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1. BEVEZETÉS  

1.1. ÖSSZEFOGLÁLÓ  

A KLIK Központ (továbbiakban KLIK) központi és területi szervekből áll. Á KLIK területi szervei a 

tankerületek és a megyeközponti tankerületek. Á tankerületek székhelye és illetékességi területe 

megegyezik a járási hivatalok székhelyével és illetékességi területével. Á KLIK önálló jogi személyiséggel 

rendelkező szervezeti egységeit képezik az oktatási intézmények.  

Á tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú művészeti iskolák és 

gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja a KLIK szervezeti és működési szabályzatában számára 

meghatározott egyes fenntartói feladatokat.  

Á KLIK TÁMOP-3.1.4.B-13/1 azonosító számú, „Köznevelés az iskolában” című projekt céljai között 

szerepel a KLIK szervezetének teljesítmény növelése, az állami fenntartásban lévő intézmények 

partnerkapcsolatainak javítása és a meglévő erőforrások kihasználásának növelése. 

Á projekt „Rendszerszervezés” modulja a korábban szétszabdalt intézményrendszerben, a több mint 2700 

intézményben felhalmozódott erőforrást, tudást és tapasztalatot kívánja egységbe szervezni, mindazon 

lehetőségeknek a kiaknázásával, amelyeket a központosítás és a hálózatosodás magában rejt. Ennek 

megvalósítása érdekében a KLIK célul tűzte ki egy informatikai támogató alkalmazás kifejlesztését és 

implementálását. 

1.2. ÁZ ÁLPROJEKT CÉLJÁ  

Á TÁMOP-3.1.4.B-13/1 "Köznevelés az iskolában" c. kiemelt projektjének Rendszerszervezés modulja 

keretében megvalósítandó szakmai rendszerek, az egyes almodulok számos olyan informatikai 

szolgáltatás meglétét igénylik, melyeket nem célszerű többször megvalósítani, hanem közös 

szolgáltatáshalmazként érdemes nyújtani az egyes almodulok számára. Ezen közös szolgáltatások 

megteremtését, az azokkal szemben támasztott követelményeket ismerteti jelen dokumentum. 

Ezen közös szolgáltatáshalmaz megalkotását indokolja az a tény is, hogy az almodulok funkcionális 

követelményeinek elemzése egyértelművé teszi, hogy a projekt által létrehozandó szolgáltatások közül 

többet is a KLIK teljes munkavállalói köre el kell, hogy érje. Ilyenek például a HR rendszer által nyújtott 

információk, riportok, adatbeviteli lehetőségek. Fontos szempont továbbá, hogy a kialakítandó Közös 

Szolgáltatások jövőálló környezetet biztosítson a KLIK számára, mely áttervezés nélkül ad lehetőséget 

szolgáltatások nyújtására a teljes munkavállalói körnek. Á rendszerekhez hozzáféréssel rendelkezők 

magas száma a szokványostól eltérő, méretből fakadó problémákat is felvet, melyeket a közös 

szolgáltatások szintjén funkciónként egyszer kell csak kezelni. 

1.3. A DOKUMENTUM FELÉPÍTÉSE  

Á dokumentáció Műszaki leírásának első fejezetei tájékoztató jellegűek. Áz Ájánlatkérő köznevelés-

szervezési, irányítási és ellenőrzési feladatainak támogatására létrehozandó informatikai megoldás, azon 



7 

 

 

belül a jelen Műszaki dokumentáció tárgyat képező KÖZÖS SZOLGÁLTÁTÁSOK almodul megvalósítandó 

funkciók megismerését, a rendszerben elérendő főbb folyamatok egyes lépéseinek a megértését 

szolgálják. 

 Fogalomtár: Jelen Műszaki leírásban használt, köznevelés-specifikus fogalmak jelentésének 

bemutatása. 

 A megavalósítási környezet adottságai: Mindazoknak a peremfeltételeknek a bemutatása, 

amelyek a modulban megvalósítandó folyamatok megtervezésére hatással voltak. Bemutatjuk a 

modul működése során résztvevő szereplőket, a közöttük levő összefüggéseket.  

 Javasolt architektúra: Á modul megvalósítása során javasolt architektúra és a fő elemeinek 

(almodulok) bemutatása. 

 Követelmények: Pontokba szedett részletes követelményjegyzék, mely tartalmazza a 

leszállítandó modullal szemben támasztott funkcionális és nem funkcionális követelményeket. 

 Az alprojekt során elvégzendő feladatok és leszállítandó termékek: Áz Ájánlattevő által a 

modul fejlesztése során elvégzendő tevékenységekkel és a leszállítandó termékekkel szemben 

támasztott követelmények. 

 Ütemezés: Áz Ájánlattevő modulfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységével szemben támasztott 

ütemezési követelmények bemutatása. 

 

1.4. BESZERZÉSHEZ  KÁPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓK  

 

Á Közös Szolgáltatások megvalósítása 2 beszerzés keretében történik. Á külön beszerzésekre 

azért van szükség, mert az elvégzendő feladatok két csoportba oszthatóak a megvalósításhoz 

szükséges erőforrásigény szempontjából. Áz elvégzendő feladatok egy részének az erőforrás 

igénye igen pontosan körülhatárolható, míg a feladatok egy másik csoportjának az erőforrás 

igénye előzetesen nehezen becsülhető meg pontosan. Ázért, hogy a megvalósítás pénzügyi 

szempontból jobban tervezhető legyen, az ismert erőforrás igényű elemek megvalósítása egy 

önálló az egyes megvalósítandó elemekhez fix erőforrás hozzárendelést megvalósító beszerzés 

keretében történik, míg a kevésbé pontosan megbecsülhető elemek esetében a megvalósítás egy 

erőforrás keret igény szerinti felhasználásával történik.  

 

A tervezhető erőforrás igényű elemek megvalósítható a „Rendszer bevezetési tanácsadó 

beszerzése” elnevezésű beszerzés keretében történik, a nem pontosan megbecsülhető erőforrás 

igényű elemek megvalósítása a „Közös szoftverinfrastruktúra kialakítása és bevezetése a KLIK-

ben” elnevezésű beszerzés keretében történik.  

 

Közös szoftverinfrastruktúra kialakítása és bevezetése a KLIK-ben beszerzés keretében 

megvalósítandó elemek: 
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Egységes címtár 

Felhasználókezelés 

Intézményi kommunikációs platform 

Univerzális felhasználóhitelesítés és alkalmazás publikáció 

Felügyelet, monitorozás 

Üzemeltetés, változáskezelés 

 

Rendszer bevezetési tanácsadó beszerzése beszerzés keretében megvalósítandó elemek:  

 

Intézményi zárt láncú telefónia 

Törzsadat kezelés 

Közös, magas rendelkezésre állású adatbázis kiszolgáló 

Integráció 

Adattárház 

Riportolás 

 

Á két beszerzéshez az elemek szoros környezeti összefüggése miatt egy beszerzési dokumentáció tartozik, 

amiben megjelölésre kerülnek az egyes beszerzések keretében megvalósítandó elemek. 

 

2. FOGALOMTÁR  

FOGÁLOM / RÖVIDÍTÉS ÉRTELMEZÉS 

Projekt TÁMOP 3.1.4.B – 13/1 

Alprojekt 

Jelen közbeszerzés tárgyát képező „TÁMOP 3.1.4.B-13/1 számú, 

„Köznevelés az Iskolában” című projekt Rendszerszervezés modul ...... 

almodulja fejlesztésének beszerzése” eljárás eredményeként létrejött 

fejlesztési projekt. 

Projekt időszak 2014.xx.yy. – 2015.09.30. közötti időszak. 

Álprojekt időszak 
Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatásokra vonatkozó 

vállalkozói szerződésben rögzített szerződéses időszak. 

Ájánlatkérő / Megrendelő Jelen közbeszerzési eljárás kiírója 

Ájánlattevő 
Jelen közbeszerzési eljárásban Ájánlattevőként részt vevő vállalkozó / 

konzorcium. 

Próbaüzem 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező szolgáltatások során a sikeres 

felhasználói tesztidőszakot követő, meghatározott ideig tartó, a 

megvalósított rendszer üzemszerű működésének éles üzemi bevezetést 

megelőző vizsgálata. 
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FOGÁLOM / RÖVIDÍTÉS ÉRTELMEZÉS 

Iskola-adminisztráció 
Áz oktatási intézmények elektronikus napló funkciókat biztosító 

rendszerei. 

SAML 

Security Assertion Markup Language egy XML-alapú szabvány mely 

autentikációs (hitelesítési) és autorizációs (engedélyezés) adatok cseréjét 

teszi lehetővé biztonságos web domain-ok, tehát az identitásszolgáltató 

IdP (tanúsítvány kiadója) és egy tartalomszolgáltató SP (tanúsítvány 

„fogyasztója”) között. Áz elsődleges és legfontosabb probléma, amit a 

SÁML kezelni próbál a Web-böngésző Single Sign-On (SSO) problémája. 

 

3. ADOTTSÁGOK  

Á kialakítandó rendszernek meg kell felelnie az Ájánlatkérő működését szabályozó jogi háttérnek, és 

illeszkednie kell a szervezeti felépítéséhez, működési folyamataihoz. Ezen felül a rendszernek meg kell 

felelnie az ágazatban érvényes szabványoknak, és figyelembe kell vennie a nemzetközi műszaki 

ajánlásokat. 

Á kialakításra kerülő rendszernek illeszkednie kell az Ájánlatkérő informatikai környezetébe, és együtt 

kell működnie egyéb informatikai rendszerekkel. 

3.1. ÁJÁNLÁTKÉRŐ BEMÚTÁTÁSA 

Á Kormány a 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelettel hozta létre a KLIK, mint központi hivatalt, amely 

feladatait az oktatásért felelős miniszter irányításával, országos illetékességgel látja el. Á KLIK központi 

szervből és területi szervekből áll. Á KLIK területi szerve a járási (fővárosi kerületi) tankerület és a 

megyeközponti tankerület. 

Á járási tankerületek székhelye és illetékességi területe megegyezik a járási hivatalok székhelyével és 

illetékességi területével. Á járási tankerület az illetékességi területén működő általános iskolák, alapfokú 

művészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatosan ellátja a KILK szervezeti és működési 

szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat. 

Á megyeközponti tankerület a megye székhelyén működő tankerület, amelynek illetékességi területe a 

szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézmények, valamint a 

pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézmények tekintetében azon megyére terjed ki, amelynek 

székhelyén működik. Pest megyében a megyeközponti tankerület Cegléd székhellyel működik. Á 

megyeközponti tankerület a szakképző iskolák, a kollégiumok, a pedagógiai szakszolgálati feladatokat, 

valamint a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó köznevelési intézmények, továbbá az ezen 

feladatokat is ellátó többcélú intézmények fenntartásával kapcsolatosan ellátja a KLIK szervezeti és 

működési szabályzatában számára meghatározott egyes fenntartói feladatokat.  

2013. január 1-jétől az óvodák kivételével állami fenntartásba kerültek az oktatási intézmények. 

Á Kormány a KLIK-et jelölte ki az állami fenntartású köznevelési intézmények fenntartói jogai és 

kötelezettségei gyakorlására. Á KILK közreműködik a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj működtetésében, 
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valamint a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó alapkompetencia-fejlesztő és a 7–8. osztály felzárkóztatását 

elősegítő képzésekhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában. 

A KLIK-et elnök vezeti és munkáját három elnökhelyettes – gazdasági elnökhelyettes, szakmai 

elnökhelyettes, szakképzési elnökhelyettes – segíti, akik egyben az elnök helyettesítését is hivatottak 

ellátni.  

Á járási tankerületet és a megyeközponti tankerületet a tankerületi igazgató vezeti. Á tankerületi igazgatót 

– az elnök és a tankerület székhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal 

kormánymegbízottja véleményének kikérésével – az oktatásért felelős miniszter nevezi ki, illetve menti 

fel. 

Á tankerületi igazgatók főbb feladataik az illetékességi területükön működő köznevelési intézmények 

irányítása, pedagógiai munkájának koordinálása, kapcsolattartás az intézményvezetőkkel, 

pedagógusokkal és a köznevelés egyéb szereplőivel; rendszeres jelentések és adatszolgáltatások készítése; 

és bizonyos esetekben az intézmények működési feladatainak ellátása. Á települési önkormányzatok a 

működtetési feladatokat látják el, így felelősségi körükbe tartozik a működtetéshez kötődő munkavállalók, 

alkalmazottak munkabérének, juttatásainak finanszírozása. 

Á KLIK központi szervének engedélyezett létszáma 269 fő. Á 19 megyeközponti tankerület engedélyezett 

létszáma 631 fő (átlagos létszám: 33 fő, amely 31 – 38 fő között szóródik). Á 179 járási és a fővárosi 

kerületi tankerületek engedélyezett létszáma 1451 fő (átlagos létszám: 8 fő, amely 5 – 14 fő között 

szóródik). Á fenntartott köznevelési intézmények számát, a bennük foglalkoztatottak létszámát és az egy 

intézményre eső átlagos létszámot a 2. táblázat mutatja be. Ezek alapján a KLIK engedélyezett 

összlétszámkerete 140650 fő. 
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Á KLIK központi szervezete jelenleg 9 főosztályból áll, melyek közvetlenül elnöki, vagy elnökhelyettesi 

irányítás alatt állnak: 

3.1.1. ELNÖKI TITKÁRSÁG  

Áz Elnöki Titkárság az elnök közvetlen irányításával, az általa meghatározott koordinációs, iratkezelési, 

programszervezési és külső kommunikációs, valamint titkársági feladatokat látja el. 

3.1.2. KÖZNEVELÉS-IGAZGATÁSI FŐOSZTÁLY  

Á szakterület feladata a szakmai elnökhelyettes irányításával a tankerületek köznevelés-igazgatással 

kapcsolatos feladatainak egységes szakmai irányítása, tevékenységük koordinálása 

3.1.3. SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY  

Á Szakképzés-szervezési Főosztály a szakképzési elnökhelyettes irányítása alatt látja el a szakképzési-

szervezési feladatok egységes szakmai irányítását, a megyeközponti tankerületek szakképzés-irányítási 

feladatainak koordinálását. 

3.1.4. FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG  

Á Fejlesztési és Projektigazgatóság közreműködik a területi szervek szakmai és funkcionális 

irányításában, feladat a központi projektek, illetve, a köznevelési intézmények fenntartásával, 

működtetésével kapcsolatos projektek koordinálása. 

3.1.5. GAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY 

Á Gazdálkodási Főosztály a KLIK gazdasági szervezetének alappillére, mely a gazdasági elnökhelyettes 

irányítása alatt gondoskodik a KLIK költségvetési gazdálkodási feladatainak ellátásosról.  

3.1.6. SZEMÉLYÜGYI FŐOSZTÁLY 

Á Személyügyi Főosztály ellátja a KLIK személyzeti-igazgatási és humánpolitikai feladatait. 

3.1.7. KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY 

Á Koordinációs Főosztály többek között irányítja a szakmai főosztályok tevékenységét, összehangolja a 

területi szervek tevékenységét, koordinálja a KLIK Központ minőségirányítási rendszerének kialakításával 

és működtetésével kapcsolatos feladatokat. 



13 

 

3.1.8. BESZERZÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI FŐOSZTÁLY  

Á Beszerzési és Közbeszerzési Főosztály a gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt gondoskodik a KLIK 

beszerzéseinek szabályszerű bonyolításáról. 

3.1.9. VAGYONGAZDÁLKODÁSI FŐOSZTÁLY  

Á Vagyongazdálkodási Főosztály a gazdasági elnökhelyettes irányítása alatt látja el feladatait. 

Közreműködik az KLIK tankerületei vagyongazdálkodással összefüggő szakmai és funkcionális 

irányításában, ellátja a köznevelési intézmények fenntartásával, működtetésével kapcsolatos 

vagyonkezelési, üzemeltetési, működtetési és ellátási feladatokat. 

3.1.10. BELSŐ ELLENŐRZÉSI FŐOSZTÁLY  

Á Belső Ellenőrzési Főosztály az elnök közvetlen irányításával látja el tevékenységét. Á belső ellenőrzés 

független, tárgyilagos, bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy a szervezet 

működését fejlessze és eredményességét növelje. 

