telefonon): hétfó — csütörtök: 8:00-16:50, pénteken: 8:00
14:20.

7.5. Vállalkozó telefonos és internetes alapú csatornákat működtet és a Megrendelő hibabejelentését
minden munkanapon a rendelkezésre állási időperiódusban folyamatosan a Vállalkozó alábbi
elérhetőségeinek valamelyikén teheti meg.:

Telefonszám: ±36703956343
Bejelentő rendszer elérhetősége: httDs://trendencv.atlassian.netl

7.6. A hibabejelentésről, illetve a hiba Vállalkozó általi észleléséről szóló hibabejelentésnek legalább az
alábbi adatokat kell tartalmaznia:

. hibát bejelentő/észlelő személy neve, telefonszáma,

. annak a helyszínnek megadása, ahol a meghibásodott rendszer található,

. észlelt hibajelenség leírása, jellege,

. hibaelhárításban részt vevő szakember neve, telefonszáma.

7.7. A hibajavítás menete:

7.7.1. A hibajavításról elektronikus munkalapot kell felvenni, melynek legalább az alábbi adatokat kell
tartalmaznia:

. hibabejelentés időpontja,

. hibajavítás megkezdésének és befejezésének időpontja,

. hibajavítás helyszíne,
• annak a hibabejelentésnek a száma, amellyel a meghibásodás bejelentése megtörtént,
. hibajavítás keretében elvégzett munka felsorolása,
. meghibásodás oka,
. hibajavítást végző szakember(ek) neve, beosztása.

7.7.2. A hibajavítás megtörténtét Megrendelő az elektronikus munkalap elfogadásával igazolja.

7.7.3. Vállalkozónak a hiba elhárítását követően haladéktalanul (legkésőbb a következő napon)
elérhetővé kell tennie a 7.7.1. pont szerinti elektronikus munkalapot Megrendelő képviselője részére.
Megrendelő a munkalap elfogadásáról értesíti Vállalkozót. A munkalap tartalmával kapcsolatos vita
esetén Felek egyeztetést tartanak.

7.7.4. Vállalkozó a meghibásodások elhárítását a Szerződésben és a műszaki leírásban foglalt
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rendelkezések szerint teljesíti, illewejelenti Megrendelő felé ezzel egyidejűleg Vállalkozó a hibajegyet
lezárja. Amennyiben Vállalkozó kötelezettségét nem vagy késedelmesen teljesíti, Megrendelő jogosult
a meghibásodás elhárítását harmadik személlyel elvégeztetni, melynek költségét Vállalkozó viseli.

7.8. Vállalkozó teljesítésének igazolása a 7.10. pontban felsorolt dokumentumok elfogadását követően,
a Teljesítést Igazoló Bizonylat (2. sz. melléklet) Megrendelői aláírásával történik. Megrendelő részéről
teljesítés igazolására az alábbi személyek együttesen jogosultak: Devecz Tibor csoportkoordinátor és
dr. Hillier Dorottya Eszter szolgáltatásmenedzsment igazgató.

7.9. Vállalkozó ajelen szerződés Műszaki leírásában meghatározott, elkészült dokumentumokat azok
elkészültét követően elektronikusan szerkeszthető formában, valamint pdf formátumban is átadja 2
darab elektronikus adathordozón (CD vagy DVD) a Megrendelő arra kijelölt felelőse részére.

7.10. Amennyiben a Vállalkozó által felkínált teljesítés nem szerződésszerű a Megrendelő kiegészítést,
módosítást jogosult kérni, melyet Vállalkozónak el kell végeznie. A 7.1. pontban meghatározott
teljesítés akkor minősül teljesítettnek, amennyiben az adott teljesítésre a Műszaki leírásban előírt
eredménydokumentumokat Megrendelő elfogadta szerződésszerű teljesítésként. Az
eredménydokumentumok (mely a teljesítést igazoló bizonylat mellékletei) a hibaelhárítási feladat esetén
a havi szolgáltatási jelentés, a szakértői támogatási feladatok esetén a Műszaki Leírásban meghatározott
dokumentumok. A hiánypótlás vonatkozásában a Vállalkozó feladata akkor tekinthető teljesítettnek,
amennyiben a Megrendelő által kért dokumentumokkal kapcsolatban felmerült hiánypótlási igényben a
Vállalkozó a részére meghatározott feladatokat maradéktalanul elvégezte.

8. Kötbér

8.1. Szolgáltatási szint (SLA - Service Level Agreement) sértésnek minősül, ha a Vállalkozó a
bejelentett hibát a műszaki leírásban meghatározott határidőn belül nem kezdi meg szakértői
tevékenységgel elhárítani, vagy a műszaki leírásban meghatározott határidőben nem fejezi be, vagy a
hibaelhárítást (a csereeszköz hiányán túl egyéb ok miatt) megszakítja.

8.2. Amennyiben Vállalkozó a hibaelhárítási feladatok teljesítésekor a hibajavítást a műszaki leírásban
meghatározott szolgáltatási szintnek megfelelő határidőben (a munka megkezdése, ill. a folyamatos
munkavégzés fenntartása a hiba elhárításáig) nem teljesíti, akkor ez késedelmes teljesítésnek minősül.
Ebben az esetben Vállalkozó késedelmi kötbért köteles űzetni.

8.3. A hibajavítási szolgáltatás esetében a késedelmi kötbér alapja a feladatra vonatkozó nettó díj 20%-
a. A szakértői feladatok esetén esetében a késedelmi kötbér alapja a késedelmesen teljesített szolgáltatás
nettó értéke (óradíja).

8.4. A késedelemi kötbér mértéke: kritikus prioritású hiba esetén napi 4%, egyéb SLA sértés esetében
napi 1%, szakértői feladatok esetén naponként 1% mértékű. A késedelmi kötbér maximális mértéke a
kötbéralap 20 %-a. A napokban számított késedelmi kötbérre vonatkozó napok mérnöknapban, illetve
annak időarányos részében kerülnek számításra. Egy mérnöknap 8 órából áll.

8.5. Amennyiben Megrendelő Vállalkozó munkavégzésével kapcsolatban kifogással él - például
. a hibajavítás megsérti a vonatkozó technológiai vagy szerződéses előírásokat, vagy
. az eredeti hibajelenség nem szűnik meg, illetve
. a teljesítés nem felel meg a szerződésben és a műszaki leírásban foglalt követelményeknek,,
. egyes feladatokat, a feladatok összességét vagy az egész szerződést Vállalkozó nem teljesíti,
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. hiányosan vagy

. nem megfelelő szakmai színvonalon teljesíti vagy

. Vállalkozó nem ajóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően,

. nem Megrendelővel kölcsönösen együttműködve látja el feladatát,

. nem az elvárt szakmai színvonalon teljesít -‚

a teljesítés hibás teljesítésnek minősül.