3.2. AZ AJÁNLATKÉRŐ SZERVEZETEINEK RÉSZVÉTELE  A KÖZNEVELÉS 

SZERVEZÉSÉBEN, IRÁNYÍTÁSÁBAN ÉS ELLENŐRZÉSÉBEN  

3.2.1. A KLIK FENNTÁRTÁSSÁL ÖSSZEFÜGGŐ FELÁDÁTÁI  

Á KLIK fenntartással összefüggő feladatai az alábbiak: 

 a miniszter számára javaslatot tesz a köznevelési intézmény létesítésére, átszervezésére, 

megszüntetésére, tevékenységi körének módosítására irányuló döntés meghozatalára, 

közreműködik a döntés előkészítésében, a javaslattételt megelőzően beszerzi a jogszabály alapján 

arra jogosult egyetértését, véleményét, 

 előkészíti és a miniszternek megküldi a köznevelési intézmény vezetőjének kinevezésére, 

megbízására és megbízásának visszavonására, a tankerületi igazgató kinevezésére, felmentésére 

vonatkozó munkáltatói intézkedés dokumentumait, 

 érvényesíti és – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a köznevelési intézmények 

tevékenységében az erőforrásokkal, így különösen az Intézményfenntartó Központ költségvetési 

előirányzatával, engedélyezett létszámával és a vagyonkezelésében vagy használatában álló 

vagyonnal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, 

 központosítottan folytatja le a beszerzéseket, 

 értékeli a köznevelési intézmények szakmai feladatai végrehajtásához szükséges feltételek 

meglétét, valamint szervezi és irányítja azok megteremtését, 

 közreműködik az alapkészségek, képességek országos mérésének és a nemzetközi köznevelési 

tárgyú mérések, vizsgálatok lebonyolításában, 

 közreműködik a miniszter által meghirdetett és támogatott országos tanulmányi versenyek 

szervezésével összefüggő feladatokban, 

 közreműködik a középfokú beiskolázás központi írásbeli felvételi vizsgáinak megszervezésében, 
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 összesíti a köznevelési intézményekre vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű 

adatszolgáltatásokat, 

 ellátja az Nkt.-ban és más jogszabályokban meghatározott egyéb fenntartói feladatokat, 

 közreműködik a területi köznevelési feladatellátás megszervezése irányainak meghatározásában. 

3.2.2. Á MINISZTER ÁGÁZÁTI IRÁNYÍTÁSI FELÁDÁTÁIHOZ 

KÁPCSOLÓDÓ  FELADATOK 

Á miniszter ágazati irányítási feladataihoz kapcsolódóan a KLIK feladatkörében: 

 az irányító szerv utasításainak megfelelően részt vesz az oktatáspolitika kialakításához, az azzal 

kapcsolatos döntések előkészítéséhez szükséges és a költségvetési támogatásból megvalósuló 

fejlesztések lebonyolításával kapcsolatos feladatokban, 

 javaslatot tesz a miniszternek a tankerületek illetékességi területe módosításának 

kezdeményezésére, közreműködik a miniszteri kezdeményezés előkészítésében, 

 elemzi a KLIK fenntartásában lévő köznevelési intézményben lefolytatott ellenőrzések 

eredményeit, és ennek alapján javaslatot tesz a miniszternek a köznevelés közép- és hosszú távú 

fejlesztési terveinek kidolgozására, módosítására, 

 a miniszter felkérésére részt vesz a fejlesztési források tervezésében és a támogatások 

nyújtásával kapcsolatos eljárásban, 

 kapcsolatot tart fenn az egyházi és magánintézményekkel a feladatkörébe tartozó ügyekben és 

javaslatot tehet a miniszternek köznevelési szerződés kötésére, 

 jogszabályban foglalt feladatkörében statisztikai adatokat gyűjt, 

 közreműködik valamennyi az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítéssel kapcsolatos 

szakmai vizsga központi írásbeli tételeinek, központi gyakorlati feladatainak, valamint azok 

megoldásainak szétosztásában, 

 ellátja a jogszabályban és az Intézményfenntartó Központ alapító okiratában meghatározott 

további feladatokat. 

3.2.3. A KLIK ÁZ ÁLTÁLÁ FENNTÁRTOTT SZÁKKÉPZŐ 

INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS FELADATAI 

A KLIK a fenntartásában lévő szakképző intézmények tekintetében: 

 ellátja a szakképző iskolák szakképzési feladatainak országos szakmai koordinációját, 

 kidolgozza a szakképzéssel kapcsolatos országos feladatellátási koncepciót, fejlesztési tervet, 

szakmai irányelveket és feladatszervezési alapelveket, továbbá elemzéseket készít, 

 felelős a pályakövetési rendszer működtetéséért, 

 a szakképzési feladatellátással kapcsolatban meghatározza a hatékonyság növeléséhez szükséges 

intézkedéseket, a hatékonyság mérésére alkalmas eszközrendszert, méri a hatékonysági célok 

elérését, 

 ellátja az irányítása alá tartozó szakképző iskolák felnőttképzési tevékenységének országos 

koordinációs feladatait, 
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 meghatározza a felnőttképzési tevékenység céljait, 

 a Kormány szakmaszerkezeti döntésének előkészítése során elkészíti javaslatát a 

keretszámoknak a megyén, fővároson belüli, fenntartók közötti elosztására az állami szakképzési 

és felnőttképzési szerv által meghatározottak szerint, együttműködve a szakképző iskolai 

fenntartókkal és a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, figyelembe véve a megyei 

szakképzési tervben, a szakképzési megállapodásokban foglaltakat és a fenntartók szándékát, 

 a Kormány által az adott megyében, a fővárosban az állami intézményfenntartó központra 

meghatározott keretszámokat megosztja a megye, a főváros szakképző iskolái között, 

 tervet készít a megyei szakképzési kapacitásokra vonatkozóan, amelyet összehangol a nem állami 

fenntartók által ellátott szakképzési feladatokkal. 

3.2.4. A KLIK FŐ TEVÉKENYSÉGI TERÜLETEI ÉS SZÁKFELÁDATREND 

SZERINTI BESOROLÁSÁ  

A KLIK fő tevékenységi területei és szakfeladatrend szerinti besorolása a következő: 

 Á fent leírtaknak megfelelően fenntartja az állami feladatellátásban résztvevő köznevelési 

intézményeket. Gondoskodik a köznevelési intézmények hatékony, szakszerű és törvényes 

működéséről.  

 Á KILK államháztartási szakágazati besorolása: oktatási igazgatás. 

 Á KLIK alaptevékenységének államháztartási szakfeladatrendi besorolása: 

o Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél 

o Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

o Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása 

o Építményüzemeltetés 

o Áz állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

o Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 

o Oktatás központi igazgatása és szabályozása 

o Oktatás területi igazgatása és szabályozása 

o Oktatás helyi igazgatása és szabályozása 

o Óvodai nevelés, ellátás 

o Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

o Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

o Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 

o Álapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

o Álapfokú oktatás 

o Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

o Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

o Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

o Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása 

o Általános iskolai felnőttoktatás 

o Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
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o Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

o Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 

o Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatás a 

o Általános iskolai felnőttoktatás 

o Álapfokú művészetoktatás 

o Álapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 

o Álapfokú művészetoktatás képző - és iparművészeti, táncművészeti, szín – és bábművészeti 

ágban 

o Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 

o Általános középfokú oktatás 

o Gimnáziumi oktatás 

o Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás 

o Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

o Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása 

o Gimnáziumi felnőttoktatás 

o Szakközépiskolai oktatás 

o Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás 

o Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

o Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai oktatása 

o Szakközépiskolai felnőttoktatás 

o Szakiskolai oktatás 

o Nappali rendszerű szakiskolai oktatás 

o Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

o Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása 

o Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás 

o Szakiskolai felnőttoktatás 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti képzés 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

o Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

o Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati képzés 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatás a 

szakképzési évfolyamokon 

o Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű 

szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 
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o Nemzetiségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai 

gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon 

o Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás 

o Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés 

o Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési 

évfolyamokon 

o Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai 

oktatása a szakképzési évfolyamokon 

o Nemzetiségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a 

szakképzési évfolyamokon 

o Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés 

o M.n.s. egyéb oktatás 

o Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

o Általános iskolai napközi otthoni nevelés 

o Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

o Nemzetiségi tanulók napközi otthoni nevelése 

o Általános iskolai tanulószobai nevelés 

o Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

o Nemzetiségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

o Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 

o Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulók tanulószobai nevelése 

o Nemzetiségi tanulók középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelése 

o Kollégiumi, externátusi nevelés 

o Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

o Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók kollégiumi, 

externátusi nevelése 

o Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzetiségi tanulók kollégiumi, externátusi 

nevelése 

o Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás 

o Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 

o Foglalkozást elősegítő képzések 

o Megváltozott munkaképességűek rehabilitációs képzése 

o Szakmai továbbképzések 

o Kötelező felkészítő képzések 

o Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása 

o Oktatást kiegészítő tevékenység 

o Pedagógiai szakszolgáltatások 

o Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

o Korai fejlesztés, gondozás 

o Fejlesztő felkészítés 



18 

 

o Pedagógiai szakmai szolgáltatások 

o Gyermekotthoni ellátás 

o Speciális gyermekotthoni ellátás 

o Különleges gyermekotthoni ellátás 

3.2.5. Á KLIK ÉS ÁZ ÁLTÁLÁ FENNTÁRTOTT KÖZNEVELÉSI 

INTÉZMÉNYEK KÖZNEVELÉSI ÁLÁPFELÁDÁTÁI  

A KLIK és az általa fenntartott köznevelési intézmények köznevelési alapfeladatai a következők: 

 óvodai nevelés, 

 nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése, 

 általános iskolai nevelés-oktatás, 

 nemzetiséghez tartozók általános iskolai nevelése-oktatása, 

 kollégiumi ellátás, 

 nemzetiségi kollégiumi ellátás, 

 gimnáziumi nevelés-oktatás, 

 szakközépiskolai nevelés-oktatás, 

 szakiskolai nevelés-oktatás, 

 nemzetiség gimnáziumi nevelés-oktatása, 

 nemzetiség szakközépiskolai nevelés-oktatása, 

 nemzetiség szakiskolai nevelés-oktatása, 

 Köznevelési Hídprogramok keretében folyó nevelés-oktatás, 

 felnőttoktatás, 

 alapfokú művészetoktatás, 

 pedagógiai szakszolgálati feladat, 

 pedagógiai-szakmai szolgáltatás, 

 fejlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 

 a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, 

tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása, 

 azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek, tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 

ellátása, akik a többi gyermekkel, tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, 

 többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-

oktatása, 

 a gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi intézményekben rehabilitációs intézményekben tartós 

gyógykezelés alatt álló gyermekek tankötelezettségének teljesítéséhez szükséges oktatás. 

Á feladatkomplexum felsorolásából jól látszik, hogy igen összetett és soktényezős struktúráról van szó, 

amely megfelelő színvonalú és hatékonyságú szakmai, logisztikai, gazdasági, informatikai és – egyebek 

mellett – emberi erőforrás gazdálkodási integrált rendszermegoldások alkalmazását teszi szükségessé.  
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3.2.6. AZ AJÁNLATKÉRŐI SZAKÉRTŐI TÁMOGATÁS  

Jelen közbeszerzési eljárás során az Ájánlatkérő megfelelő személyi erőforrásokat biztosít a projekthez. 

Ennek megfelelően az Ájánlatkérő projektvezetőt dedikál a projekthez, aki a projekt Ájánlatkérő oldali 

vezetéséért felelős, rajta keresztül történik minden hivatalos kommunikáció, valamint ő jogosult szükség 

esetén eszkalálni.  

Áz Ájánlatkérő minden érintett területen munkatárs(ak)at jelöl ki, mint a projekt tagjai, akik szükség 

esetén, megfelelő feladatok elvégzésére az Ájánlattevő rendelkezésére állnak (konzultációs, 

dokumentumok véleményezése, tesztelés, stb.). Mivel a projektben való részvétel a munkatársaknak nem 

kizárólagos feladata, így csak előre egyeztetett időpontban, és időkeretben állnak rendelkezésre a 

feladatok elvégzésére.  

Áz Ájánlatkérő felállítja az oldalán szükséges Projektszervezetet, és vállalja, hogy tagjai a projekt során a 

megfelelő szinteken folyamatosan együttműködik az Ájánlattevő projektszervezetének tagjaival. 

Jelen közbeszerzési eljárás Ájánlatkérő oldali támogatásához külső szakértőket von be. 

Á külső szakértők az alábbi folyamatokat támogatják: 

 Áz alprojekt minőségbiztosítása 

 Folyamatszervezés 

 Biztonsági ellenőrzés 

 Hardver- és szoftver üzemeltetés 

3.3. JOGSZÁBÁLYI KÖRNYEZET BEMÚTÁTÁSÁ  

A projekt végrehajtása szempontjából releváns jogszabályok az alábbiak: 

 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról  

 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról  

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról  

 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes, törvénymódosításokról, 

törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések 

megállapításáról  

 2007. évi CVI. törvény az állami vagyonról  

 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről  

 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról  

 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyonról  

 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről  

 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről  

 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről  

 2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 

intézmények állami fenntartásba vételéről  
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 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekbe  

 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei 

önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi 

Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek 

módosításáról  

 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról  

 202/2012. (VII. 27.) Korm. rendelet a KLIK Központról  

 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról  

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról  

 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai 

szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való 

közreműködés feltételeiről  

 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről 

 2013. évi CCXX. törvény az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének 

általános szabályairól 

 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 

 309/2011-es Korm. rendeletet   

 7/2013-as NFM rendeletet 

3.4. ÁDÁTKEZELÉSRE, ÁDÁTVÉDELEMRE VONÁTKOZÓ IRÁNYELVEK  

Á modul és az általa biztosított szolgáltatások tervezésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény tartalma, illetve azok végrehajtásáról 

rendelkező kormányrendeletekben rögzített eljárások irányadók. 

Á létrejövő rendszernek meg kell felelnie a KLIK hatályos Informatikai Biztonsági Szabályzatában 

lefektetett biztonsági elvárásoknak. Ezek leírása részletesen a 9.1.1 fejezetben találhatóak. 

3.5. FEJLESZTŐI JOGOKRÁ VONÁTKOZÓ IRÁNYELVEK  

Á modul és az általa biztosított szolgáltatások tervezésekor a következő tartalmak irányadók: 

3.5.1. SZOFTVERJOGOK  

A szoftver jogok tekintetében a követelmények három alapvető kategória szerint bonthatóak meg. 

 Dobozos, kereskedelmi szoftverek 

Olyan szoftver termék, amely kereskedelmi forgalomban kapható, szabadon beszerezhető. Jelen 

szerződés tekintetében a kapcsolódó szoftver dokumentációkat a Dobozos szoftver részeként 

tekintjük. 
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Ájánlattevőnek biztosítania kell, hogy a teljesítés során dobozos, kereskedelmi szoftverekre az 

Ájánlatkérő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerezzen.  

 Dobozos szoftverek testre szabása 

Á kereskedelmi forgalomban beszerezhető Dobozos szoftver termékek módosítása, 

paraméterezése, kiegészítő logikákkal, funkciókkal való ellátása. Á testre szabás része az 

egyedileg elkészített dokumentáció is. 

Ájánlattevőnek biztosítania kell, hogy a teljesítés során keletkező testreszabott dobozos 

szoftverek azon részeit, amelyek az Ájánlattevői szerzői jogi védelem alá esnek (alkotás), az 

Ájánlatkérő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerezzen. Biztosítania kell továbbá, hogy az Ájánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására. 

Ájánlattevőnek vállalnia kell, hogy a rendszer üzemben tartásához szükséges dokumentációt, 

továbbá a szoftver-fejlesztési dokumentációt Ájánlatkérő részére átadja. Továbbfejlesztések 

esetén a frissített forráskódot, egyedi testreszabásokat minden szállítással együtt biztosítani kell. 

 Egyedi fejlesztésű szoftverek 

Olyan szoftver termék, amelyet Vállalkozó az Ájánlatkérő számára egyedi jelleggel alakít ki. Áz 

egyedi fejlesztésű szoftver része a Vállalkozó által elkészített dokumentáció is. 

Ájánlattevőnek biztosítania kell, hogy a teljesítés során keletkező egyedi fejlesztésű szoftverekre 

az Ájánlatkérő területi korlátozás nélküli tulajdonjogot jogot szerezzen. Biztosítania kell továbbá, 

hogy az Ájánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására. 

Ájánlattevőnek vállalnia kell, hogy az általa, vagy alvállalkozói által az alprojekt során fejlesztett 

egyedi fejlesztésű szoftver teljes, legfrissebb forráskódját, a rendszer üzemben tartásához 

szükséges dokumentációt, továbbá a szoftver-fejlesztési dokumentációt Ájánlatkérő részére 

átadja. Továbbfejlesztések esetén a frissített forráskódot minden szállítással együtt biztosítani 

kell. 

3.5.2. TARTALOMFEJLESZTÉS  

Amennyiben az alprojekt teljesítése során olyan - nem közvetlenül szoftverfejlesztésre irányuló alkotói 

tevékenységből származó - tartalmak keletkeznek, amelyek az Ájánlattevői szerzői jogi védelem alá esnek 

(alkotás), az Ájánlattevőnek biztosítani kell, hogy a teljesítés során keletkező, a szerzői jogi védelem alá 

eső alkotáson az Ájánlatkérő területi korlátozás nélküli, harmadik személynek átadható felhasználási jogot 

szerezzen. Biztosítani kell továbbá, hogy az Ájánlatkérő jogot szerezzen az alkotás átdolgozására. 

4. A MEGOLDÁS SZÁMSZERŰ BEMUTATÁSA  

4.1. FELHÁSZNÁLÓK SZÁMÁ ALMODÚLONKÉNT  
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Ázon felhasználószámokat, melyek kezelésére a kialakítandó rendszernek áttervezés nélkül alkalmasnak 

kell lennie, az alábbi táblázat tartalmazza: 

Rendszermodul Elvárt kezelendő felhasználószám 

Felhasználó-, életciklus-, jogosultságkezelés 140000 

Üzemeltetés, monitorozás, felügyelet 75 

Magas rendelkezésre állású adatbázis 

platform 

Nincsenek közvetlen felhasználók, csak 

alkalmazásokon keresztül érhető el. 

Törzsadat-kezelés (Master Data Management) 1000 

Adattárház 6000-14000 

Riportolás 6000-14000 

Intézményi kommunikációs platform 6000-14000 

Intézményi zártláncú telefónia 6000-14000 

Integrációs platform Nincsenek közvetlen felhasználók, csak 

alkalmazásokon keresztül érhető el. 

Alkalmazásplatform Nincsenek közvetlen felhasználók, csak 

alkalmazásokon keresztül érhető el. 

 

Á felhasználók megoszlása: 

Felhasználók száma Intézményi szinten – 5500-6000 fő 

Tankerületi szinten – ~2500 fő 

Központi szinten – ~500 fő 

 

4.2. VÁRHÁTÓ TRÁNZÁKCIÓSZÁMOK 

Átlagos konkurens felhasználók száma Normál üzemben: 2000-2500 fő 

Csúcsidőszakban: 4500-6000 fő 

 

5. A FELADAT BEMUTATÁSA  

5.1. A TELJES INFORMATIKAI RENDSZER ARCHITEKTÚRÁJÁNÁK  MAGAS 

SZINTŰ BEMÚTÁTÁSÁ  

Á Rendszerszervezés modul keretében megvalósítandó IT rendszerek esetében szükséges, hogy egységes, 

azonos elvek mentén kialakított infrastruktúra és szolgáltatáshalmaz álljon rendelkezésre. Áz egyes 

almodulok számos olyan informatikai szolgáltatás meglétét igénylik, melyeket nem célszerű 

almodulonként megvalósítani, hanem közös szolgáltatáshalmazként kell nyújtani az egyes almodulok 

számára. Ezen közös szolgáltatások halmazát, a velük szemben támasztott funkcionális és nem 

funkcionális követelményeket taglaljuk a továbbiakban, melyeknek legfőbb célja a következő: 



23 

 

 alacsonyabb költségek és gyorsabb fejlesztés, mert csak egyszer kell egy funkciót kifejleszteni. 

 átláthatóbb és olcsóbban üzemeltethető környezet jön létre az egyszerűbb architektúra miatt. 

 csökkennek a felhasználói támogatási igények és a bevezetési nehézségek, miközben nő a 

felhasználók elégedettsége a rendszerrel. 

Á Közös Szolgáltatások almodul keretében megvalósítandó szolgáltatások rendszerét az alábbi logikai 

áttekintő ábrán a következő egységek alkotják: 

 Felhasználó-, életciklus-, jogosultságkezelés 

 Üzemeltetés, monitorozás, felügyelet 

 Magas rendelkezésre állású adatbázis platform 

o Törzsadat-kezelés (Master Data Management) 

o Ádattárház 

o Riportolás 

 Intézményi kommunikációs platform 

 Intézményi zártláncú telefónia 

 Integrációs platform 

 Alkalmazásplatform 

 Biztonságos alkalmazáspublikáció 
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Intézményi kommunikációs platform, zártláncú 
telefónia

Nagyvállalati keresés

RiportolásIntegárációs platform

Külső interfészek
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Biztonságos alkalmazáspublikáció, Multi Faktor Azonosítás

 

 

Á szolgáltatások kapcsolódási rendszerét az alábbi fizikai architektúra ábra szemlélteti. Áz ábrán látható 

egyes komponensek szerepének és fő feladatainak kifejtését az 5.2, míg a rájuk vonatkozó logikai és 

műszaki követelményeket a 6. fejezet tartalmazza. 
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5.2. Á MODÚL ÁRCHITEKTÚRÁJÁNÁK  MÁGÁS SZINTŰ BEMÚTÁTÁSÁ 

Á megvalósítandó teljes IT rendszer magas szintű infrastruktúra és architektúra diagramja: 
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5.2.1. EGYSÉGES CÍMTÁR  

Á „Rendszerszervezés” projektmodul rendszerei működéséhez nélkülözhetetlen a konzisztens címtárolási 

és autentikációs adatbázis. Á „Közös Szolgáltatások” almodul ehhez olyan címtármegoldást kell, hogy 

biztosítson, amely egymaga meg tud felelni a rá kapcsolódó rendszerek és szolgáltatások széles körű 

igényeinek, ugyanakkor egypontos karbantartást, adatfelvételt és -kezelést tesz csupán szükségessé. Ez a 

címtárolási és autentikációs modul egységes bejelentkezési felületet képez a különböző rendszerelemek 

fölött. A címtárban a felhasználó egy felhasználónév és jelszó párossal tudja hitelesíteni magát és a 

hitelesítés sikerességét igazoló token használható fel a különböző szolgáltatásokhoz való hozzáféréskor. 

Áz autentikációs modulban tárolódnak a felhasználók alapadatai, kapcsolati adatai (telefonszámok, email 

címek stb.), szervezeti adatai (részleg, felettes stb.), valamint csoporttagságai. Ezeket az adatokat a 

felhasználók standard felületen keresztül el is érhetik. Á címtárban lévő adatok elérését felhasználó-

típusonként korlátozni kell. 

A rendszerben felhasználói csoportok hozhatók létre. Á felhasználók egyszerre több csoport tagjai is 

lehetnek. Á csoportok használhatók jogosultság kiosztására, valamint email terjesztési listaként is. A 

felhasználók csoporttagságait az alrendszerek le tudják kérdezni és az autorizáció során, valamint 

különböző workflow-kban építeni tudnak rájuk. Az egyes csoportokba tartozó felhasználók listája is 

lekérdezhető, az alrendszerekből is elérhető, használható. 

Az autentikációs modulban tartományok, azokon belül pedig szervezeti egységek hozhatók létre a 

különböző felhasználói és munkaállomás csoportoknak. Ezek a csoportok többnyire földrajzilag és 
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szervezetileg vannak szeparálva. Á felhasználók hitelesítése a központi rendszer elérése nélkül is 

lehetséges, amennyiben olyan alrendszert kíván elérni a felhasználó, amely a saját tartományán belül fut. 

Az tartományok adatbázisa csak részhalmaza a teljes autentikációs adatbázisnak, a többi tartomány 

felhasználóit nem tárolja. Áz egyes tartományok adatbázisa és a minden identitást kivonatosan tartalmazó 

globális adatbázis között folyamatos szinkronizáció áll fenn. 

Á címtár integráltan kapcsolódik a jelenlegi Áctive Directory címtárhoz, lehetővé téve az abban tárolt 

entitások felhasználását a hitelesítési folyamatok során, egészen addig, amíg annak tartalma egy későbbi 

fázisban át nem kerül az újonnan kialakított címtárba, az egységes és egyszerűbb üzemeltetés jegyében. 

A rendszert a más tartományokban futó, vagy más cégeknél lévő alkalmazások is fel tudják használni 

autentikációs célokra a bejelentkezés biztosításához. Ehhez olyan egységes és szabványos hitelesítési 

módszert (pl. SÁML v2) kell megvalósítani, amely általánosan használható a kapcsolódó alkalmazásokban, 

és amely lecsökkenti az alkalmazások fejlesztési és karbantartási költségét. 

Áz autentikációs modul lehetőséget biztosít az elfelejtett jelszó módosítására, jelszóváltoztatásra, valamint 

az egyszerű címtáradatok módosítására. Á felhasználók regisztrációja csak egy központi felületen 

lehetséges. 

A rendszer SSO-ként (Single Sign On) működik; az alrendszerek közötti váltáskor nem szükséges újra 

bejelentkezni, ha a felhasználó bejelentkezett valamelyik rendszerbe, akkor a többi rendszer elérésekor a 

bejelentkezés megmarad. 

5.2.2. FELHASZNÁLÓKEZELÉS  

Á felhasználók és csoportok létrehozását, adataik menedzselését, valamint a teljes életciklusuk 

támogatását egy erre a célra dedikált alkalmazás végzi. Ez az alkalmazás támogatja mind az önkiszolgáló, 

mind a központosított kézi és automatizált adminisztratív funkciókat. Á felhasználók a rendszerben egy 

előre definiált workflow-t járnak be, de szükséges, hogy a workflow egyedi esetekben felüldefiniálható, 

módosítható, bővíthető legyen, ill. kézi bevitelre is adjon lehetőséget. A workflow-ba forrásként vagy 

célként bekapcsolhatók más rendszerek is. 

Áz önkiszolgáló funkciók keretében a felhasználók – autentikációt követően – módosíthatják a saját 

adataik egy részét, kérelmezhetik csoportokba való felvételüket, csoportokat hozhatnak létre, valamint 

kezelhetik saját tulajdonú csoportjaik tagságát és beállításait. Á módosítható adatok körét és a 

csoportlétrehozás korlátait a megrendelő definiálja, de az általános irányelv az, hogy a kritikus adatok 

(jogosultságok, szervezeti adatok, stb.) nem módosíthatóak a felhasználó által közvetlenül, a személyes 

adatok és kapcsolati adatok jóváhagyást követően módosíthatók, a jelszó alaphelyzetbe állítására pedig 

megfelelő alternatív hitelesítést követően kerülhet csak sor. 

Á felhasználók a felvitt adatok között jogosultságuktól függően kereshetnek, szűrhetnek. 

Á rendszer a belépéseket, kritikus adateléréseket, és adatmódosításokat auditálja, naplózza. Az audit 

napló az admin felületen minden felhasználóról elérhető, de maguk a felhasználók is láthatják saját 

tevékenységnaplójukat.  
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5.2.3. INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM 

Á „Közös Szolgáltatások” almodul feladata egy olyan egységes kommunikációs és kollaborációs platform 

létrehozása, melyen keresztül az intézmény, szervezet dolgozói egyszerűen és biztonságosan 

kommunikálhatnak és együttműködhetnek egymással. Á nagy megbízhatóságú és rendelkezésre állású 

rendszer célja egységesíteni a levelezést és dokumentum megosztást oly módon, hogy a mai korszerű 

levelezőrendszer funkciók minden felhasználó számára elérhetők legyenek és a felhasználók az 

együttműködés optimális formáit tudják a mindennapi munkájuk során megválasztani. 

Á rendszernek integrálódnia kell az egységes címtárral, lehetővé téve, hogy a felhasználók egységes 

központi címjegyzékből címezhessék egymást, valamint biztosítsanak jogosultságot egymás számára az 

elektronikus postaládájukban, illetve a közösen használt dokumentumtárakon. Á rendszereknek intranet 

környezetben támogatniuk kell az ugyanerre a címtárra épülő SSO jellegű autentikációt (SSO), 

megkönnyítve a felhasználók munkáját az automatikus belépés segítségével. 

Á levelezési szolgáltatások elérése mind asztali kliensekről (Outlook, Thunderbird stb.), mind 

funkcionálisan gazdag webes levelezési felületen keresztül történhet, mindez szigorúan csak védett, 

biztonságos kapcsolaton keresztül. Á rendszer lehetővé teszi a postaláda erre alkalmas mobileszközökre 

történő szinkronizálását, valamint a főbb levelezési szolgáltatások egyszerű használatát mobileszközön 

keresztül, egyúttal kikényszerítve a mobileszközökön tárolt adatok előírt szintű védettségét (jelszavas 

védelem, távoli törlés készüléklopás esetén stb.). Á modul egyéb alkalmazásai az SMTP alapú levélküldést 

szintén a levelezőrendszeren keresztül végezhetik, így egy rendszerben kontrollálható az intézmény teljes 

levélforgalma. 

Á felhasználók naptármegosztás segítségével láthatják egymás elfoglaltsági adatait és ez alapján 

szervezhetik értekezleteiket. Erőforrások – úm. tárgyalók, gépkocsik, projektorok stb. – felvihetők a 

rendszerbe és az előre definiált szabályok mentén az egyes értekezletekhez vagy munkafolyamatokhoz 

befoglalhatók. Delegáció révén hozzáférés és akár küldési jog is adható más felhasználóknak a saját 

postaládához, így pl. főnök-titkárnői munkafolyamatok jól kezelhetők. Lehetőség van közös használatú 

postaládák felvételére is, melyekben több felhasználó tud egyszerre dolgozni. 

Á kollaborációs platform segítségével a felhasználók saját és közös dokumentumtárakat alakíthatnak ki, a 

dokumentumtárak tulajdonosai pedig felhasználónként szabályozhatják a hozzáférési engedélyeket. Á 

platformon komplex vállalati munkafolyamok építhetők fel (űrlapok, jóváhagyási folyamatok, iktatás, 

levélküldés, értesítések stb.), kiszolgálva ezzel az egyes modulok ilyen jellegű igényeit. 

Áz intézményi szintű keresési funkció segítségével egy központi helyen (legyen az a levelezőrendszer, 

vagy a kollaborációs platform) kereshető az intézmény bármely dolgozója által bármilyen központi 

kommunikációs eszközzel létrehozott adathalmaz, legyen az elektronikus levél, csevegőüzenet, vagy 

dokumentum. 

A rendszereknek üzemeltetési szempontból egyszerűnek és könnyen karbantarthatónak kell lenniük. Az 

adatokat redundánsan és biztonságosan kell tárolniuk, biztosítva, hogy esetleges meghibásodás esetén a 

szolgáltatás folyamatos maradjon, és adatvesztés ne történjen. Á felhasználók számára megbízható, magas 

rendelkezésre állású kommunikációs és kollaborációs szolgáltatást kell nyújtani, a korunkhoz illő 

elegendő méretű tárhellyel, mindezt költséghatékony és pénzügyileg tervezhető módon. 
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5.2.4. INTÉZMÉNYI ZÁRT LÁNCÚ TELEFÓNIA  

Á rendszer célja egy olyan költséghatékony valós idejű kommunikációs platform kialakítása, melynek 

segítségével a vállalaton belüli felhasználók és szervezetek hatékony írásos és szóbeli kommunikációt 

tudnak megvalósítani, kiegészítve, ill. részben vagy teljesen kiváltva ezzel az asztali és mobiltelefonok, 

valamint a sokak által használt publikus üzenetküldő szolgáltatások funkciót. 

Á valós idejű kommunikációs rendszer képességei között szerepel a gazdag jelenléti információk 

megjelenítése, melynek segítségével a felhasználók minden esetben megválaszthatják a kommunikáció 

leghatékonyabb módját. Emellett lehetőséget biztosít szöveges üzenetekben való csevegésre, két fő közötti 

hang és videó alapú kommunikációra, valamint ad hoc és előre szervezett online értekezletek 

lebonyolítására. Mindezek közben lehetővé teszi a résztvevők számára fájlok küldését, képernyő vagy a 

számítógépen éppen futó alkalmazások megosztását, prezentációk interaktív vetítését is. Á hang alapú 

szolgáltatások igénybevétele nem csupán a számítógéphez kötött hangeszközök segítségével történhet, 

hanem dedikált célhardverek (VoIP telefonok) is beköthetőek a rendszerbe. Á video alapú kommunikáció 

megteremti a lehetőségét tárgyalótermi interaktív, akár érintésvezérelt eszközökhöz való csatlakozásra. 

Á valós idejű kommunikációs szolgáltatások házon kívülről is elérhetők, mind asztali kliens, mind arra 

alkalmas mobilkészülékek segítségével, így a kommunikáció módja mindig igazodhat az adott tartózkodási 

helyhez és eszközhöz. Áz online értekezletekhez való csatlakozás vastag klienssel vagy arra alkalmas 

mobileszközzel nem rendelkező külső felhasználók (partnerek, társintézmények, beszállítók stb.) számára 

is lehetséges kell, hogy legyen. Á platform – igény és engedély esetén – lehetővé tudja tenni, hogy a 

felhasználók bizonyos más publikus csevegőszolgáltatást használó külső partnerekkel is kommunikálni 

tudjanak rajta keresztül. Mindez fölöslegessé teszi, hogy egyéb csevegő klienseket kelljen a felhasználók 

számítógépeire telepíteni. 