8.6. Ha Vállalkozó a hibát a megrendelői kifogásában foglalt póthatáridőben nem javítja ki, kötbért
köteles fizetni. A kötbér mértéke 20 %. A kötbér alapja a hibás teljesítéssel érintett szolgáltatás havi
vállalkozói díja hibajavítás esetén, illetve a vonatkozó lehívott óramennyiség díja egyéb esetben.

8.7. Vállalkozó jelen Szerződés meghiúsulása esetén a Szerződés nettó értéke 25 %-ának megfelelő
mértékű meghiúsulási kötbért köteles Megrendelőnek fizetni. Jelen Szerződés meghiúsultnak
tekintendő, amennyiben a Vállalkozó a szerződésben és a műszaki leírásban előírt követelményeket az
esedékességtől számított 15 munkanapon belül nem teljesíti, úgy Megrendelő jogosult a Szerződést
azonnali hatállyal felmondani és meghiúsulási kötbért követelni.

8.8. Megrendelő a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, és jogosult az előző pont szerint
meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést követ el.

8.9. Súlyos szerződésszegésnek minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak:

. Vállalkozó adott hónapon belül egymást követő két alkalommal a 7.1. pontban meghatározott
szolgáltatási szintsértés követ el;

. súlyos szerződésszegésnek minősül, ha Vállalkozó jelen Szerződésben meghatározott valamely
kötelezettségének Megrendelő erre vonatkozó írásos felszólítása ellenére, az írásbeli
felszólításban megadott határidőre nem tesz eleget;

. Vállalkozó munkatársai, illetve alkalmazottai megsértik a titoktartási kötelezettségüket;

. Vállalkozó általi szándékos károkozás esetén;

. Vállalkozó részéről súlyos szerződésszegésnek minősül továbbá, ha ok nélkül elmulasztotta
megkezdeni a munkavégzést, vagy felmggesztette azt.

8.10. Amennyiben a Vállalkozó megsérti a Szerződésben megállapított titoktartási kötelezettségét,
titoksértésenként, illetve adatsértésenként 5.000.000,- Ft összegű kötbért köteles fizetni (titoksértési
kötbér).

8.11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 6:187. @-ára figyelemmel jogosult a kötbért meghaladó kárának érvényesítésére, illetve,
hogy a késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a teljesítés alól.

8.12. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kötbérfizetési kötelezettség alól a Ptk. 6:142. Fában
meghatározottak szerint mentesülhet.

8.13. A Megrendelő a kötbérigényről kötbérértesítőt állít ki, és ennek összegét jogosult a vállalkozói
díjba beszámítani.

8.14. Bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő részéről
nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek a Megrendelőt
szerződésszegés következményeként megilletik.
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9. Szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok

9.1. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy a vállalkozási díj ellenében a Megrendelő a
szerződés teljesítésével egyidejűleg határozatlan idejű, kizárólagos, korlátlan felhasználási jogot szerez
valamennyi, jelen szerződés keretében létrejött és Megrendelő részére átadott, a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény hatálya alá tartozó mű felett, azzal, bogy Vállalkozót megilletik a szerző
személyhez fűződő jogai, és Megrendelő szavatol azok érvényesítése tekintetében. Szerződő felek
megállapodnak, hogy a Vállalkozó által a Jelen szerződés teljesítése során átadott anyagokat a
Megrendelő szabadon felhasználhatja, többszörözheti, átdolgozhatja, harmadik személyre akár
ingyenesen, akár ellenérték fejében átruházhatja.

9.2. A Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a
Megrendelő jelen szerződés szerinti jogainak megszerzését, gyakorlását korlátozza vagy kizárja. Ezen
kötelezettség természetesen kizárólag nem a Megrendelőtől származó szövegrészekre, információkra
vonatkozik.

10. A Szerződés módosítása, megszüntetése és megszűnése

10.1. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást kizárólag írásban módosíthatják.

10.2. Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen megállapodást, indokolt esetben közös
megegyezéssel írásban megszüntethetik. Ebben az esetben a felek közösen aláírt okiratban
rendelkeznek a szerződés megszűnésével kapcsolatos elszámolásról, és a feleknek a megszüntetésről
rendelkező okiratban meghatározott megszűnési időpontig még fennálló és teljesítendő feladatairól

10.3. A Megrendelő a Szerződést a teljesítésének megkezdése után bármikor indokolás nélkül azonnali
hatállyal felmondhatja. Amennyiben Megrendelő a Szerződést indokolás nélkül azonnali hatállyal
felmondja, Úgy köteles a Vállalkozó által már teljesített szolgáltatások ellenértékét Vállalkozó részére
megfizetni. A Vállalkozó ezen felül semmilyen további követeléssel nem élhet Megrendelővel szemben.

10.4. Mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal írásban elállni,
illetve a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél:

. csőd-, illetve végelszámolási eljárás hatálya alá kerül, vagy felszámolását jogerős bírósági
határozattal elrendelték és ezáltal a szerződés teljesítése veszélybe kerül,

. jelen szerződésben meghatározott kötelezettségei teljesítésével ismételten késedelembe esik

. a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeit súlyosan megszegi, vagy egyébként olyan
magatartást tanúsít, amely a további együttműködést kizárja

A felmondást - ajánlott-tértivevényes levél formájában kell a másik félnek megküldeni.

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

11. Kapcsolattartás

11.1. Jelen szerződésben szabályozott együttműködés során a szakmai kapcsolattartásra az alábbi
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személyek jogosultak:

Megrendelő részéről:
Név: Kincses Károly
Beosztás: informatikai szolgáltatásmenedzser
mobil: +3630 4972549
E-mail: kincses.karoly@nisz.hu

Vállalkozó részéről:
Név: Szász Márton
Beosztás: Uzemeltetési vezető
Telefon: ±36-70-600-2167
E-mail: marton.szasz~trendency.hu

11.2. Felek vállalják, hogy folyamatosan fenntartják fenti személyek elérhetőségét vagy megfelelő
helyettesítésről haladéktalanul gondoskodnak. A kapcsolattartó és teljesítést igazoló személy
változásáról megfelelő időben, írásban értesíti az érintett Fél másik Felet. Ezen változások
szerződésmódosítással nem járnak.