Á platform egyik legfőbb szolgáltatása, hogy lehetővé teszi a hagyományos belső és PSTN 

telefonrendszerekkel történő integrációt, biztosítva, hogy a felhasználók szoftveres klienseikből belső 

melléket vagy nyilvános telefonszámot hívhassanak a jelenlegivel megegyező költségekkel és nyilvános 

számokról is hívhatók legyenek a szoftveres kliensek. Á felhasználó rendszerbeli telefonszáma nincs 

helyhez és eszközhöz kötve, hanem mindig ott és olyan módon „csörög”, ahol azt a felhasználó szeretné. Á 

rendszer hosszú távon lehetőséget biztosít a hagyományos telefónia intézményi szintű kiváltására, 

továbbá ebből kifolyólag a kommunikációs költségek leszorítására. 

Á rendszer együttműködik a közös címtárral melynek segítségével a felhasználók könnyen kereshetők és 

hívhatók. Á címtár segítségével személyes hívócsoportok is kialakíthatók, melyek nagymértékben 

támogatják pl. a főnök-titkárnői munkafolyamatokat. Fontos, hogy a kommunikációs rendszerek 

(levelezőrendszer, kollaborációs platform és valós idejű kommunikációs platform) egymással 

együttműködjenek, lehetőséget biztosítva a közös címjegyzék használatára és mindenfajta 

kommunikációs mód kezdeményezésére bármely rendszerből. 

Á rendszer kialakítása – főként a telefónia kritikusságából fakadóan – magas rendelkezésre állású kell, 

hogy legyen és meghibásodás esetén is biztosítania kell tudni a szolgáltatások folyamatosságát. 
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5.2.5. UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓHITELESÍTÉS ÉS ALKALMAZÁSPUBLIKÁCIÓ  

Az alapvető felhasználóhitelesítést is végző címtármodul támogatja az üzleti alkalmazások működését is, 

azáltal, hogy elvégzi a hozzáférést igénylő felhasználók hitelesítését, valamint az alkalmazások által 

igényelt információkat biztosít a rendszer felhasználóiról. 

Á számos különböző helyen futó és különböző technológiát használó alkalmazás számára olyan 

autentikációs előtétrendszert kell biztosítani, amely szabványos protokollon keresztül teszi elérhetővé a 

hitelesítési szolgáltatást. Egy ilyen rendszer előnye, hogy lecsökkenti az alkalmazások fejlesztési és 

karbantartási költségét, gyorsítja azok bővítési folyamatait és elősegíti új alkalmazások fejlesztését. Áz 

univerzális felhasználóhitelesítés keretében megvalósítandó protokoll a SAML v2. Ez a hitelesítési 

protokoll lesz általánosan használható a helyi és távoli kapcsolódó alkalmazásokban. Áz előtétrendszer a 

címtárhoz hasonlóan magas rendelkezésre állású kell, hogy legyen és nem tárolhat kritikus biztonsági 

adatokat (azaz minden esetben a címtárhoz kell fordulnia a hitelesítési kérésekkel). 

A rendszert a más tartományokban futó, vagy más cégeknél lévő alkalmazások is fel tudják használni 

autentikációs célokra a bejelentkezés biztosításához. Mivel a hitelesítés a KLIK helyi hálózatán belül 

elhelyezett hitelesítési moduljában történik, biztosítani kell azokat a rendszerkomponenseket, amelyek a 

külső hálózatok felől érkező kéréseket biztonságos módon juttatják el (proxyzzák) az univerzális 

hitelesítőrendszer kiszolgálóihoz. Áz így megvalósítandó proxy infrastruktúra nem tárol adatokat, 

biztonságilag független, mégis szoros integrációs kapcsolatban áll a belső autentikációs modulokkal. 

Működése tisztán webes és kizárólag szabványos, SSL alapon titkosított webes protokollokat használ a 

hitelesítéshez szükséges kommunikációban. Működését tekintve – a belső hálózati komponensekkel 

összhangban – magas rendelkezésre állást valósít meg. Á távoli webes autentikáció történhet integrált 

hitelesítés és űrlap alapú hitelesítés révén is. 

A rendszer SSO-ként (Single Sign On) működik; az alrendszerek közötti váltáskor nem szükséges újra 

bejelentkezni, ha a felhasználó bejelentkezett valamelyik rendszerbe, akkor a többi rendszer elérésekor a 

bejelentkezés megmarad. A hitelesítési folyamat igény esetén több faktoron is alapulhat; ezt a platform 

vagy beépített módon teszi lehetővé, vagy harmadik fél által gyártott, integrált megoldás segítségével. 

Áz alkalmazások távoli hálózatokból történő elérése egy ugyancsak biztonságos alkalmazásproxyn 

keresztül történik. Ideális esetben – költségtakarékossági és üzemeltetési szempontból – ez ugyanaz a 

proxy infrastruktúra, amelyik az univerzális felhasználóhitelesítés proxyjaként is szolgál. Á proxy 

biztosítja a tetszőleges protokollon keresztüli publikációt, és lehetőséget teremt előzetes hitelesítés (pre-

autentikáció) használatára is. Útóbbi esetben csak a már hitelesített kérések juthatnak el a belső hálózaton 

futó alkalmazásokig. 

5.2.6. TÖRZSADATKEZELÉS  

Á központi törzsadat kezelés feladata, hogy az egyedi adattisztítási feladatok helyett egy állandó és hosszú 

távú adatminőség megoldást jelentsen a törzsadatok területén. Áz törzsadat kezelés folyamatos jelleggel 

működő szabályrendszer, amely paraméterezhető formában hordozza az adatokkal szemben támasztott 

követelményeket. Á különböző rendszereiben kezelt ügyféltörzs adatbázisokat közvetlen vagy közvetett 

adatkapcsolat útján rendszeresen ellenőrzi, az eltéréseket/hibákat pedig szisztematikusan gyűjti, azokat a 
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megfelelő szervezeti pontokra felülvizsgálat és javítás céljára visszacsatolja. Áz ellenőrzések nyomán a 

hibás adatok javíthatók, az értéknövelt információk az adatbázishoz kapcsolhatók. 

Á törzsadattárral szemben követelmény, hogy rugalmas keretet nyújtson az üzleti igényekkel 

folyamatosan változó adatszabványok, ellenőrzési logikák és tisztítási eljárások kezeléséhez, 

megváltozatásához, adott esetben újabb vizsgált adatforrások bevonásához. Nyújtson lehetőséget széles 

körű, metaadat alapú vezérlésére, minimális fejlesztési erőforrás igénybevétele mellett. 

Támogatni kell az adatok historikus tárolását. Ádatváltozások esetén a rendszer automatikusan tárolja le a 

módosítás előtti állapotot. Á módosítások a rendszerből lekérdezhetőek, adott módosítás előtti állapot 

visszaállítható kell, hogy legyen. 

Áz adatbázisba importálni kell a jelenlegi adatokat, ügyelve arra, hogy a több helyen is előforduló, 

esetenként eltérő adatok közül mindig a lehető legrelevánsabb kerüljön az összevont rendszerbe, 

valamint meg kell szüntetni az esetenként előforduló duplikációkat. 

 

Á törzsadat kezelő rendszernek rendelkeznie kell felhasználói felülettel, valamint a külső rendszerek való 

integráció megvalósításához web szolgáltatás interfésszel. Á felhasználói felületen a megfelelő 

jogosultsággal rendelkező személyek a törzsadat adatbázis adatait létrehozhatják, módosíthatják, 

törölhetik. Ezekről a műveletekről biztonsági naplót kell készíteni. Á fent említett műveletek külső 

alkalmazásból való eléréséhez egy web szolgáltatás alapú ÁPI létrehozása is szükséges. 

Lehetővé kell tenni az adatbázisban tárolt törzsadatok exportálását külső rendszerek felé. Áz export lehet 

teljes adatbázis export, vagy annak egy része is, a külső rendszer igényei szerint. 

5.2.7. INTEGRÁCIÓ  

Létre kell hozni egy olyan egységesített alkalmazások közötti kommunikációs és integrációs csatornát, 

amely a jövőben át tudja venni az alrendszerek közötti, jelenlegi manuális, illetve sokszínű adat- és 

üzenetváltási csatornák helyét.  
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Áz egységesített integrációs platformmal szemben elvárás, hogy az integrációs minták széles skáláját 

támogassa, mellyel biztosítható, hogy az egyedileg tervezett, bevezetett akár eltérő technológiákat 

használó alrendszerek és alkalmazások szabályozott módon tudjanak egymással kommunikálni. Az 

egységes adat- és üzenetváltási platform elfedi az egyes alrendszerek sajátosságait, a külső félnek nem 

szükséges ismernie az csatorna mögötti rendszerek működését, elhelyezkedését és interfészeit. Áz 

integrációs platformnak a következő alapvető tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

 Adat konzisztencia – célja, hogy az alkalmazások integrációja során az adatok megbízható, belső 

ellentmondásoktól mentes, egységes, következetes módon legyenek elérhetők. Áz 

adatváltozásokról, legyen az törzs- vagy szakrendszeri-adat az ezt felhasználó külső alkalmazások 

szabályozott módon értesüljenek, az egy-egy rendszer adatainak lekérdezése, módosítása 

egységesen törtéjen. 

 Többlépéses folyamatok – legyen lehetőség az üzleti folyamatok felépítésére, összeállítására, 

függetlenül attól, hogy az egyes folyamat lépést alkalmazás, külső rendszer, vagy a felhasználó 

végzi el.  

 Kompozit alkalmazás – lehetővé teszi, hogy az egyes almodulok más alkalmazások, modulok 

szolgáltatásait (üzleti logika, adatok) igénybe vegyék. 

Az integrációs platform feladata a hozzá beérkező kérések továbbítása az alrendszerek felé, az 

alrendszerek közötti kommunikáció irányítása, a redundáns háttérszolgáltatások kezelése és a verziózás. 

Maga a csatorna az üzenetek tényleges feldolgozását csak a legszükségesebb esetekben végzi, az 

implementáció továbbra is az alrendszerekben marad. Á csatorna az üzeneteken végezhet 

protokollváltást, adatkonverziót és adat transzformációt. Á csatornának támogatnia kell biztonságos 

adatátvitelt, titkosítást is. 

Az integrációs komponensnek támogatnia kell mind szinkron, mind aszinkron szolgáltatások létrehozását. 

Á szolgáltatások lehetnek csak alrendszerekből elérhetőek, vagy csak külső rendszer által is elérhetőek, 

vagy mindkettő. Á szolgáltatások meghívása csak megfelelő jogosultsággal (service user) lehetséges, a 

szükséges jogosultság szolgáltatásonként változhat. 

Á csatornának támogatnia kell az elérhető szolgáltatások listájának, és azok paramétereinek lekérdezését 

külső alkalmazások számára. 

Á csatornának támogatnia kell a rajta elérhető szolgáltatások verziókezelését is. Meg kell valósítani, hogy 

akár ugyanannak a szolgáltatásnak egyszerre több verziója is elérhető legyen, valamint lehetőséget kell 

biztosítani a meghívott szolgáltatás verziójának lekérdezésére. Áz integrált környezetet úgy kell 

megtervezni és kialakítani, hogy opcionálisan felhő alapú alrendszerek bekötését is lehetővé tegye. 

5.2.8. KÖZÖS, MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÚ ADATBÁZIS KISZOLGÁLÓ  

Áz egységes adatbázis kiszolgáló feladta, egy olyan általános célú SQL Server adatbázis-háttér 

infrastruktúra oldali megteremtése, mely költséghatékony módon teszi lehetővé az üzletileg kritikus 

rendszerek megbízható, nagy teljesítményű adattárolását. Képes a relációs adattárolásra, 

nagyteljesítményű adatintegrációra (ETL), gyors és skálázható multidimenzionális adatelemzésre (OLÁP), 
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adatbányászatra és jelentéskészítésre. Mindemellett adjon platform szolgáltatásokat az adat alapú 

alkalmazások számára. 

Á kialakítandó adatbázis infrastruktúrának támogatnia kell többféle nagy rendelkezésre állást biztosító 

megoldás, mint például a  feladatátvevő fürtözést (failover clustering), amely teljesen láthatatlan módon 

védi a teljes SQL kiszolgáló példányt egy vagy több gép kiesése esetén, vagy a tükrözéssel, amely egy 

meghatározott adatbázis elérhetőségét garantálja egy másik SQL kiszolgáló példányon lévő másolattal. A 

tükrözésnél megszokott szinkron vagy aszinkron adattovábbítás mellett a másolatokról úgy is lehessen 

rendelkezni, hogy azok olvashatóak legyenek. Több replikát, azaz másolatot lehessen készenlétben tartani, 

illetve  különböző célokra használni az alkalmazást kiszolgáló (írható) elsődleges replika mellett. 

Á kialakítandó infrastruktúra biztosítson hatékony erőforrás használatot, azáltal, hogy a másolat 

adatbázisok megnyithatóak olvasásra, mentések készítésére is, így nem kell az elsődleges replikát 

terhelni, az kizárólag az üzleti alkalmazást szolgálhatja ki. 

5.2.9. ADATTÁRHÁZ  

Áz adattárház egy robosztus, nagy mennyiségű adatot tartalmazó és feldolgozni képes adatbázisnak 

tekinthető, melyben a nyers adatok feldolgozása során a definiált aggregálások, számítások és 

származtatások végrehajtásával a különböző szakrendszerek tényadatai, illetve a kialakítandó vezetői 

információs rendszer jelentéseihez szükséges adatok előállnak. Áz almodul célja az adattárház adatbázis 

és OLÁP infrastruktúra tervezése, méretezése és kialakítása, az adattárház kialakítása a Vezetői 

Információs Rendszer almodul keretében kerül kialakításra. 

Álapvető elvárás az adattárházzal szemben, hogy tegye lehetővé a felhasználók számára az adatok 

elemzését gyors lekérdezések és számítások segítségével, valamint biztosítson lehetőséget a szeletelésre, 

és adatkockákon alapuló elemzésekre is. Á felhasználók több dimenziós átfúrásokat is végezhessenek. 

Árra is legyen lehetőség, hogy az adatok megváltoztatásával modellezéseket végezzenek. Ez a képesség 

terjedjen ki különféle adat architektúrákra (pl. relációs vagy multi dimenziós) és különböző tárolási 

architektúrákra (pl. diszk alapú vagy memória alapú) is. 

Á rendszert fel kell készíteni az adatvesztés valamint egy esetleges rendszerösszeomlás (külső vagy belső 

ok) kezelésére, valamint gondoskodni kell a párhuzamos hozzáférés támogatására a rendszernél. Az 

adattárházba az adatok betöltése az egész nap folyamán bármikor történhet, másrészt biztosítani kell, 

hogy a kiértékelésben szereplő aggregációk és egyéb műveletek ne hassanak károsan a rendszer 

teljesítményére. Ki kell továbbá alakítani olyan metrikákat mellyel mérhető egy kimutatás 

erőforrásigénye, amely alapján egyértelműen mérhető és meghatározható az egyes lekérdezések, 

jelentések előállításának ideje és költsége. 

Áz adattárháznak támogatnia kell az általánosan használt adatbányászati eszközöket. Ezen eszközök 

bővítésére lehetőséget kell biztosítani. 

Á kiértékelt adatoknak exportálhatónak kell lenni az ismertebb irodai dokumentumformátumokat 

támogatnia kell, köztük táblázatkezelő szoftver formátumot, szerkeszthető formában. 

Lehetőséget kell biztosítani az adatstruktúrák valamint a riportkészlet továbbá a rendszer kézzel történő 

bővíthetőségére, valamint a kézi kötegelt importálhatóságot is támogatni kell. 
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5.2.10. RIPORTOLÁS  

Az almodulnak támogatnia kell az adatbázisban tárolt adatokból valamint az adattárházban szereplő elő 

feldolgozott adatokból történő riportok létrehozását. Áz előre definiált „statikus” jelentések definiálása és 

generálása mellett, támogatnia kell ad-hoc riportok létrehozását, amelyeket a megfelelő jogosultsággal 

rendelkező felhasználók egy intuitív felületen állíthatnak össze.  

A generálandó riportok tartalmazhatnak szűréseket (pl. csak egy időtartamban veszi figyelembe az 

adatokat), aggregációkat (pl. szumma) és csoportosításokat. Á szűrési feltételek paraméterezhetőségét 

biztosítania kell a megoldásnak.  

Á riportok eléréséhez megfelelő jogosultság szükséges, amely riportonként, vagy egyes esetekben 

bemeneti paraméterenként megadható. Egyes bemeneti paramétereket a felhasználók csak saját 

jogosultsági körüknek megfelelő értékekre állíthatják be, pl. egy adott szervezetnél dolgozó felhasználó 

csak a saját szervezetéhez kapcsolódó riportokat éri el. Kritikus adatok elérése esetén, valamint 

jogosultság nélküli elérési próbálkozásokról biztonsági logot kell készíteni. 

Á riportok lekérdezésekor több kimeneti típus közül lehessen választani, pl. táblázatkezelő program, PDF. 