12. Titoktartás

12.1. Felek megállapodnak, bogy jelen szerződés tartalma, annak bármely kikötése, az abban foglalt
műszaki, pénzügyi és egyéb információk nem hozhatók nyilvánosságra. Titoktartási nyilatkozat ajelen
szerződés tárgyát képező feladat jövőbeni, referenciaként történő felhasználására (annak jogszabályi
adattartalma erejéig) nem terjed ki.

12.2. Vállalkozót, továbbá a Vállalkozó által a teljesítésbe bevont szakembereit titoktartási kötelezettség
terheli a Szerződés teljesítése során tudomására jutott minden tény, adat és valamennyi, a Megrendelő
működését érintő információ tekintetében (Bizalmas információk).

12.3. Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a titoktartási kötelezettség megszegése esetén a
Megrendelő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra,
hogy a teljesítésbe bevont alkalmazottaival a titoktartási kötelezettséget betartatja és az alkalmazottakat
csak a Titoktartási Nyilatkozat aláírását követően foglalkoztatja a jelen szerződés keretébe tartozó
feladatok elvégzése során.

12.4. Nem minősülnek Bizalmas információnak az alábbiak
. Az információt a Vállalkozó már a közlés időpontjában ismeri,
. Az információk köztudomásúak és a nyilvánosság rendelkezésére állnak, kivéve, ha az

Ilyen ismertség vagy nyilvánosság a bizalmas információknak az átvevő részéről
történő jogosulatlan kiadásából származik;

. Annak kiadását az átvevőtől törvény vagy egyéb jogszabály, bírósági határozat vagy
más hatósági eljárás megköveteli.

12.5. A titoktartási kötelezettség — amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - jelen szerződés
megszűnése után 5 évig áll fenn.

13. Vegyes és záró rendelkezések

13.1 Felek ajelen szerződéssel kapcsolatosjogvitáikat megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben a
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Felek a közöttük fennálló jogvitát 15 napon belül nem tudják rendezni, úgy bírósághoz fordulhatnak.

13.2. Ajelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyarjog — különös tekintettel a Polgári
Törvénykönyv vállalkozási jogviszonyra vonatkozó rendelkezései — az irányadók.

13.3.A Szerződés a Szerződő Felek megegyezését teljes egészében tartalmazza.

13.4. Felek megállapodnak, bogy amennyibenjelen szerződés bármely rendelkezése utóbb érvénytelennek
minősül (részleges érvénytelenség), a szerződés többi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha a Felek együttes
írásbeli nyilatkozata alapján azt az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg.

13.5. Ha bármelyik fél egy vagy több esetben nem ragaszkodik a jelen szerződésben meghatározott
valamely jog, jogorvoslat vagy választás gyakorlásához, az nem jelenti azt, bogy ugyanannak a
feltételnek ajövőbeni teljesítéséről, vagy ugyan azonjog jövőbeni gyakorlásáról is le fog mondani, vagy
a követeléseitől el fog állni. A jelen szerződésből fakadó vagy ahhoz kapcsolódó bármilyen jogról
történő lemondás csak erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes.

%nüto1atiés
zolgáltatási vezérigazgató-helyettes és

Varga Dezső, gazdasági vezérigazgató

NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

Megrendelő .
NISZ r~r,,at~ IntoIcomrnuniIcác~ós Szolg’I’ató

Zártkörűcn MÜköda Rés;vénytánaság

1031 Budapest. Csokotiai utca 3.

Adőszám: 10585560-244

51.

kötelező érvényűnek

megértettek, és mint

13.6.Felek jelen szerződés aláírásával annak rendelkezéseit magukra nézve
fogadják el.

13.7. A Szerződés 3 eredeti példányban készült, melyet a Felek elolvastak,
akaratukkal mindenben egyezőtjóváhagyólag írtak alá.

13.8. Ezen Szerződés elválaszthatalan részét képezik az alábbi mellékletek

Mellékletek:
1. számú melléklet: Műszaki Leírás
2. számú melléklet: Teljesítést Igazoló Bizonylat
3. számú melléklet: Nyilatkozat Partner adatairól

Budapest, 2021. Budapest, 2021. . .({P. ?~

Mocsai Norbert vezérigazgató

TRENDENCY ONLINE
Alkalmazásfej lesztő Zártkörűen Működő

Részvénytársaság
Vállalkozó

helyettes
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Műszaki leírás
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

“Új” kormány.hu portól üzemeltetés támogatása 12 hónapra”

tárgyú beszerzéséhez

~ NISZ Nemzeti InfokoLumunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1081 Budapest, Csokonai LI. 3. Telefon: ÷36 1 459 4200 Fax: +36 1 303 1000



1. Általános áttekintés

Az új kormany.hu rendszer SaaS szintű üzemeltetését a MK döntése értelmében a NISZ Zrt.
látja el.

2. Az ajánlatkérés célja

Az ajánlatkérés célja, bogy a kormany.hu L3 supportja biztosított legyen. A feladatok
részletes leírását a 3. pont tartalmazza.

3. Ajánlattevő által ellátandó L3 támogatási szolgáltatások részletes leírása

Az „új” kormany.hu portál szolgáltatási folyamatok leírását jelen Műszaki leírás 1. számú
függeléke tartalmazza.

Az „Új” kormany.hu portál üzemeltetése kapcsán a felek feladatait jelen Műszaki leírás 1.
számú függeléke tartalmazza, RACI mátrixként.

3.1. L3 support feladatok

3.1.1. Hibakezelés, hiba fogadása

Az Ajánlattevő rendelkezésre állása, online Help Desk rendszert tart fent, amelyben fogadja az
Ajánlatkérő bejelentéseit. A Help Desk rendszernek az alábbi kritériumoknak kell megfelelni:

. A bejelentőfelületnek elérhetőnek kell lennie mobil alkalmazáson keresztül is, iOS és
Android platformokon

. A Megrendelő oldali bejelentők számára biztosítania kell külön profilt, illetve Csak
saját bejelentéseket tartalmazó nézetet, továbbá egy a termékekkel kapcsolatos
minden bejelentést tartalmazó nézetet

. A felületnek rendelkeznie kell saját keresővel

. A rendszerbe rögzített minden bejelentéssel kapcsolatos adatváltozásról (Pl.
megjegyzés hozzáadása, státuszváltozás) értesülnie kell a Megrendelőnek e-mail
formájában is

. A bejelentőfelületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a NISZ a felhasználás helye
szerint elkülönítetten tudja kezelni a bejelentéseit

. A bejelentésekről legyen készíthető eseti és rendszeresen ütemezett elektronikus
riport, a riportok legyenek elérhetőek és menthetők

Ajánlatkérő bejelentéseit a hét minden napján 0-24 óráig teheti meg, a hiba kezelésével
kapcsolatos határidők ezen időpontokban értelmezhetők:

www.njsz.hu N1SZ Nemzeti Infokominunikúciós Szolgáltató Zártkörűen Működő Rúszvónytársaság
1081 Budapest, Csokonai u. 3. Telefon: +36 1 459 4200 Fax: +36 1 303 1000



Hibák típusai:

. A szoftver funkcióihoz kapcsolódó hibák

. Adathibák

. A szoftver üzemeltetéséhez kapcsolódó hibák (ide nem értve a szoftver környezetének, a
hálózatnak hibáit)

. A szoftvert által támogatott egyedi eszközökön (mobil, tablet, monitor) elvárható egyedi
szoftver felületek megjelenítési hibái

Mindegyik hibatípus tartozhat az alábbi hibakategóriákba: kritikus hiba, súlyos hiba, egyéb
hiba (kis hiba).

Hibakategóriák:

. Kritikus hiba:
Olyan hiba, amely lehetetlenné teszi a rendszerjelentős részének üzemszerű használatát
(A hiba egy alapvető, széles felhasználói kör által használt folyamat végrehajtását
meggátolja, azaz a rendszer rendeltetésszerű használatát lehetetlenné teszi.)

. Súlyos hiba:
Olyan hiba, amely széles felhasználói kör számára jelentősen akadályozza a rendszer
(valamely lényeges folyamat) rendeltetésszerű használatát, de kerülő megoldás
alkalmazásával üzemszerű működés (az érintett folyamat megfelelő kimenetet
eredményező végig vitele) lehetséges.

. Egyéb hiba (kis hiba):
Olyan hiba, amely nem akadályozza jelentős mértékben a rendszer egyetlen részének
használatát sem, azonban funkcionális (működés, illetve tartalombeli) eltérést jelent a
specifikációban foglaltakhoz képest.

Hibák jelzése:

Az Ajánlatkérő a hibákat egy közösen egyeztetett elektronikus kommunikációs csatornán, ill.
telefonon Jelenti. Az Ajánlattevő a telefonon bejelentett hibát a hibakezelő rendszerben
köteles haladéktalanul rögzíteni és nyilvántartásba venni. A hiba kategóriáját a bejelentésben
jelzi Ajánlatkérő, ha ezzel Ajánlattevő nem ért egyet, akkor azonnal egyeztetést kell
kezdeményeznie. Az egyeztetés nem hátráltathatja a hiba elhárítását amelyet azzal a
megkezdési határidővel kell Ajánlattevőnek megkezdeni, amely hiba típussal Ajánlatkérő a
hibát bejelentette.
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Hibák fogadása:

. Az Ajánlattevő a hiba bejelentését alapértelmezésben hét minden napján 0:00-24:00
közötti időtartamban fogadja, és a lentebbi táblázat szerint kikötött válaszidőn belül
megkezdi a bejelentés feldolgozását.

. Az Ajánlattevő visszaigazolást küld a befogadott hiba azonosítójára hivatkozva. A Felek
megállapodnak, hogy az Ajánlattevő a hiba megoldásának lényeges lépéseiről tájékoztatja
az Ajánlatkérőt.

. Kritikus hiba esetén az Ajánlatkérő több csatornán is megkeresheti az Ajánlattevőt

Hibák kezelésével kapcsolatos határidők

Az egyes hibaosztályokra más és más válaszidő érvényes. Jelen táblázatban a maximum
reagálási idő elvárást fogalmaztuk meg.

Hibajavítás befejezése

Hibajavítás Adatjavítás vagy Javítás módja
Hibatípusa

megkezdése Funkciójavítás vagy

Workaround (megkerülő megoldás)

Kritikus 1 órán belül 8 Adatjavítás/ hotfix

Adatjavítás / hotfix
Súlyos 4 órán belül 16 / javító release

(minor)

40 Adatjavítás I
Egyéb 18 órán belül ütemezett javító

release (minor)

. Kritikus hiba esetén az Ajánlattevő köteles a hiba elhárítására irányuló tevékenységet a
kritikus hiba elhárításáig folyamatosan teljesíteni. Telefonon történő bejelentés esetén
azonnal el kell kezdenie hiba okának feltárását ésjavítását.

. Ha az Ajánlattevő a hiba kijavítására irányuló kötelezettségét nem kezdi meg a Jelen
pontban meghatározott válaszidőn belül, akkor köteles a késedelem indokát az
Ajánlatkérőnek haladéktalanul írásban jelezni.

. Amennyiben az Ajánlatkérő a késedelem indokát elfogadja, akkor köteles az Ajánlattevő
részére megfelelő póthatáridőt szabni a teljesítésre.
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. Az Ajánlatkérő ésszerű indok hiányában nem köteles más póthatáridőt engedélyezni.

. Az egyéb hiba esetén az Ajánlattevő értesíti az Ajánlatkérőt, hogy hibajavító patch
kihelyezésével vagy verzióváltással javítja a hibát.

. A hibák megoldása kizárólag abban az esetben számít teljesítettnek, ha az Ajánlattevő a
megoldást dokumentáltan, Illetve a telephelyén történt sikeres tesztelést igazolva adja át
az Ajánlatkérőnek, illetve az Ajánlatkérő visszaigazolja a hibajavítást.

3.1.2. Jogszabálykövetés, verziókövetés

A jogszabálykövetési szolgáltatás biztosítja, hogy a kormany.hu rendszer alapszolgáltatásai,
funkciói a jogszabályváltozásoknak (új jogszabályok hatálybalépése, meglévő jogszabályok
módosítása) megfelelően működtethetők legyenek. A módosítások a jogszabályi változások
hatálybalépése előtt akkor kerülnek bevezetésre, ha a jogszabály alapján a hatályosulást
megelőzően a fejlesztési feladat teljesítéséhez szükséges idő rendelkezésre áll. Ajánlattevő
feladat a rendszer működésével kapcsolatos jogszabályok figyelése, Ajánlattevőnek minden
esetben törekednie kell arra, hogy a jogszabályváltozásból és a kapcsolódó rendszerek
jogszabályváltozása során ellátandó módosítási feladatait a változások hatályosulását
megelőzően átadja Ajánlatkérő részére.