Riportok készítése történhet felhasználói kezdeményezésre (akár kötegelten, többet kijelölve), vagy 

automatikusan. Áz automatikusan generálandó riportok típusát, a generálás gyakoriságát (pl. napi, havi) 

és a riport bemeneti paraméterei legyenek felhasználói szinten meghatározhatók. Áz automatikusan 

generált jelentések elérhetőek az erre a célra kialakított tárhelyen, valamint megadott e-mail címre 

kiküldhetőek a generálást követően. Várhatóan hosszan futó riportgenerálásoknál, valamint több riport 

kötegelt generálásánál is fel kell kínálni a lehetőséget, hogy a felhasználó által megadott e-mail címre a 

rendszer a folyamat végeztével kiküldje az eredményt. Á hosszan futó riportokat a rendszer tárolja 

gyorsító tárban az újrafelhasználhatóság érdekében. 

5.2.11. FELÜGYELET, MONITOROZÁS  

Á teljes infrastruktúra- és alkalmazásréteg felügyeletét egy erre a célra létrehozott monitorozó rendszer 

végzi. Á rendszer képességei között nem csupán a kiszolgálók és a rajtuk futó szolgáltatások állapotának 

figyelemmel kísérése szerepel, hanem lehetőséget nyújt a rendszert érintő fontosabb beavatkozások 

elvégzésére, karbantartási időablakok definiálására és az illetékes üzemeltető személyzet proaktív és 

reaktív értesítésére is. 

Á felügyeleti rendszer alanyai a fizikai, ill. virtuális kiszolgálók és munkaállomások, valamint a „Közös 

Szolgáltatások” almodul keretében megvalósítandó összes szolgáltatás és alkalmazás. 

A megvalósítandó felügyeleti rendszer alkalmas a kiszolgálókon keletkező különböző események és 

teljesítményszámláló adatok begyűjtésére, melyekből a rendszerek működése nyomon követhető. Áz 

egyes eszközök és komponensek megfelelő állapota a felügyeleti rendszer egészségi állapot alapú 

monitorozási technológiájával kontrollálható. Cél, hogy a monitorozáshoz és az adatgyűjtéshez szükséges 

szabálydefiníciók alapvetően a termékek (hardver és szoftver egyaránt) gyártója által meghatározott, ill. 

készített standard csomagokon keresztül legyenek betölthetők a rendszerbe, de a rendszernek támogatnia 

kell egyedi fejlesztésű csomagok egyszerű létrehozását és alkalmazását is. Fontos, hogy különböző gyártók 

operációs rendszereinek a monitorozása is megoldható legyen. 
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Á monitorozási környezet testre szabható, képes egyedi gyűjtési szabályok, monitorok, felülbírálási 

szabályok alkalmazására, valamint szintetikus tranzakciók elvégzésére. A rendszer biztosítja a heterogén 

rendszerek biztonsági és alkalmazás szintű eseményeinek automatikus begyűjtését és az adattárház alapú 

adatelemzés eszközkészletét. Egy egységként támogatja az elosztott üzleti alkalmazások felügyeletét is. 

A felügyeleti rendszerben a teljes környezet aktuális állapota megtekinthető, valamint a fontosabb 

metrikák (alkalmazások állapota, terhelés, erőforrás adatok) valós időben követhető formában – az 

esetleges trend előrejelzésekkel – bármikor hozzáférhetők. Hiba esetén az alkalmazásgazda azonnal 

láthatja a probléma valódi okát, ezáltal lecsökkentve a kiesési időt. Á fellépő hibákhoz az üzemeltetési 

rendszerben akár automatikus incidens generálható. Á fellépő hibákra adott azonnali válaszlépések a 

felügyeleti rendszer segítségével automatizálhatók, ezáltal mérsékelhető az okozott kár nagysága. 

Á rendszernek meg kell tudnia jeleníteni adott entitáshoz kapcsolódó, legfontosabb információkat 

összefoglaló vezetői dashboardokat, melyek előállítása igény szerint történhet, vagy akár kész csomagban 

a gyártóktól is beszerezhetők. 

Á rendszer szűrhető és kereshető naplózást biztosít több paraméter mentén. Á naplók a megrendelő által 

meghatározott kivonata az adattárházba is bekerül. A naplókat napi, esetleg óránkénti bontásban kell 

letárolni, lehetőleg minél kisebb helyfoglalás mellett. Áz intézménynek meg kell határoznia egy olyan 

maximális időlimitet ameddig a naplók tárolása ésszerűen megoldható. 

5.2.12. ÜZEMELTETÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS  

Áz üzemeltetési és változáskezelési rendszer az alábbi főbb tevékenységi köröket hivatott támogatni: 

1. Üzemeltetési tevékenységek gyorsítása, automatizálása, 

2. Rendszerek és adatok biztonsági mentése, 

3. Üzemeltetési és hibakezelési folyamatok irányítása, valamint a rendszerkonfigurációban 

és -szerkezetben beálló változások kezelése, 

4. Szoftverleltár és disztribúció. 

 

1. Automatizált üzemeltetési feladatok 

A szolgáltatás révén „Közös Szolgáltatások” almodul környezetében fellépő hibákra adott összetettebb 

logikát igénylő javítási folyamatok és válaszlépések automatizálhatók, így csökkentik a hiba lehetőségét és 

nagymértékben javítják a reakcióidőt. A rendszer képes a felügyeleti és üzemeltetési rendszerben előálló 

incidenseket érzékelni és automatikusan futtatni az összetett, elágazásokat is tartalmazó és több 

alrendszert is érintő hibajavítási vagy konfigurációs munkafolyamatokat. Áz alkalmazásgazda pontosan 

követheti a szkript futását és annak eredményét egy központi konzolon keresztül. 

 

2. Biztonsági mentés 

Á virtuális gépek és alkalmazásadatok mentése önmagában is számos üzemeltetési kérdést vet fel, amit 

tovább bonyolít a környezetek folyamatos változása és a fizikai gépek közötti mozgatása. Egy ilyen 

infrastruktúrában nélkülözhetetlen az automatizált folyamatok kiterjesztése a mentési eljárásokra 

vonatkozóan is. 
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Az elvárt megoldás lehetővé teszi a Hyper-V alapú virtuális gépek (Windows és Linux) futás közbeni 

mentését, anélkül, hogy lényegesen befolyásolná a futó alkalmazások teljesítményét vagy a gépek által 

biztosított szolgáltatásokat. Teljes körűen támogatja a klaszterezett rendszereket, ezek működéséhez 

optimalizálva a mentés forrását. A mentett gépek azonos vagy eltérő hostra egyaránt visszaállíthatók, de 

szükség esetén lehetőség van a mentett virtuális lemezek (VHD) tartalmának akár elemszintű 

visszaállítására is. 

Á mentési eljárás nem csak a virtuális gépek mentését képes elvégezni, hanem támogatja az összes 

kiszolgálói szerepkör és alkalmazás adatainak automatizált mentését és az adatok könnyű visszaállítását 

is. Áz alkalmazások mentésének konfigurációját és állapotát – jogosultsági alapon – maguk az 

alkalmazásgazdák ellenőrizhetik, sőt igény esetén konfigurálhatják is a felügyeletük alá tartozó 

alkalmazások mentési paramétereit. Emellett az adatok visszaállítását is önállóan végezhetik. 

Á rendszerből az adatok tetszés szerinti időpontra vonatkozóan visszanyerhetők, anélkül, hogy minden 

egyes időpontról teljes mentést kellene végezni. Ez a költséghatékony tárterülethasználat szempontjából 

nélkülözhetetlen. 

Lényeges, hogy a mentőrendszer a gyors elérésű, lemezalapú és hosszabb időtávú adatmegőrzésre 

szolgáló szalagos médiák támogatásán túl, képes legyen biztosítani offsite (másodlagos telephelyre 

történő) mentési lehetőséget is. Ezzel plusz biztosítékot nyújt a mentett adatok redundáns tárolására, a 

passzív másolat szükség esetén aktívan bevonható a mentési és visszaállítási eljárásokba. 

 

3. Hiba- és változáskezelési folyamatok 

A megoldás egyik fő feladata, hogy az alrendszerekben fellépő egyes hibákhoz automatikusan vagy 

felhasználói bejelentés útján incidens legyen generálható. Áz incidensek állapota, története és az érintett 

entitás minden kapcsolódó információja egyetlen felületen keresztül elérhető és kezelhető. Az 

incidensekhez kijelölhető tulajdonos, így mérhetővé válik a támogató kollégák munkavégzése.  Szükség 

esetén a bejelentések egymással is függőségi viszonyba állíthatóak, így a több szálon futó, összetett esetek 

is követhetővé válnak. Áz operátor egy nyitott incidens feldolgozásakor segítségül hívhatja az incidens 

adatlapján elérhető szolgáltatáskomponenseket melyen keresztül pontos képet kap arról, hogy a 

bejelentés mely konfigurációs elemeket érinti. Á támogató mérnök az új probléma megjelenésekor 

automatikus értesítést kap a rendszertől és megkezdheti a hiba kijavítását. Á probléma lezárásakor a 

kapcsolódó incidenst automatikusan zárja a rendszer és a folyamatban résztvevőket is kiértesíti. Az egyes 

incidensek megoldásai tudásbázis alapját kell, hogy képezzék. 

A megoldás az incidensek feldolgozási idejének mérésével biztosítja, hogy a kritikus rendszerekhez 

felállított szolgáltatási szint (SLA) adatok mindig követhetők legyenek.  

A rendszer másik fontos feladata a változások kezelése, valamint az összes változás életciklusának 

követése, ezzel kapcsolatos kimutatások készítése. Á változáskezelés folyamatának elsődleges célja, hogy a 

változások úgy legyenek végigvihetők a rendszeren, hogy közben nincs kihatásuk a nyújtott 

szolgáltatásokra, vagy legalább minimalizálja a kieséseket. Á változáskezelés így a változásokkal járó 

költségek és kockázatok és a változás végrehajtásából származó üzleti vagy üzemeltetési előnyök közötti 

egyensúlyozást jelenti. 
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Áz összetett projekteknek gyakran több elágazásból álló változáskezelési folyamatai vannak, melyek 

különböző időben- és más területeket érintve hatnak a projektre. Á megvalósítandó rendszer függőségi 

viszonyban kell, hogy tudja kezelni a több szinten összefűzött változáskezelési folyamatokat. A 

kiadáskezelő felelős első lépésként megtervezi a változási folyamat globális vízióját, melyben elhelyezi a 

legfontosabb telepítési lépéseket mint kiadási bejegyzéseket. Á lépesek sorrendjében szabadon 

választható a párhuzamos vagy szekvenciális végrehajtási típus. Ezt követően az egyes területekért felelős 

informatikusok a saját alkalmazásuk szintjén bontják alá a folyamatmodellt, a változáskezelési 

sablonokban megadható aktivitásokkal és automatizmusokkal. 

A megvalósítandó változáskezelési megoldásnak két fő módon kell támogatnia a változáskezelés 

folyamatát: az ITIL/MOF szerinti standard besorolású változásokat automatizáltan kell tudnia 

megvalósítani (összefüggésben az 1. pontban leírtakkal), a nem standard változásokat pedig az ITIL/MOF 

szerint definiált módon, Change Advisory Board (CÁB) jóváhagyás után kell tudni végigvezetni a 

rendszeren. Ehhez az általa kezelt konfigurációs adatbázis (Configuration Management Database – CMDB) 

nyújtja az alapot, mely a konfiguráció menedzsment központjában áll. A CMDB egységes, központi 

leltárban tárolja a felügyelt rendszerek aktuális konfigurációs állapotát és standard folyamatokat biztosít 

az infrastruktúrát és az alkalmazásokat érintő változásokhoz, segítve ezzel a változások kockázatának 

csökkentését és maguknak a változásoknak a véghezvitelét. 

 

4. Szoftverdisztribúció, leltár 

Á rendszer e funkciója révén lehetővé teszi az intézményeknél használt számítógéphardverek és telepített 

szoftverek katalogizálását, valamint az ebben tervezett módosítások levezénylését. 

Á leltár gyakorlatilag minden hardver- és szoftverkomponens típusát és verzióját képes begyűjteni. Á 

leltárból különböző egyedi szempontok alapján lehet lekérdezéseket futtatni, ezáltal statisztikák 

készíthetők és lehetővé válik a szabványostól eltérő gépek körének azonosítása is. 

Á leltárban szereplő számítógépek tetszőleges, akár manuálisan, akár paraméterek alapján automatikusan 

meghatározott körére vonatkozóan lehet szoftvertelepítési feladatokat futtatni. Á telepítés állapota egy 

központi konzolon követhető kell, hogy legyen. Áz eközben folyamatosan frissülő leltár segítségével 

meghatározhatók a hibás vagy hiányzó telepítések és a problémák egyedileg orvosolhatók. 

Á rendszer úgy biztosít szoftverdisztribúciós pontokat, hogy a távoli telephelyek számítógépeire is kis 

WÁN sávszélesség használat mellett telepíthetők legyenek a szükséges szoftverek. 

6. A MEGOLDÁSSAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK 

6.1. Á SZOLGÁLTÁTÁS EGÉSZÉVEL SZEMBEN TÁMÁSZTOTT ÁLTÁLÁNOS 

ÉRVÉNYŰ KÖVETELMÉNYEK  

6.1.1. MEGBÍZHATÓSÁG  

Áz almodul által megvalósított funkcionalitás KLIK ügymenetileg kritikus rendszerei közé fog tartozni. A 

javasolt architektúrának tartalmaznia kell a magas rendelkezésre állás biztosításához szükséges 

komponenseket is. 
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6.1.2. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS  

Munkanapnak és munkaidőnek tekintünk minden olyan időpontot, amikor a rendszert a felhasználók 

használhatják. Így az elvárt rendelkezésre állás reggel 7:30 és este 18:00 óra közötti időszak (11,5 óra), 

melyben a rendszer 99 %-os rendelkezésre állást biztosít. Ettől eltérő rendelkezésre állás esetén az 

üzemeltetéssel történő külön egyeztetés történik. 

Munkaidőn kívül a rendelkezésre állás kevésbé fontos tulajdonság. Áz éjszakai rendszerkarbantartás 

(verzióváltás stb.) miatt kiesések lehetségesek. Ekkor is figyelembe kell venni, hogy vannak olyan időzített 

alkalmazások, melyek éjszaka, munkaidőn kívül működnek, Ezek jellemzően adatok szinkronizálását, 

publikálását végzik. 

Munkaidő: Áz intézmények nyitvatartási ideje, figyelembe véve a munkanap áthelyezéseket, túlórákat.  

 7.30-18.00,  

6.1.3. LEÁLLÁSOK KÖZÖTT ELTELT ÁTLAGOS IDŐ (MTBF) 

Munkaidőben üzemszerű leállás nem lehet. Minden karbantartási munkát az éjszakai órákban kell 

elvégezni. Ezen túlmenően nincs specifikált követelmény. 

6.1.4. LEÁLLÁSOK ÁTLAGOS JAVÍTÁSI IDEJE (MTTR) 

Áz előre nem ütemezett, de várható események (pl.: rendszerzavarok, rendszerleállások, rendszer 

újraindítás) esetére legyen készen egy lehetőleg minden esetleges eseményt lefedő katasztrófa-elhárítási 

folyamat, melynek elhárítási metódusát a rendszeradminisztrátorok a tesztkörnyezeten már elsajátították. 

Á tervnek illeszkednie kell az Ájánlatkérő érvényben lévő Katasztrófa-elhárítási tervéhez. 

6.1.5. KÜLSŐ RENDSZEREK KIESÉSE MIATTI DEGRADÁCIÓ 

Á rendszernek csökkentett módú szolgáltatással ugyan, de tolerálnia kell a külső- és háttérrendszerek 

időszakos kiesését, az ésszerűség határain belül. 

Á rendszer számos külső rendszertől függ. Áz egyes külső rendszereket és a kiesésük esetén tapasztalható 

degradáció mértékét az alábbi táblázat mutatja: 

Külső rendszer Nem működő funkciók 

KIR Áz adatok frissítése az integrációs platformon nem elérhető. 

KIR3 Áz adatok frissítése az integrációs platformon nem elérhető. 

ForrásSQL Á rendszer által biztosított SOÁ szolgáltatások nem elérhetőek. 

DMSOne Iktatási funkció nem működik. 

Á rendszer által biztosított SOÁ szolgáltatások nem elérhetőek. 

Ádattárház Á jelentések nem állnak rendelkezésre. 

Adat betöltések nem állnak rendelkezésre. 

Ádatpiacok nem állnak rendelkezésre. 

VIR Á cég szintű jelentések, dashboardok nem állnak rendelkezésre. 

HR rendszer Á rendszer által biztosított SOÁ szolgáltatások nem elérhetőek. 

Tanügyi rendszer Á rendszer által biztosított SOÁ szolgáltatások nem elérhetőek. 

Vagyongazdálkodási Á rendszer által biztosított SOÁ szolgáltatások nem elérhetőek. 
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rendszer 

6.2. MEGVÁLÓSÍTÁNDÓ SZOLGÁLTÁTÁSOKKÁL  KAPCSOLATOS 

KÖVETELMÉNYEK  

6.2.1. EGYSÉGES CÍMTÁR  

6.2.1.1.  

Á címtármegoldás támogassa az alábbi funkciókat: 

 felhasználók, csoportok, névjegyek, számítógépek tárolása alap- (pl. személyes 

adatok, tanúsítványok stb.) és kibővített (alkalmazások által használt) 

attribútumkészlettel, 

 felhasználók és számítógépek bejelentkeztetése, ill. hitelesítése egyszerű és 

Windows integrált hitelesítés használatával, 

 többszintű, akár objektumonkénti jogosultságkezelés, 

 felhasználókra és számítógépekre alkalmazható biztonsági és alkalmazás 

házirendek kezelése és érvényre juttatása. 

6.2.1.2.  
Áz objektumok legyenek tartományokba és azon belül szervezeti egységekbe 

rendezhetők. 

6.2.1.3.  
Á címtár képezzen önálló és független egységet, mely minden más címtártól biztonsági 

szempontból le van választva. 

6.2.1.4.  
Á címtár működjön együtt a meglévő Áctive Directory címtárral bizalmi kapcsolat révén, 

lehetővé téve a keresztirányú hitelesítést. 

6.2.1.5.  
Áz autentikációs modulnak megoldást kell nyújtania az elfelejtett jelszó módosítására, 

jelszóváltoztatásra, valamint az egyszerű címtáradatok módosítására. 

6.2.1.6.  
A címtár biztosítson lehetőséget a nem használt fiókok letiltására, vagy használatuk 

korlátozására. 

6.2.1.7.  

Á hitelesítési folyamatnak biztonságos csatornát kell használnia. Külső fél a csatorna 

lehallgatása esetén se legyen képes a bejelentkező személy munkafolyamatának 

elérésére. 

6.2.1.8.  
A rendszernek lehetőséget kell nyújtani bejelentkezési időkorlátra kritikus helyeken és 

műveleteknél. 

6.2.1.9.  

Á címtárban legyen lehetőség az adminisztrációs és hozzáférési műveletek különböző 

szintű audit naplózására. Áz audit naplók csak a címtár rendszergazdái számára 

legyenek elérhetők és mindig legyenek biztonságos helyre elmentve. 

6.2.1.10.  
Á címtár- és hitelesítő adatoknak több példányban kell tárolódniuk. Á példányok között 

automata szinkron megoldásnak kell biztosítania a konzisztenciát. 
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6.2.1.11.  

Á távoli tankerületekben dolgozók számára a megoldásnak a bejelentkezéshez és az 

alkalmazások használatához szükséges adatokból helyi másolatot kell biztosítania a 

gyorsabb elérés érdekében. E helyi másolatnak biztosítania kell azt is, hogy hálózati 

szakadás esetén a bejelentkezési folyamatokban ne legyen fennakadás. 

6.2.1.12.  
Biztosítson lehetőséget identitás kezeléssel kapcsolatos megoldások integrációjához (pl.: 

Multi-Faktor azonosítás), szabványos felületeken keresztül (pl.: RÁDIÚS, LDÁP stb.) 

6.2.2. FELHASZNÁLÓKEZELÉS  

6.2.2.1.  

Á felhasználó kezelő rendszer támogassa az alábbi funkciókat: 

 kapcsolódás különböző címtárakhoz, melyek mind a forrás- (olvasás), mind a 

célrendszer (írás) szerepét betölthetik, 

 a forrásrendszerekből importált felhasználók, csoportok, névjegyek, 

számítógépek és azok megadott attribútumainak tárolása egy közös meta-

adatbázisban, 

 szűrések és egyéb attribútummódosító munkafolyamok elvégzése a tárolt 

objektumokon, azok teljes életciklusán keresztül, 

 adminisztrációs webes felület a folyamatok irányításához és a jogosultságok 

definiálásához, 

 önkiszolgáló webes felület a felhasználók által is elérhető menedzsment 

funkciók elvégzéséhez, 

 intelligens értesítő funkciók rendszereseményekről és az objektum életciklus 

fázisairól. 

6.2.2.2.  
Legyen képes más rendszerekből (pl. a HR rendszerből) felhasználói adatokat 

importálni, ill. azokba adatokat visszaírni. 

6.2.2.3.  
Áz egyes rendszerfolyamatok legyenek programozhatók és rendszeres automatikus 

futásra tetszőlegesen időzíthetők. 

6.2.2.4.  Támogassa az adminisztrációs felületen történő kézi felhasználó és csoportlétrehozást. 

6.2.2.5.  
Támogassa az egy vagy többkörös jóváhagyások beiktatását az egyes változtatások 

esetében. 

6.2.2.6.  

Legyen képes minden rendszereseményt naplózni. Objektummódosítás vagy érzékeny 

adat megtekintése esetén az audit naplónak tartalmaznia kell az esemény időpontját, az 

érintett adatot, valamint a hozzáférő személy azonosságát is. 

6.2.2.7.  
Áz audit modulnak támogatnia kell a felhasználó menedzsment munkafolyamban 

szereplő összes rendszer és alrendszer kritikus eseményeinek beépítését a naplóba. 

6.2.2.8.  

Az audit naplót a felületről ne lehessen módosítani, bővítése csak az automatikus és 

transzparens audit modulon keresztül legyen lehetséges. Áz audit adatbázist úgy kell 

kialakítani, hogy megfelelő jogosultság nélkül ne lehessen elérni. 
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6.2.2.9.  

Áz audit modulnak támogatnia kell riportok, lekérdezések létrehozását. Á riportok 

alapja lehet felhasználó, megtekintett adat, módosított adat, időpont (időszak), művelet 

típus (pl. jogosultság módosítás, felhasználó létrehozás, törlés stb.). 

6.2.3. INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁCIÓS PLATFORM 

6.2.3.1.  

Á kommunikációs platform támogassa az alábbi funkciókat: 

 elektronikus levelek tárolása, kezelése, küldése és fogadása mind belső, mind 

külső feleknek, 

 személyes naptáradatok, névjegyek, feladatok tárolása és kezelése, 

 legalább 1 GB postaládaméret és 5 GB online tárterület biztosítása minden 

felhasználó számára, 

 a postaládatartalom és a levelező szolgáltatások elérhetővé tétele asztali 

(vastag), webes és mobil kliensek számára is, akár az intranetről, akár külső 

hálózatok felől, 

 egy vagy több egységes intézményi címlista biztosítása a felhasználók számára, 

 titkosított (S/MIME, ill. DRM által védett) levelezés és titkosított kézbesítési 

csatorna (TLS SMTP) biztosítása, 

 postaláda és mappa szintű jogosultságkezelés, 

 közös hozzáférésű és erőforrás postaládák definiálása, ezek hozzáférési 

szabályainak és működésének testre szabhatósága, 

 dokumentumok és egyéb információk tárolása, azokhoz webes és vastag kliens 

alapú hozzáférés biztosítása, 

 az egyes dokumentumtárak helyi számítógépre való automatikus 

szinkronizálásának lehetővé tétele, 

 személyes tárhely biztosítása, 

 közösségi funkciókat (pl. fórum, GYIK, képtár, naptár, névjegyalbum stb.) is 

felvonultatni képes közös hozzáférésű webhelyek létrehozása finom 

jogosultságszabályozással, 

 egyedi munkafolyamok definiálása, melyben különböző műveletek 

vonultathatók fel (feltöltés, jóváhagyás, email értesítés, szerkesztés stb.). 

6.2.3.2.  

A platformot alkotó rendszereknek integrálódniuk kell az egységes címtárral; az ott 

tárolt objektumok képezik a postaládák és hozzáférések alanyait, valamint az 

attribútumok felhasználhatók a címlisták képzése és a webhelyek testreszabása során. Á 

címtárban tárolt csoportok levelezőcsoportként legyenek képesek működni. 

6.2.3.3.  

Á rendszereknek támogatniuk kell az ugyanerre a címtárra épülő SSO jellegű hitelesítést 

(SSO). Külső hálózatok felől a webböngésző alapú hozzáférés csak űrlap alapú 

hitelesítéssel legyen lehetséges. 
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6.2.3.4.  

Á rendszereknek többek között az alábbi hozzáférési módokat kell támogatniuk: 

 vastag kliens (pl. Outlook, Thunderbird stb.) – min. MÁPI vagy IMÁP támogatás 

 dokumentumtár-szinkronizáló alkalmazás (pl. Outlook, OneDrive for Business) 

 webböngésző (Internet Explorer, Firefox, Chrome) 

 mobileszközök (Ándroid, iPhone, iPad, Windows Phone) – min. ActiveSync 

támogatás 

6.2.3.5.  
Bármilyen platformról és protokollon történik is a hozzáférés, az elérés minden esetben 

biztonságos és lehallgatás ellen védett kell, hogy legyen. 

6.2.3.6.  

Á mobileszközökön tárolt adatok előírt szintű védettségét biztosítani kell jelszavas 

védelemmel és kell, hogy az eszközökön tárolt céges adatok készüléklopás esetén 

távolról törölhetők legyenek. 

6.2.3.7.  
Webes felületről bejelentkezve biztosítani kell, hogy egy adott ideig inaktív 

munkamenetben ne maradhasson kritikus adat. 

6.2.3.8.  

Á rendszereknek legalább részlegesen biztosítaniuk kell az alábbi törvényi megfelelőségi 

funkciókat: 

 levelek érintetlen megőrzése és helyreállításának vagy keresésének lehetősége, 

 ismert mintáknak megfelelő érzékeny adatok kijutásának megakadályozása, 

 bizonyos kritériumoknak megfelelő adatok végleges törlése a rendszerből. 

6.2.3.9.  

Á rendszerek univerzális keresési megoldást kell, hogy nyújtsanak a bennük tárolt 

postaládák, webhelyek és dokumentumtárak adott kritériumoknak megfelelő 

tartalmainak megtalálására. 

6.2.3.10.  

Áz adatok tárolása több (min. 3) példányban kell, hogy megvalósuljon és a 

rendszereknek minden szerepkörükben redundáns kialakításúnak kell lenniük. 

Lehetőség szerint földrajzi védelmet is biztosítson a megoldás. 

6.2.3.11.  
Meghibásodás esetén a szolgáltatásnak folyamatosnak kell maradnia, adatvesztés nem 

történhet. 
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6.2.4. INTÉZMÉNYI ZÁRT LÁNCÚ TELEFÓNIA  

6.2.4.1.  

Á valós idejű kommunikációs platform támogassa az alábbi funkciókat: 

 a szolgáltatásra engedélyezett felhasználók és csoportok keresése, felvétele a 

személyes partnerlistára, 

 a rendszerbeli felhasználók jelenléti információinak karbantartása és 

megjelenítése a többi felhasználó számára, 

 jelenléti információk automatikus módosítása a felhasználó egyes tevékenységei 

és a levelezőrendszerbeli naptáradatai alapján, 

 csevegőüzenet küldése a partnerlistán szereplő és nem szereplő intézményi 

felhasználóknak, 

 kétfős hang- és videóbeszélgetések, fájlküldés, tartalommegosztás (asztal, 

program, fájlküldés) 

 több fős online konferenciák hanggal és videóval kiegészítve, közben 

tartalommegosztási lehetőséggel (asztal, program, fájlok, rajztábla, felmérés 

stb.) 

 alközponti és PSTN telefonintegráció, felhasználónként kiosztható publikus 

telefonszámmal, kimenő és beérkező hívások kezelése, 

 a szolgáltatások elérhetővé tétele asztali (vastag), webes és mobil kliensek 

számára is, akár az intranetről, akár külső hálózatok felől. 

6.2.4.2.  

A rendszernek integrálódnia kell az egységes címtárral; az ott tárolt objektumok képezik 

a szolgáltatás alanyait, valamint az attribútumok felhasználhatók a központi címlista 

képzése során. 

6.2.4.3.  

Á rendszernek együtt kell működnie a levelezőrendszer naptár- és névjegyalbum 

funkcióival. Á saját névjegyeket meg kell, hogy jelenítse keresés esetén és a jelenléti 

információk meghatározásakor a saját naptár tartalmát is figyelembe kell vennie. 

6.2.4.4.  

Á hang alapú szolgáltatások egyszerű és rendszerspecifikus headsetekkel, valamint 

dedikált célhardverek (VOIP telefonok) segítségével is igénybe vehetők kell, hogy 

legyenek. Á videószolgáltatás egyszerű webkamerával is legyen elérhető, de a rendszer 

támogassa a HD felbontású videóképek továbbítását is. 

6.2.4.5.  

Á rendszernek fennakadásmentes, jó minőségű vonalat kell biztosítania a kommunikáló 

felek között, valamint eleget kell tennie a szervezet ide vonatkozó biztonsági 

előírásainak és követelményeinek. 

6.2.4.6.  

Á platform biztosítsa a csevegőüzenetek, a konferenciák és egyéb rendszeresemények 

teljes körű központi naplózását, ill. archiválását (kivételt képeznek ez alól maguk a hang- 

és videóbeszélgetések). 

6.2.4.7.  

Á rendszernek minden szerepkörében redundáns kialakításúnak kell lennie. Legyen 

centralizált, de lehetőség szerint földrajzi védelmet is biztosítson a megoldás. 

Meghibásodás esetén a szolgáltatásnak folyamatosnak kell maradnia. 
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6.2.4.8.  

Á rendszer legyen képes az intézmény teljes telefónia infrastruktúrájának a későbbi 

kiváltására. Áhol nem megfelelő a sávszélesség, helyi eszközökkel biztosítsa a telefónia 

kijárását a szolgáltatóhoz. 

6.2.5. UNIVERZÁLIS FELHASZNÁLÓHITELESÍTÉS ÉS ALKALMAZÁSPUBLIKÁCIÓ  

6.2.5.1.  

Áz univerzális felhasználóhitelesítés és alkalmazáspublikáció támogassa az alábbi 

funkciókat: 

 egységes, SÁML v2 alapú felhasználóhitelesítés közvetítése a központi címtár 

felé, 

 hitelesítés a belső hálózatból közvetlenül és külső hálózatokból 

alkalmazásproxyn keresztül, 

 a felhasználóról igényelt címtárattribútumok elérhetővé tétele az alkalmazások 

számára a bejelentkezéssel egy időben, 

 SSL alapú titkosított webes hozzáférés, 

 integrált és űrlap alapú hitelesítés, 

 belső alkalmazások publikálása külső hálózatok felé titkosított csatornán 

keresztül. 

6.2.5.2.  
Áz autentikációs proxy képezzen önálló és független egységet, mely mind a címtártól, 

mind a belső hitelesítő előtétrendszertől biztonsági szempontból le van választva. 

6.2.5.3.  
Sem a belső hitelesítő előtétrendszer, sem az autentikációs proxy nem tárolhat hosszú 

távon kritikus biztonsági adatokat (rövid távú gyorsítótárazás megengedett). 

6.2.5.4.  

Á hitelesítési folyamatnak biztonságos csatornát kell használnia. Külső fél a csatorna 

lehallgatása esetén se legyen képes a bejelentkező személy munkafolyamatának 

elérésére. 

6.2.5.5.  
A hitelesítési folyamatnak támogatnia kell a többfaktoros hitelesítést beépített módon, 

vagy harmadik fél által gyártott, integrált megoldás segítségével. 

6.2.5.6.  

Á külső bejelentkezés vagy a felhasználó által rejtve, programatikusan kell, hogy 

történjen, vagy az intézmény grafikai arculatával brandelt egységes webes felületen 

keresztül. 

6.2.5.7.  
Áz űrlap alapú hitelesítés webes felülete legyen egyszerűen és egységesen testre 

szabható. 

6.2.5.8.  

Külső bejelentkezés csak a DMZ-ben elhelyezett proxy kiszolgálón keresztül történhet. Á 

proxy kiszolgáló és a belső kiszolgáló közötti kapcsolat is megbízható és titkosított kell, 

hogy legyen. 

6.2.5.9.  
Külső bejelentkezés esetén a rendszernek védelmet kell nyújtania a jelszó próbálkozásos 

feltörési vagy fiókzárolási kísérletekkel szemben. 

6.2.5.10.  
Áz alkalmazásproxy biztosítsa a tetszőleges protokollon keresztüli publikációt, és 

teremtsen lehetőséget előzetes hitelesítés (pre-autentikáció) használatára is. 
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6.2.6. TÖRZSADATKEZELÉS  

6.2.6.1.  
Áz alkalmazásokban a definiált jogosultsági szerepköröket egy-egy címtárcsoportnak 

kell tudni megfeleltetni, az alkalmazásüzemeltető által konfigurálható módon. 

6.2.6.2.  
Áz adatok megtekintését, módosítását, törlését többszintű jogosultsági rendszerrel kell 

elérhetővé tenni. 