Verziókövetés, amelynek keretében az Ajánlattevő biztosítja, hogy az alkalmazást felkészíti
arra, hogy az azt kiszolgáló Infrastruktúra technológia fejlődéséből (p1: operációs rendszer
upgrade) adódó változtatásokat folytán az alkalmazás működése zavartalan legyen, ezzel
biztosítva azt, hogy az infrastruktúra kiszolgálók naprakészen tartása biztosított legyen. A
verziókövetéssel, fejlesztéssel összefüggésben keletkezett valamennyi dokumentációt, ide
értve a verziókövetéssel a fejlesztéssel érintett funkcióikat is tartalmazó felhasználói- és
üzemeltetői kézikönyvet is Ajánlattevőnek át kell adnia Ajánlatkérő részére.

3.1.3. Dokumentáció frissítése

Az Ajánlattevő szakemberei az újabb szolgáltatások bevezetésével, az újabb verziók
(frissítések) telepítésével párhuzamosan frissítik a szükséges dokumentációkat (felhasználói
kézikönyv, üzemeltetési kézikönyv).

3.1.4. Üzemeltetés támogatása

Az Ajánlattevő az üzemeltetési szakértőknek az alkalmazások üzemeltetésével kapcsolatos
kérdéseit megválaszolja, szükség esetén konzultációs lehetőséget biztosít az Ajánlatkérő
számára. Üzemeltetéstámogatási szolgáltatással kapcsolatos elvárások:

‚v’v’v.nisz.hu NISZ Nemzeti lnfokomrnunikádós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
1061 Budapest, Csokonai ii. 3. Telefon: +36 1 459 4200 Fax: +36 13031000



3.1.4.1. Funkcionális fejlesztői támogatás

Ajánlattevő feladata az fejlesztések kihelyezése kapcsán a release folyamatok támogatása
(csomagelőkészítés, tesztelésben való részvétel, kihelyezés támogatás, fejlesztésből eredő
módosulások átvezetése dokumentációkban.)

3.1.4.2. Nem funkcionális fejlesztői támogatás

Ajánlattevő feladata az alkalmazás rendszerrel kapcsolatos hibák javítására, a rendszer
élettartama alatt az üzemeltethetőséget, rendszerbiztonságot biztosító nem funkcionális
fejlesztések elvégzésére. Például az alkalmazás mindig a legfrissebb futtatási környezetnek
feleljen meg, a legfrissebb böngészőkben elvártan működjön.

3.1.4.3. Alkalmazás üzemeltetés támogatás 7/24-ben

Ajánlattevő feladata az alkalmazás üzemeltetésének gyártói támogatása:

o hibák felderítésében
o problémák megoldásában
o platform frissítésének segítése teszteléssel, tanácsadással
o infrastruktúra változások tervezésének és kivitelezésének támogatása
o ajánlások kidolgozása szükséges bővítésekre (hardver, szoftver, licence)
o hibajelenségek elemzése és javaslatok kidolgozása
o üzemeltetői (változtatási) tervek elemzése és javaslatok tétele

3.2. Szakértői órák biztosítása

Ajánlattevő feladata szakértői kereten belül, előre egyeztetett időpontokban rendelkezésre
állnia Ajánlatkérő részére:

o NISZ helyszíni oktatások tartatása
o NISZ helyszíni konzultációk tartása

A szakérői keret 10 óra havonta, amelyet Ajánlatkérő a szerződés teljes időtartama alatt
felhasznál hat.

4. Ajánlattevő feladata a L3 support szolgáltatás és szakértői órák
felhasználása keretében leszállítandá termékekről
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Az Ajánlattevő feladata a havi általánydíjas szolgáltatások (L3 szintű support feladatok) során és
a szakértői óralehívások soránt az alábbi dokumentumok elkészítése és átadása az Ajánlatkérő
részére:

. Havi összesítő jelentés

o Az Ajánlattevő feladata havi összesítő jelentés készítése (formanyomtatvány
mellékelve) az Ajánlatkérő által bejelentett hibákról, mely tartalmazza
minimálisan azok státuszát, a hibaelhárítási idő követelményeknek való
megfelelését (konkrét hibaelhárítási idő adatokkal alátámasztva) és a kezelés
módját.

. Eseti hibajelentés

o Ajánlattevő feladata a felmerült hibákról részletes jelentés készítése, mely
tartalmazza legalább a hiba leírását, a megoldás módját, a hiba elhárításának idő
és erőforrás szükségletét, valamint a hibaelhárítási idő követelményeknek való
megfelelést (konkrét megoldási időkkel alátámasztva).

. Módosított rendszerdokumentáció

o Amennyiben valamely hibaelhárítás olyan mértékű változást eredményezett a
rendszerben, hogy szükségessé vált a rendszer dokumentációinak módosítása,
úgy az Ajánlattevő feladata a rendszerre vonatkozó dokumentumainak
módosítása, a módosítások véleményeztetése az Ajánlatkérő erre kijelölt
munkatársaival és a vélemények alapján a módosított dokumentumok átadása
az Ajánlatkérő részére.

. Opcionális szakrétői óradíjas szolgáltatások terhére elvégzett feladatok

o Ajánlatkérő által megrendelt opcionális szakértői óradíjas feladatok terhére
elvégzett munkákról Ajánlattevőnek a havi összesítő jelentésben számot kell
adnia, ha az dokumentációt is érint akkor azt csatolni is kell.

Jelen Műszaki mellékletnek része a következő két függelék:

1. számú függelék; „új” kormany.hu portál szolgáltatási folyamatok leírása
2. számú függelék: RACI mátrix (afelekfeladatait rögzít táblázat)
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Üzemeltetési felelősségek, feladatok

Az Új kormany.hu rendszer kapcsán a MK és NISZ Zrt, közti feladatok és felelősségek felosztását
a Műszaki melléklet 2. számú függelékében található RACI mátrix rögzíti.

Bejelentések rendje

A NISZ Zrt technikai incidens bejelentéseket, kéréseket és változásigényeket fogad csak be, és
csak az MK megjelölt munkatársaitól.

Incidens bejelentéseket és kéréseket minden esetben a NISZ Zrt THD felé csak az MK
bejelentésre jogosult személyei [2. számú melléklet] tehetik meg, a bejelentő sablon pontos
kitöltése mellett. A bejelentő sablon a melléklet részét képezi. [3. számú melléklet]. A bejelentő
sablonban rögzített részletes leírás minden esetben kerüljön bele az email törzsébe is.