6.2.6.3.  
Á rendszernek gondoskodnia kell arról, hogy az abban tárolt elsődleges és származtatott 

adatok konzisztense legyenek. 

6.2.6.4.  

Á rendszernek belső ellenőrzéseket kell tartalmaznia, amelyek minden új adat 

keletkezésekor, vagy a már meglévő adat módosulásakor megvizsgálja annak 

összefüggését a már meglévő adatokkal. 

6.2.6.5.  

Áz ellenőrzési eljárásoknak biztosítaniuk kell az alapadatok és származtatott adatok 

egyértelműségét, ellentmondás mentességét, valamint az előírt belső összefüggések 

teljesülését. 

6.2.6.6.  
Á rendszerben minden törzsadat elsődleges gondoskodni kell a kísérő információk, 

metaadatok tárolásáról és megőrzéséről. 

6.2.6.7.  
Á törzsadatok módosításakor ugyancsak naplózni kell a rendszerben, hogy a módosítást 

ki, mikor, milyen okból, vagy milyen forrásból (pl. külső rendszer) végezte. 

6.2.6.8.  

Á rendszernek biztosítani kell az adatfelvitel és módosítás során formai és tartalmi 

ellenőrzéseket. Áz észlelt hibákat, hiányosságokat vagy ellentmondásokat a 

munkafolyamat adott pontján jelezni kell. 

6.2.6.9.  
Á rendszernek felhasználói felületet kell biztosítania a manuális adatellenőrzésre és 

egyeztetésre az előző pontban leírt jelzések esetén. 

6.2.6.10.  

Áz egyes ellenőrzési, jóváhagyási folyamatok egyszerűen implementálhatóak legyenek a 

rendszerbe, ezzel is támogatva az adatok minőségét. Ezen funkciók lehetnek: 

 Gondoskodjon a törzsadatok pontosságáról. 

 Frissítheti az értékeket. 

 Álapértelmezett értékeket állíthat be. 

 Értesítheti a felelősöket, ha új vagy pontatlan adatok kerülnek a rendszerbe. 

 Á törzsadatok különböző verzióit csak akkor véglegesítheti, ha eleget tettek az 

üzleti szabályoknak. 

 Összetettebb esemény feldolgozást is konfigurálhat. 

6.2.6.11.  

Áz egyedi üzleti igények hatékony kezeléséhez álljon rendelkezésre korszerű ÁPI 

készlet. 

 Az API-eszközkészletével a törzsadat kezelő bármely funkciója elérhető. 

 Á felhasználók a törzsadatokat egy webalkalmazásból kezelhetik; ehhez „vastag 

kliens” típusú alkalmazásra nincs szükség. 

 Áz alkalmazások számára engedélyezheti a törzsadatok valós idejű, 

webszolgáltatások segítségével történő módosítását. 
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6.2.6.12.  

Á törzsadat kezelő rendszer tegye lehetővé modellek definiálását mint a legmagasabb 

szintű adatrendszerezési és  -strukturálási módot mely a következő tulajdonságokat kell, 

hogy támogassa: 

 Entitások definiálása 

 Tulajdonságok (attributes) és tulajdonság-csoportok kezelése 

 Hierarchiák (akár származtatott) kezelése 

 Listák, kollekciók kezelés  

6.2.6.13.  
Támogassa a törzsadatok listázását és módosítását Microsoft Excel eszközben a 

felhasználó jogosultsági csoportjainak figyelembe vételével. 

6.2.7. KÖZÖS, MAGAS RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÚ ADATBÁZIS KISZOLGÁLÓ  

6.2.7.1.  Á rendszernek illeszkednie kell a KLIK befogadó informatikai környezetéhez. 

6.2.7.2.  

A rendszert felépítésében skálázhatóra kell kivitelezni, annak érdekében, hogy a 

későbbiek során a rendszer bővítése módosítása, és egyes rendszerelemek integrációja 

egyszerűen és költséghatékony módon megtörténhessen, illetve ne keletkezhessen 

szűk keresztmetszet a rendszerelemek között. 

6.2.7.3.  
Á megoldásnak képesnek kell lennie az elsődleges telephely mellett tartalék 

telephelyen való működésre is. 

6.2.7.4.  

Á rendszer biztonsága érdekében a minimális szükséges jogosultságokkal és 

szolgáltatásokkal kell a rendszert tervezni, az egységes címtár biztonsági 

megoldásainak használatával. 

6.2.7.5.  

Á rendszer biztosítsa a feladatkörökhöz, szerepkörhöz tartozó megfelelő jogosultsági 

szintek kialakításának lehetőségét, amelyek szabályozzák az adathozzáféréseket is. Á 

szerepkörök szabályozzák a különböző munkafolyamatokhoz kapcsolódó jogköröket 

is. 

6.2.7.6.  
Támogassa a virtualizált működést, azaz legyen képes megfelelő teljesítménnyel futni 

különböző hypervisorok esetén is. 

6.2.7.7.  
Tegye lehetővé a nagy rendelkezésre állású konfigurációk kialakítását, valamint aktív-

passzív feladatátvevő fürtök kialakításának lehetőségét.  

6.2.7.8.  
Támogassa az alapvető tükrözési megoldásokat, azaz a meghatározott adatbázisok 

elérhetőségét garantálja egy másik SQL Server példányon lévő másolattal is. 

6.2.7.9.  Tegye lehetővé az indexek online karbantarthatóságát, újraépíthetőségét. 

6.2.7.10.  Támogassa az adatbázis objektumok beépített, de testre szabható auditálhatóságát. 

6.2.7.11.  
Támogassa az audit események szűrhfetőségét, az auditálandó események szabályok 

szerinti megadhatóságát (elért adatbázis, felhasználó, stb.). 
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6.2.7.12.  
Tegye lehetővé a nagy méretű szövegmezőkben (text, varchar) a hatékony indexelt 

szöveges keresést. 

6.2.7.13.  

Áz adatbázis kezelő rendszer tegye lehetővé nagy méretű állományok tárolását (akár 

több GB), hatékony és gyors elérését, illetve  ezeken az állományokon a indexel 

szöveges keresést. 

6.2.7.14.  
Beépítetten támogassa a földrajzi koordináták, azon csoportjának (spatial) tárolását és 

keresését. 

6.2.7.15.  

Tegye lehetővé a jogosultságok oszlop szintű kezelését is, azaz felhasználói 

jogosultságoktól függően szabályozni lehessen az egyes oszlopokhoz való hozzáférés 

lehetőségét. 

6.2.8. INTEGRÁCIÓ  

6.2.8.1.  
Áz integrációs platform támogassa a különböző belső és külső rendszerek, 

alkalmazások és szolgáltatások összekapcsolását, integrálását. 

6.2.8.2.  
Nyújtson skálázható, megbízható és robosztus üzenet váltási infrastruktúrát, valamint 

nagyvállalati szolgáltatási buszt (ESB). 

6.2.8.3.  

Tegye lehetővé egyedi és szabványos csatolók használatán keresztül különböző 

alkalmazások közti kommunikációt, melynek által lehetővé válik az üzleti folyamatok 

automatizálhatósága. 

6.2.8.4.  

Biztosítsa a következő funkciókat: 

 Nagyvállalati alkalmazás integráció (EÁI) 

 Üzleti folyamat automatizáció (BPÁ) 

 Nagyvállalati rendszerek közti kommunikáció (B2B-B2B Communication) 

 Üzenet bróker (Message Broker) 

 Üzenet monitorozás 

6.2.8.5.  

Nyújtson testre szabható csatolókat az elterjedt nagyvállalati alkalmazásokhoz, mint 

például: 

 Oracle 

 Microsoft Dynamics CRM 

Valamint adatbázis kiszolgálókhoz: 

 Oracle 

 IBM DB2 

 Microsoft SQL 

 MySQL 

6.2.8.6.  
Támogassa a különböző üzenet közti transzformációt XML, XML séma (XSD) és XSLT 

alapú transzformáció által.  

6.2.8.7.  Tegye lehetővé az üzleti folyamatok WS-BPEL kompatibilis leírását. 
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6.2.8.8.  

Grafikus felhasználói felületen tegye lehetővé: 

 a transzformációk összeállítását (sémák és leképzések) 

 a folyamatok definiálását 

6.2.8.9.  

Rendelkezzen üzleti szabály motorral (BRE - Business Rule Engine), amely deklaratív 

módon lehetővé teszi szabályok definiálását alkalmazás komponenseken, XML 

dokumentumokon, illetve adatbázis táblákon. 

6.2.8.10.  
Tegye lehetővé az üzleti folyamatok, aktivitások monitorozását, a főbb szempontok 

alapján irányítópultok (dashboard) megjelenítését. 

6.2.8.11.  Rendelkezzen beépített EDI (Electronic Data Interchange) funkcionalitással. 

6.2.8.12.  

Támogassa a következő csatolási protokollokat: 

 SOAP 

 JSON 

 FTP, SFTP 

 Fájlrendszer 

 MQSeries 

 POP3 

 MSMQ 

 SMTP 

 SQL 

6.2.8.13.  
Támogassa az ÚDDI protokollon keresztül szolgáltatás publikációt és szolgáltatás 

felfedezést, listázást. 

6.2.8.14.  Tegyen lehetővé fejlett kivétel-kezelési szabályok létrehozását és nyomon követését. 

6.2.8.15.  

Nyújtson webes menedzsment felületet, amelyen részletes riportok, riasztások és 

irányítópultok segítségével lehetővé válik a üzleti folyamatok, üzenetek nyomon 

követése és monitorozása.  

6.2.8.16.  
Támogassa a Windows Integrated hitelesítést, illetve a SÁML 2.0 alapú claim 

identitáskezelést. 

6.2.8.17.  

Áz integrációs platformnak a következő külső interfészeket kell megvalósítania: 

 KIR 

 KIR3 

 ForrásSQL pénzügyi rendszer 

 DMSOne iratkezelő 

 KEK KH 

 Magiszter IAR 
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6.2.9. ADATTÁRHÁZ  

6.2.9.1.  

Á rendszer beépítetten támogassa a ETL (Extract, Transform, Load) folyamatokat, azaz: 

 Előállítás – heterogén adatforrásokból az adatok összegyűjtése  

 Transzformáció – adatok kívánt formátumra hozás és átalakítása 

 Betöltés – az előállt adatok célrendszerbe történő betöltése 

6.2.9.2.  
A javasolt ETL megoldásnak általánosan elterjedt SQL nyelv mellett támogatnia kell 

egyéb hatékony programozási,  szkript nyelveket. 

6.2.9.3.  
Áz ETL megoldás lehetőséget kell adjon moduláris felépítésre lehetővé téve külső 

programozási könyvtárak használatát, illetve az újrafelhasználhatóságot. 

6.2.9.4.  
Áz ETL megoldás nyújtson olyan felhasználói felületet, amely üzleti felhasználók 

számára is grafikusan, átláthatóan szemlélteti az adat-transzformációs folyamatot. 

6.2.9.5.  

Támogassa az ETL komponens: 

 a komplex, iteratív adattranszformációs folyamatok és algoritmusok 

előállítását. 

 a párhuzamos adatfeldolgozást 

 a számított mezők előállítását 

 a normalizációt, denormalizációt (pivot, merge, lookup) 

6.2.9.6.  

Áz ETL komponens támogassa az inkrementális adatbetöltést, azaz lehetőség csak azon 

adatok áttöltésére a forrás rendszerből, amelyek az előző betöltés óta jöttek létre, vagy 

módosultak. 

6.2.9.7.  
Áz ETL komponens támogassa a strukturálatlan adatok feldolgozását, fuzzy logikák 

definiálhatóságát. 

6.2.9.8.  

Áz ETL komponens támogatja az adatforrások elérését következő protokollokon 

keresztül: 

 ODBC 

 Fájlrendszer (CSV, TXT, Exce, XML) 

 SOÁP és WSDL 

 FTP és SFTP 

6.2.9.9.  Áz ETL adatáttöltések legyenek ütemezhetőek, automatizálhatók. 

6.2.9.10.  
Áz ETL adatátöltéseket lehessen indítani időzítetten, korábbi áttöltés eredményeként, 

külső eseményre reagálva vagy manuálisan. 

6.2.9.11.  
Nyújtson megoldást végfelhasználók számára elemzések, adat lefúrások készítésére 

lehetőséget és eszközkészletet. 

6.2.9.12.  
Teremtsen lehetőséget különböző KPI-k és dashboardok létrehozásához és 

megjelenítéséhez. 
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6.2.9.13.  
Rendelkezzen robosztus OLÁP motorral, amely lehető teszi az adatbányászatot, több-

dimenziós OLÁP kockák kezelésén keresztül. 

6.2.9.14.  
Biztosítsa egyszerűen használható kliens oldali komponensek (például Excel) 

használatát az információk kinyeréséhez. 

6.2.9.15.  

Tegye lehetővé adattárházak definiálását, illetve az adatok előre meghatározott 

aggregációs szintek szerinti feldolgozását és összegzését a komplex analitikai 

lekérdezések kiszolgálásához. 

6.2.9.16.  
Legyen képes modellek definiálására mind többdimenziós, mind relációs adatbázisok 

és lekérdezések alapján. 

6.2.9.17.  
Adjon egyszerűen kezelhető, varázslószerű felületet a multi-dimenziós kockák 

definiálásához valamint szerkesztéséhez. 

6.2.9.18.  
Adjon egyszerűen kezelhető, varázslószerű felületet a dimenziók definiálásához 

valamint szerkesztéséhez. 

6.2.9.19.  
Egységes címtár csoportokon keresztül szabályozható legyen a OLÁP kockákhoz való 

hozzáférés, valamint az azokban elérhető adatok. 

6.2.9.20.  

Támogasson több adat tárolási opciót: 

 Több-dimenziós OLÁP (MOLÁP) – aggregált adatok több-dimenziós, magas 

teljesítményű lekérdezést lehetővé tévő tárolása 

 Relációs OLÁP (ROLÁP) – a kockához szükséges adatok relációs adatbázisban 

történő tárolása, ezáltal lehetővé téve a meglévő adatbázisok használatát 

 Hibrid OLAP (HOLAP) – az adatok relációs adatbázis kezelő rendszerben 

történő tárolása mellett az aggregációk több-dimenziós tárban történő 

tárolása mellett. 

6.2.9.21.  

Tegye lehetővé az adatok particiónálását, valamint azok egyben kezelését, például több 

évet felölelő adatok partíciónkénti tárolását, de egészként történő kezelését  és 

lekérdezhetőségét. 

6.2.9.22.  Legyen lehetőség a OLÁP kockák párhuzamos, több felhasználó általi szerkesztésére. 

6.2.9.23.  
Támogassa a hierarchiák kezelését mind kiegyensúlyozott (balanced), mind 

kiegyensúlyozatlan (unbalanced) hierarchiák esetében. 

6.2.9.24.  

Áz analitikai lehetőségek segítségével a felhasználók nagy mennyiségű 

előzményadatokból készíthessenek lekérdezéseket, valamint prediktív elemzéseket, 

mely által a mintákat és az trendeket megállapíthatják. 

6.2.9.25.  Tegye lehetővé szülő-gyerek dimenziók létrehozását 

6.2.9.26.  
Legyen skálázató, támogassa az aggregációk létrehozásánál a teljesítményre, vagy a 

tárhely használatra történő optimalizációt. 
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6.2.9.27.  
Támogassa az adatszerkezetek tárhely hatékony tárolását beépített adattömörítési 

eljárások használatával. 

6.2.9.28.  

Külső rendszerek integrációjának érdekében támogassa a következő szabványos 

adatelérési protokollokat: 

 OLE DB 2.0 vagy későbbi 

 OLE DB for Data Mining 

 ADO 

6.2.9.29.  

Használjon indexelést a strukturált és a nem strukturált adatforrások közti kereséshez, 

és kösse össze azokat a dimenziókat és mérőszámokat tartalmazó osztályozási 

szerkezettel. Tegye lehetővé, hogy a felhasználók könnyen navigálhassanak a keresési 

felületen. 

6.2.9.30.  

Tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy a BI szerver beépített statisztikai 

funkcióit használják. Ide tartoznak az olyan felhasználói szokásokat elemző módszerek, 

mint a Predictive Model Markup Language (PMML) használatának lehetősége a meta-

adat rétegben vagy a riport objektumok fejlett elemzési megjelenítése. Tartalmazza az 

előrejelzési algoritmusok és a „Mi lenne ha…?” típusú elemzések támogatását is. 

6.2.9.31.  

Tegye lehetővé a felhasználók számára az adatok elemzését gyors lekérdezések és 

számítások segítségével, valamint biztosítson lehetőséget a szeletelésre, és 

adatkockákon alapuló elemzésekre is. Á felhasználók több dimenziós átfúrásokat is 

végezhessenek. Árra is legyen lehetőség, hogy az adatok megváltoztatásával „Mi lenne 

ha…?” típusú modellezéseket végezzenek. Ez a képesség terjedjen ki különféle adat 

architektúrákra (pl. relációs vagy multi dimenziós) és különböző tárolási 

architektúrákra (pl. diszk alapú vagy memória alapú) is. 