Változás kérés minden esetben a NISZ Zrt ügyfélmenedzserén keresztu indítható.

Incidens (hiba) bejelentés

Sürgős incidens bejelentést telefonon is fogad a NISZ Zrt THD a 2. számú mellékletben felsorolt
bejelentésre jogosultak mellé rendelt telefonszámokról, de a bejelentést minden esetben meg
kell erősíteni emailben.

Kérések, változási, verzió kihelyezési igények

Változás alatt értjünk jelentős és nem jelentős változásokat.

Kérés teljesítés

A kérésnek a rendszer működésére csekély hatása van, nem csökkenti sem a rendszer
rendelkezésre állását, sem bizalmasságát, sem sértetlenségét, nincs negatív hatással a rendszer
teljesítményére. Végrehajtása egyszerű, nem összetett feladat. Nincs pénzügyi hatása,
szerződésmódosítást nem eredményez. A teljes igénye nélkül ilyen lehet például:

a. Meglevőjogosultságok megtartása mellett, és RACI mátrix figyelembevétele
mellett új fejlesztői felhasználó jogosultság igénylése

b. javító patch
c. Információ kérés

Szerkesztőségi felhasználók kezelése és az CMS felület adminisztrálása a MK
feladatkörhöz tartozik. Ezzel kapcsolatban bejelentési a NISZ Zrt nem fogad.

Változási igény bejelentés:

a. A változás a rendszer működésére erős hatással van, végrehajtása komplex feladat több
komponenst érint. Ebben az esetben a NISZ Zrt a feladatot mind a NISZ Zrt, mind a MK
által elfogadott Rendszerbeavatkozási terv alapján végzi el. A változási igény
amennyiben költséget érint, szerződés módosítással kezelhető.

b. Változási igény minden esetben az ügyfél menedzseren keresztül érkezzen meg.



Verzióváltás (Release kihelyezés):

Olyan mértékű változása az érintett alkalmazásnak, mely MK oldalon keletkezett igény alapján
új funkciókat hoz létre, vagy hibás funkciót javít, ezáltal az alkalmazás verziószáma változik.
Minden release-t, a teszt rendszeren (teszt sík) kell először telepíteni és tesztelni. A teszt síkon
nem lehet alacsonyabb verziószámú alkalmazás, mint az éles síkon.

Release kihelyezés folyamata

Release kérelem

Release (új verzió) kihelyezés kérés a NISZ Zrt THD-n keresztül történik. Bejelentő lapon kell
kérni, megadva, hogy a teszt, vagy az éles síkra kérik a kihelyezést. A bejelentő lapon fel kell
tüntetni a kihelyezés javasolt kezdő időpontját (nap, óra).

A kérelmet az igényelt művelet előtt Normál rend szerint legalább 5 munkanappal kell
benyújtani

Sürgős kérelmet a Sürgősségi rend szerint az igényelt művelet előtt 1 munkanappal, lehet
beadni. A sürgősséget a bejelentésben indokolni kell.

A bejelentő lap „Részletes leírás” mezőjében legyen feltüntetve:

. a release csomag összeállítója

. a release sík meghatározása (teszt, vagy éles)

. telepítő készlet elérhetősége ( pontos elérési útvonallal)

. release kihelyezés javasolt időpontja (teszt síkon lehetőleg munkaidőben, éles síkon
legyen meghatározva, hogy melyik napon (napokon), milyen időintervallumban)

. release kihelyezést, a kihelyezés időpontjában támogató Fejlesztő által biztosított
szakember elérhetősége.

. az elfogadási tesztelést végző, MK által biztosított szakember elérhetősége

. az elfogadás tesztelés várható időszükséglete
Csak minden tartalmi előírásnak megfelelő bejelentést tud a NISZ Zrt befogadni.

Release csomag

A Fejlesztő az általa elkészített release csomagot elhelyezi a MGMT szerveren kialakított
könyvtárban.

A release csomag mellé fel kell másolni

. éles release esetén MK nyilatkozatát a felhasználói és funkcionális tesztek sikeres
végrehajtásáról

. telepítési leírást

. a visszaállási tervet, leírást

. kihelyezéshez szükséges szkripteket

. releasel érintett funkciók, modulok leírását

. Telepítői ellenőrzés leírását, azaz a release kihelyezés sikerességét a telepítést végző
milyen lépesekkel, milyen módon ellenőrizheti



. A telepített release megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges felhasználói tesztelési
terv

. ha a relelase hatására változik, akkor a frissített
o üzemeltetési dokumentációt
o üzemeltetői oktatási dokumentációt
o felhasználói kézikönyvet

Release folyamat lépései az igénylés befogadása után:

Teszt release kihelyezés

. teszt release ütemterv elfogadása

. NISZZrt kihelyezi a release-et a teszt síkra (A Fejlesztő feladata, hogy a kihelyezés
időszaka alatt biztosítva legyen a fejlesztői támogatás)

. NISZ Zrt ellenőrzi a telepítés sikerességét

. MK elvégzi a teszt release kihelyezéssel kapcsolatos funkcionális ellenőrzést

. MK jelzi, hogy sikeres-e a teszt release kihelyezés
o ha MK szerint nem sikerült a teszt release kihelyezés, akkor a release

csomagban meghatározott visszaállási feladatokat hajtja végre NISZ Zrt
o ha a visszaállás azonnal nem kezdhető meg, akkor NISZ Zrt a visszaállás

időpontjára, ütemtervére javaslatot tesz

Éles release kihelyezés

Előfeltételek:
- MK a felhasználó, funkcionális teszteket sikeresnek minősítse. Erről MK írásban

nyilatkozik. MK a fejlesztési igényéből eredő funkciónális teszteket hajtja csak végre.
- NISZ Zrt a teszt síkon opcionálisan release visszaállási tesztet végez a Fejlesztő feladata

a szakmai támogatás nyújtása. A teszt sík release visszaállási tesztjének a teszt sík
release kihelyezése után de még az éles sík kihelyezés előtt, egyeztetett időpontban
kell megtörténnie.

Kihelyezés
A release kérelem és a release csomag alapján NISZ Zrt belső rendszerbeavatkozási /változási
kérelmet és rendszerbeavatkozási / változási tervet készít. A kérelmet és a tervet MK-nak is el
kell fogadnia.

. NISZ Zrt befogadja az éles release kérelmet

. NISZ Zrt változási kérelmet készít

. NISZ Zrt változási tervet készít az átadott release kérelem és release
csomag alapján

. Ml< elfogadja az változási kérelmet és a változási tervet

. a Fejlesztő biztosítja az L3 támogatást a kihelyezés során.

. NISZ Zrt kihelyezi az éles síkra a releaset

. NISZ Zrt ellenőrzi a telepítés sikerességét
o ha a telepítés sikertelen, NIS? Zrt MK-t tájékoztatja, és a release

csomagban meghatározott visszaállási feladatokat hajtja végre MK
kérése alapján

o a visszaállás után Ml< ellenőrzi a rendszer funkcionalitását és
nyilatkozik a sikerességről



. MK elvégzi az éles relase kihelyezéssel kapcsolatos funkcionális ellenőrzést

. Ml< Jelzi, hogy sikeres-e az éles release kihelyezés
o ha Ml< szerint nem sikerült az éles release kihelyezés, akkor NISZ

Zrta release csomagban meghatározott visszaállási feladatokat
hajtja Végre MKjelzése, kérése alapján.

o a visszaállás után Ml< ellenőrzi a rendszer funkcionalitását és
nyilatkozik a sikerességről

Kommunikáció, eszkaláció

NISZ Zrt szakmai terület elérése

Az Ml< a ujkohu.admin@nisz.hu internetről címezhető gyűjtő emailcímre tud küldeni levelet. A
levelezés csak információ gyűjtésre, előzetes egyeztetésre használható.

MK szakmai terület elérése

Ml< irányába mind információ egyeztetés, mind eszkaláció esetén az kormany~kormany.hu
email címekre kell írni.

Karbantartási rend

A karbantartások igénylését, a karbantartások megkezdését, végét, illetve az rendszer
ellenőrzésének igényét minden esetben a NIS? Zrt THD emailben fogja jelezni a MK-nak.

A karbantartások után a rendszerműködés ellenőrzését a NIS? Zrt által kötött szerződés alapján
az Fejlesztő/L3 Alkalmazás Támogató végzi.

Karbantartásból adódó feladatok kapcsán az Ml< nak nincs felelőssége.

Rendszeres karbantartási ablak

A NIS? Zrt Havi, rendszeres, karbantartási ablakot igényel, melyek kapcsán nem kér jóváhagyást.
Amennyiben a tervezet időponttól technikai okok miatt eltér, azt előtt 2 munkanappal jelezi a
Ml< részére. Amennyiben a Ml< írásban Jelzi, hogy a soron következő időpont nem megfelelő,
úgy annak elhalasztásáról, alternatív időpont meghatározásáról közösen döntenek a felek.

Teszt mgmt rendszerek karbantartási ablaka:

Minden hónap második kedd: 09:00-13:00-ig

Éles rendszerek karbantartási ablaka

Minden hónap harmadik kedd 22:00- 02:00-ig

Rendkívüli karbantartási ablak

Rendkívüli karbantartási ablakot a NIS? Zrt a tervezett karbantartás előtt 5 munkanappal,
írásban fogja megkérni MK-tól. Az ablak csak az Ml< írásbeli engedélye után használható.



Előfordulhat, hogy NISZ Zrt-nek sürgős, halaszthatatlan karbantartást kell végrehajtani, a jelzés
napján, akár munkaidőben. Ilyen esetben a beavatkozás okának és a beavatkozás
elmaradásának kockázata ismertetésével az egyeztetést a NISZ Zrt végzi.

Külső támogatások

A rendszer üzemeltetéséhez külső, L3 támogatási szerződések megkötése szükséges;

Funkcionális fejlesztői támogatás

. A támogatás nyújtó feladata az fejlesztések kihelyezése kapcsán a release folyamatok
támogatása (csomagelőkészítés, tesztelésben való részvétel, kihelyezés támogatás,
fejlesztésből eredő módosulások átvezetése dokumentációkban.)

Nem funkcionális fejlesztői támogatás

. A támogatás nyújtó feladata az alkalmazás rendszerrel kapcsolatos hibák javítása, a
rendszer élettartama alatt az üzemeltethetőséget, rendszerbiztonságot biztosító nem
funkcionális fejlesztések elvégzése. Például az alkalmazás mindig a legfrissebb futtatási
környezetnek feleljen meg, a legfrissebb böngészőkben elvártan működjön.

Alkalmazás üzemeltetés támogatása 7/24-ben

A támogatás nyújtó feladata az alkalmazás üzemeltetésének gyártói támogatása;
o hibák felderítésében
o problémák megoldásában
o platform frissítésének segítése teszteléssel, tanácsadással
o infrastruktúra változások tervezésének és kivitelezésének támogatása

Szakértői órák biztosítása

A támogatás nyújtó feladata szakértői kereten belül, előre egyeztetett időpontokban, és
óraszámban;

o NIS? helyszíni oktatások tartatása
o NIS? helyszíni konzultációk tartása





“Új” kormany.hu üzemeltetési szerződés Műszaki melléklet 2. számú melléklete
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környezet, alkalmazás : NISZ

Rendszeres karbantartási feladatok
Operációs rendszer I C C B A

Futtató környezetek (minden RHEL repoból érkező
I C C R A

komponens:PHP, Nginx, Nodeis stb.)
Adatbázis rendszer I C C A

Hálózat
Hálózati Teljesítmény felügyelet R A

KOHU környezet LTM kezelés
LTM igények megtervezése C A R C C

LTM igények jóváhagyása R A I I I I

LTM igények beállítása I I I I R A

Tűzfal módósítás
Tűzfalszabály igények megtervezése C A R C C
Tűzfalszabály igények jóváhagyása A I I I C

Tűzfalszabály igények beállítása I I I I A

Mentések
mentési rendek megtervezése C A C C C

mentési rendek jóváhagyása A R I I I

mentések mentési rend szerinti végrehajtása R A

mentés visszaállítás kezdeményezése A R C I I C

mentés visszaállítás végrehajtása I I C I A
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Infrastruktúra I Op.rendsz. ‚ futtatóÜgyfél I Kabinetiroda L3 Alkalmazás Támogató-Fejlesztő környezet, alkalmazás: NISZ

Hibakezelés
U Alkalmazás hibák kezelése (read only user

C I A B C C I C Cjogokkal, hibabehatárolás okán)
Infrastruktúra ‚ operációs, futtató, db környezet I I C C I I B A
rendszer hiba kezelése

Kérés kezelés
Alkalmazás irányú kérések jóváhagyása A B I C I I

Infrastruktúra, operációs rendszer, futtató A B I I I I I C
környezet irányú kérések jóváhagyása
Alkalmazás kérések végrehajtása akciótervének I I A C B I I C C
készítése

Alkalmazás kérések végrehajtása I I I I I B A

Infrastruktúra, operációs rendszer, futtató I C C I I I R A
környezet kérések végrehajtása

Változás kezelés

Alkalmazás irányú igények jóváhagyása, beküldése A R I I C C

Infrastruktúra irányú igények jóváhagyása, A B I I I I
beküldése
Alkalmazás irányú változás végrehajtás tervezése
(Release terv), release csomagok összeállítása, I I A I B I I C
publikálása
Alkalmazás irányú változási terv megrendelői A B I I I I
jóváhagyása

Alkalmazás változás végrehajtása I I I I A

Infrastruktúra, operációs rendszer, futtató I I I C R A
környezet irányú változás végrehajtás tervezése
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Infrastruktúra / Op.rendsz. ‚ futtatóÜgyfél / Kabinetiroda 13 Alkalmazás Támogató-Fejlesztő
környezet, alkalmazás : NISZ

Infrastruktúra, operációs rendszer, futtató
környezet irányú változási terv megrendelői A B I I C I I
jóváhagyása
Infrastruktúra, operációs rendszer, futtató

I I I I I B Akörnyezet változás végrehajtása

Tartalomkezelés
Hírek, információk feltöltése A B

Felhasználó kezelés
Szerkesztőségi felhasználók kezelése A B

Fejlesztői userek kezelése I I I I I B A

CMS felület adminisztrálása
CMS felületen a változások igénylése A R I I

CMS felületen a változások tervezése C C A I R I

CMS felületen a változások jóváhagyása A R

CMS felületen a változások beállítása A B I I

B
A
C

R — Responsible, vagyis felelős: aki az adott
feladatot elvégzi. Vagy az, aki megcsináltatja a
munkák vagy meghozatja a döntést.
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Ügyfél / Kabinetiroda L3 Alkalmazás Támogató-Fejlesztő Infrastruktúra’ Op.rendsz. ‚ futtató
környezet, alkalmazás: NISZ

A — Accountable, vagyis az elszámoltatható/felelős:
aki felelős azért, hogy a munka el legyen végezve.
Neki számol be az, aki a feladatot elvégzi
(Responsible), Ő hagyja jóvá, amit az csinál. Egy
feladatnál csak EGY elszámoltatható lehet!

C — Consulted, Vagyis a konzultáló: őt be kell vonni,
egyeztetni kell vele kétirányú kommunikációban. A
tőle kapott információt, véleményt figyelembe kell
venni, de nem dönt, nincs elszámoltatási jogköre
Sem.

— Informed, vagyis informálandó: a feladat
elvégzése után egyirányú kommunikációval tudatni
kell vele, ami történik.



set 2. számú melléklet a. nyilvántartási
• számú szerződéshez

• NISZ Nemzeti lnfokommunikációs Szolgáltató Zrt.

N I s z H-1081 Budapest, Csokonai utca 3.
6-NY3 Teljesítést igazoló bizonylat 1.0

Teljesítést Igazoló Bizonylat

. .. . Készült . . ‘.. ..

Hely: I Dátum:
: :‘ --: . . ‘.. .Jelén~űnak: ‘: .: - ... .

Vállalkozó/ Szállító cég neve: Képviselő neve, beosztása:

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

Termék/szolgáltatás megnevezése:

Szerződés tárgya:

Szerződés száma:

Teljesítés igazolás tárgya:

Teljesítés szerződés szerinti üteme/dátuma:

Teljesítés tényleges dátuma:

Megjegyzés:

Megrendelő képviselői igazolják, hogy a Vállalkozó/Szállító az árut, terméket vagy eszközt a
Megrendelő telephelyére szállította, átadta, illetve a szolgáltatást elvégezte a szerződésben foglaltak
szerint. A teljesítést igazoló, dokumentáló iratok (szállítólevél, berendezéslista, átadás-átvételi jkv.,
minőségvizsgálatijkv., 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: Erték:
Az elfogadott teljesítésből visszatartott
(jóteljesítési) garancia, kötbér (Ft):

Szállító képviselője Megrendelő képviselője (1)

Megrendelő képviselője (2)

±36 1 459 4200 info@nisz.hu nisz.hu





NISZ

3. számú melléklet
NISZ Nemzeti Infokommunikáciás Szolgáltató Zrt.

H-1O81 Budapest, Csokonai utca 3.

6-NY6 Nyilatkozat Partner adatairól 1.0

NYILATKOZAT PARTNER ADATAI RÓL

Teljes név (cégjegyzéknek megfelelően): TRENDENCY Rövid név (cégjegyzéknek megfelelően): TRENDENCY
ON LI N E Alkalmazósfejlesztő Zártkörűen Működő ONLINE Zrt.
Részvénytársaság

Cégiegvzék szám, EV szám, működési engedély szám, bírósági nyilvántartási szám,
egyéb szám (megfelelő alá húzandá): 01-10-047275

Adószám: 23745269243 Uniós adószám: HU23745269

Kapcsolattartó adatai

Név: Makovi Richárd Beosztás: Vezérigazgató-helyettes

Telefonszám: 06703859687 E-mail cím: richard.makovi@trendency.hu

Cím
Székhely (ország, irányítószám, város, utca, házszúm): Magyarország, 1092, Budapest, Knézich utca 12.

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, irányítászám, város, utca, hózszám):

Cégnév:
Számlázási cím (ország, irányítószóm, város, utca, hózszám):

Számlavezető bank

Neve: OTP BankNYRT.

Bankszámla száma: Bankszámla devizaneme:

11709002-20647739-00000000 HU F

Pénzforgalmi elszámolás [áfa tv. Különbözet szerinti Önszámlázás [áfa tv. 169.~.(O]: Nem
XIII/A. fejezet, 169.*.(h)]: nem elszámolás [áfa tv. XV.-XVII. fejezet,

169.*jp,qj]: nem
Alanyi mentesség [áfa tv. XIII. Tevékenység alapján mentes [áfa tv.

Fordított adózás [áfa tv. 169.~.(n)]:
fejezet]: Nem VI. fejezet]: NemMilyen tevékenység alapján: Nem

Milyen tevékenység alapján:
KATA [2012. évi CXLVII. törvény]: KIVA [2012. évi CXLVII. törvény]: EVA [2002. évi XLIII. törvény]: Nem
Nem Nem

092 B~da~~
~2 íszt, 3.

Vállalkozó

Azonosító adatok:

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

Budapest, 2021. szeptember. 03
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