6.2.9.32.  

Biztosítsa a programozás nélküli, „fogd és vidd”, felhasználó által vezérelt adatok 

kombinációját a különböző adatforrásokkal és az analitikus modellek létrehozásával 

(felhasználó által definiált mérőszámok, csoportok, hierarchiák). Biztosítson olyan 

magasabb szintű képességeket, mint a szemantika alapú automatikus felismerés, 

intelligens kapcsolatok, intelligens profilalkotás, hierarchia generálás, különböző 

adatforrások adatainak származtatása és keverése. 

6.2.9.33.  

Á platformnak programozott és vizuális eszközöket, valamint fejlesztési 

munkakörnyezetet kell nyújtania riportok, dashboard-ok, lekérdezések és elemzések 

készítéséhez. Lehetővé kell tennie BI tartalmaknak skálázható és személyre szabott 

elosztását, ütemezését és figyelmeztetések létrehozását portálokra és mobil 

eszközökre. 
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6.2.9.34.  

Tartalmaznia kell olyan szoftver fejlesztő eszközt, amelynek segítségével üzleti 

folyamatokba, alkalmazásokba vagy portálokba ágyazhatunk analitikus tartalmakat. 

Ezek a képességek az elemzési infrastruktúrát kihasználva alkalmazáson kívül 

helyezkednek el, de könnyen és zökkenőmentesen érhetők el az alkalmazás belsejéből 

a nélkül, hogy a felhasználót a rendszerek közti váltásra kényszerítenék. Á BI és 

analitikai eszközök alkalmazásokkal való integrálása lehetővé kell, tegye a felhasználók 

számára, hogy dönthessenek arról az üzleti folyamatokba hova illesztik bele az 

elemzéseket. 

6.2.9.35.  

Támogassa a hibrid, oszlop és tömb alapú adatforrásokat, mint pl. MapReduce és más 

NoSQL adatbázisok. Á támogatás terjedjen ki közvetlen Hadoop Distributed File 

System (HDFS) lekérdezésre vagy MapReduce közvetlen elérésére Hive-on keresztül 

6.2.10.  RIPORTOLÁS  

6.2.10.1.  
Á megoldás tegye lehetővé előre definiált „statikus” riportok létrehozását és 

generálását. 

6.2.10.2.  
Á megoldás tegye lehetővé ad-hoc, végfelhasználók által történő jelentések 

létrehozását és futtatását. 

6.2.10.3.  
Gazdagon formázott, nyomtatásra kész és interaktív riportok elkészítését is támogassa, 

akár paraméterezéssel is. 

6.2.10.4.  
Tegye lehetővé a felhasználók számára a KLIK által meghatározott portál felületen az 

elkészült riportok és elemzések publikálását a megfelelő jogosultságokkal. 

6.2.10.5.  

Á teljesítmény-mutatókat legyen képes grafikusan ábrázolni. Áz irányítópultokon 

különféle adatforrásból származó objektumok szerepelhessenek, hozzájuk linkelt 

részletesebb riportokkal interaktív paraméterezéssel. Legyen képes a cél- és aktuális 

értékek összehasonlítására, valamint az adatok térbeni eloszlásának és időbeli 

lefutásának vizualizációjára. 

6.2.10.6.  
Támogassa a KLIK szervezetét a működéshez és az adatszolgáltatásokhoz szükséges 

rendszeres riportok előállításával. 

6.2.10.7.  

Á felhasználóknak legyen lehetősége saját kérdéseikre megtalálni a választ, más 

támogató szervezet/szervezeti egység bevonása nélkül. Áz eszköz rendelkezzen egy 

olyan újrahasznosítható szemantikus réteggel, ami lehetővé teszi a felhasználók 

számára az elérhető adatforrások, előre definiált mérőszámok, hierarchiák, stb. 

használatát. 

6.2.10.8.  

Tegye lehetővé a felhasználók számára, hogy az adatpiacokra építkezve, de azt 

tetszőlegesen kiegészítve a saját számítógépén Microsoft Excel környezetben 

önkiszolgáló elemzéseket hozhasson létre. 
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6.2.10.9.  

Támogassa a Microsoft Excel, mint elemző kliens használatát. Támogassa a natív 

dokumentumformátumokat, adatfrissítést és pivot táblákat. Á szokásos irodai 

szoftvercsomagon kívül ne igényelje kliensoldali összetevők telepítését. 

6.2.10.10.  

Tegye képessé a szervezetet, hogy mobil kliensekre publikáljon tartalmat illetve 

interaktív elemzést tegyen lehetővé érintőképernyőn. Legyen lehetőség eszköz-hely 

függő működésre. 

6.2.10.11.  

Tegye lehetővé az adatok feltárását a diagramok vizuális jellemzőin keresztül (szín, 

fényerő, méret, forma), amelyek az elemzett adatbázis adatainak egy-egy tulajdonságát 

reprezentálják. Foglaljon magába egy sor olyan megjelenítési lehetőséget, mint a kör-, 

oszlop- és vonaldiagramok, hő-, fa- és földrajzi térképek és egyéb speciális 

megjelenítések. Tegye lehetővé a felhasználók számára az adatok elemzését az adatok 

vizuális megjelenítésén keresztül. 

6.2.11. FELÜGYELET, MONITOROZÁS  

6.2.11.1.  

Á felügyeleti és monitorozó rendszer támogassa az alábbi funkciókat: 

 fizikai, ill. virtuális kiszolgálók és munkaállomások, valamint a „Közös 

Szolgáltatások” almodul keretében megvalósítandó összes szolgáltatás és 

alkalmazás állapotának figyelemmel kísérése, 

 a felügyelt számítógépekről teljesítményszámláló adatok begyűjtése és 

megjelenítése, 

 hibák megjelenítése grafikusan, a rendszereket ábrázoló struktúrában, 

 kézi vagy automatikus beavatkozás a felügyelt rendszereket érintő hibák, ill. 

karbantartás esetén, 

 az üzemeltető személyzet értesítése (email, SMS stb.) előre meghatározott 

események bekövetkeztekor, 

 szintetikus tranzakciók elvégzése egyszerű és elosztott rendszerek funkcionális 

működésének vizsgálatára, 

 adattárház alapú adatelemzés, összefoglaló vezetői dashboardok megjelenítése, 

 szűrhető és kereshető naplózás. 

6.2.11.2.  Áz egyes rendszerekhez karbantartási időablakok definiálását kell, hogy biztosítsa. 

6.2.11.3.  

Támogatnia kell a monitorozáshoz és az adatgyűjtéshez szükséges, a termékek (hardver 

és szoftver egyaránt) gyártója által meghatározott, ill. készített standard 

szabálydefiníciók, ill. csomagok betöltését, valamint egyedi fejlesztésű csomagok 

egyszerű létrehozását és alkalmazását is. 

6.2.11.4.  
Legyen megoldható különböző gyártók operációs rendszereinek a monitorozása (pl. 

Microsoft Windows, RHEL/SUSE Linux, Oracle Solaris, HP-UX, and IBM AIX). 

6.2.11.5.  
Tudjon automatikusan incidenst generálni az üzemeltetési rendszerben előre 

meghatározott események bekövetkeztekor. 
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6.2.12. ÜZEMELTETÉS, VÁLTOZÁSKEZELÉS  

6.2.12.1.  

Az üzemeltetési és változáskezelési rendszer támogassa az alábbi funkciókat: 

 automatizálható javítási és konfigurációs folyamatok végrehajtása, a szkriptek 

futásának és futási eredményét nyomon követése, megjelenítése, 

 diszkre és opcionálisan szalagra történő ütemezett biztonsági mentés készítése 

futó Hyper-V alapú virtuális gépekről, 

 diszkre és opcionálisan szalagra történő biztonsági mentés készítése az összes 

kiszolgálói szerepkör és alkalmazás adatairól, 

 teljes és inkrementális mentés készítésének lehetősége, 

 mentett adatok visszaállítása a forrásrendszerbe vagy megfelelő új kiszolgálóra, 

 új incidens generálása az alrendszerekben fellépő egyes hibákhoz 

automatikusan vagy felhasználói bejelentés útján, 

 az incidensek teljes körű menedzsmentje, valamint életútjának követése, 

 tudásbázis nyilvántartása az incidensek megoldásai alapján, 

  a felügyelt rendszerek aktuális fejlesztési és konfigurációs állapotának 

nyilvántartása CMDB segítségével, 

 a rendszerbeli változások kezelése, valamint az összes változás életciklusának 

követése, ezzel kapcsolatos kimutatások készítése, 

 a számítógéphardverek és az azokra telepített szoftverek katalogizálása verzió 

pontossággal, 

 a leltárban szereplő számítógépek tetszőleges, akár manuálisan, akár 

paraméterek alapján automatikusan meghatározott körére vonatkozó 

szoftvertelepítési feladatokat futtatása. 

6.2.12.2.  

A rendszer képes kell, hogy legyen a felügyeleti és üzemeltetési rendszerben előálló 

incidenseket érzékelni és automatikusan futtatni az összetett, elágazásokat is tartalmazó 

és több alrendszert is érintő hibajavítási vagy konfigurációs munkafolyamatokat. 

6.2.12.3.  
Támogatnia kell a klaszterezett rendszereket, ezek működéséhez optimalizálva a mentés 

forrását. 

6.2.12.4.  
Lehetővé kell tennie a mentett virtuális lemezek (VHD) tartalmának akár elemszintű 

visszaállítását is. 

6.2.12.5.  

Áz alkalmazások mentésének konfigurációját és állapotát – jogosultsági alapon – 

maguknak az alkalmazásgazdáknak is kell tudniuk ellenőrizni, módosítani. Emellett – 

igény esetén – az adatok visszaállítását is önállóan kell tudniuk végezni. 

6.2.12.6.  
Á rendszerből az adatok tetszés szerinti időpontra vonatkozóan visszanyerhetők kell, 

hogy legyenek, anélkül, hogy minden egyes időpontról teljes mentést kellene végezni. 

6.2.12.7.  
Legyen képes biztosítani az offsite (másodlagos telephelyre történő) mentés lehetőségét 

is. 
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6.2.12.8.  Mérni kell tudnia az incidensek feldolgozási idejét. 

6.2.12.9.  
Áz incidensek állapota, története és az érintett entitás minden kapcsolódó információja 

egyetlen felületen keresztül kell, hogy elérhető és kezelhető legyen. 

6.2.12.10.  
Á megvalósítandó rendszer függőségi viszonyban kell, hogy tudja kezelni a több szinten 

összefűzött változáskezelési folyamatokat. 

6.2.12.11.  

A rendszernek úgy kell biztosítania szoftverdisztribúciós pontokat, hogy a távoli 

telephelyek számítógépeire is kis WÁN sávszélesség használat mellett telepíthetők 

legyenek a szükséges szoftverek. 

6.3. NEM FÚNKCIONÁLIS KÖVETELMÉNYEK  

6.3.1. BIZTONSÁG  

Áz alkalmazásnak gondoskodnia kell az általa nyújtott szolgáltatások és a tárolt adatok védelméről. Ennek 

érdekében a rendszer erőforrásaihoz történő hozzáférés előtt azonosítani kell a felhasználókat 

(azonosítás). Emellett gondoskodni kell arról, hogy a felhasználók csak olyan erőforrásokhoz férjenek 

hozzá, amelyek igénybevételére engedélyük van (jogosultság ellenőrzés). 

Általános követelmények: 

 Általános biztonság: a rendszer kizárólag a KLIK intranetén keresztül lesz elérhető, kizárólag a 

KLIK meghatározott dolgozó számára. 

 Kommunikáció védelme: a KLIK éles rendszereivel szemben elvárás, hogy azok egyes elemei 

megfelelően titkosított és hitelesített módon kommunikáljanak egymással. 

 Felhasználói autentikáció és autorizáció: minden ilyen művelet naplózottan kell, hogy 

megtörténjen úgy, hogy a próbálkozási kísérleteknek is azonosíthatóaknak kell lenniük. 

 Auditálhatóság: a rendszer működése követhető és ellenőrizhető kell, hogy legyen. Á 

rendszerben elvégzett műveletek (mind felhasználói, mind adminisztrátori) nyomon követhetőek 

kell, hogy legyenek. 

 Letagadhatatlanság: a rendszerben elvégzett műveletek egyértelműen összekapcsolhatóak 

legyenek az azt végrehajtó felhasználói fiókkal, a végrehajtás idejével és a használt hálózati 

végponttal. 

6.3.2. AZONOSÍTÁS  

Á rendszer a felhasználók azonosítására a közös címtár szolgáltatásait használja. Á rendszert kizárólag a 

KLIK tartományban azonosított felhasználók használhatják. 

Áz alkalmazás kialakítása, testreszabása során meg kell teremteni a federált (federated authentication) és 

claim alapú (SÁML 2.0) alapú azonosítás és engedélyezés lehetőségét. 
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6.3.3. JOGOSULTSÁGKIOSZTÁS  

A KLIK-ben bevezetésre kerül egységes felhasználói adminisztrációs rendszerrel, melyhez a megoldásnak 

kapcsolódnia kell. Á KLIK-ben implementálandó megoldással való együttműködés érdekében a 

rendszernek az alábbi követelményeknek kell eleget tennie: 

 Áz alkalmazással szemben elvárás, hogy jogosultsági rendszere csoport alapú legyen. Á 

jogosultsági csoportokon kívül további paraméter csak indokolt esetben határozhat meg a 

rendszerben jogosultságokat. 

 Á minimálisan képesnek kell lenni a rendszernek egy hierarchia szinten jogosultsági csoportokat 

képezni, de preferált, ha a rendszer erre több szinten képes. Egy felhasználó több jogosultsági 

csoporthoz is tartozhat. 

 Áz alkalmazás szükség szerint képes kell, hogy legyen a szervezeti egység kezelésére 

felhasználóhoz kötődően (felhasználói attribútum). 

 Á rendszer képes kell, hogy legyen arra, hogy nemcsak egyedi, de tömeges felhasználó módosítási, 

felviteli, törlési műveleteket is végre lehessen hajtani benne szükség szerint. 

 Elengedhetetlen, hogy lekérdezhetők legyenek a rendszerben létező jogosultsági csoportok, 

felhasználók és ezek kapcsolatai. 

 Á rendszerben az új jogosultsági csoportok definiálása (egységes címtár alapján), meglévők 

módosítása, könnyen és rugalmasan végrehajtható kell, hogy legyen. A csoportok vagy az egyes 

jogosultságok tartalmának módosítása automatikusan érvényes legyen a csoport összes tagjára. 

 Á rendszernek minden egyes jogosultsággal kapcsolatos módosítást saját naplójában tárolnia kell 

a beavatkozást elvégző felhasználó, vagy technikai felhasználó azonosítójával együtt 

visszamenőlegesen is. 

Á biztonsági szerepkörök és jogosultságok definiálásához az alábbi fogalmakat használjuk: 

 A szerepkörök a rendszer funkcionalitásához azonos jogosultságokkal rendelkező felhasználók 

csoportjai. 

 A biztonsági szerepkörök olyan jogosultság csoportok, amelyek a rendszerben tárolt adatokhoz 

való hozzáférési jogosultságokból állnak össze. Több biztonsági szerepkör jogosultságait úgy kell 

összefésülni, hogy az a bennük lévő lehető legmagasabb elérhető jogosultsági szintet biztosítsa. 

 A hozzáférési jogosultságok a rendszer entitásaihoz való hozzáférés módját és a hozzáférés 

szintjét tartalmazzák 

 A hozzáférési módok a rekordokkal való műveleti lehetőségeket határozzák meg, 

 A hozzáférési szintek a rekordok láthatóságát határozzák meg: 

o Saját: csak a saját rekordokat jeleníti meg a rendszer.  

o Szervezet: a felhasználó szervezetéhez és az alárendelt szervezeteket jeleníti meg a rendszer.  

o Teljes: minden rendszerben tárolt rekord megjelenhet.  
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6.3.4. FELHASZNÁLÓI FELÜLETEK 

Az alkalmazás bevezetésével a KLIK a felhasználói élmény javítása mellett az átláthatóbb és így 

könnyebben elsajátítható felhasználást kívánja megvalósítani. Á cél eléréséhez kiemelt fontosságúnak 

tartja a felület ergonómiájának biztosítását és általánosan a felület működésének megvalósítási módját. 

Á rendszer bevezetésének fókusza az KLIK központ, megyei és járási tankerület része ugyanakkor nem 

zárható ki a későbbi intézményi kiterjesztés sem. Ebből következően az felhasználói felületek elsődleges 

és teljes körűen (betűk, rendezés, dátumformátumok, számformátumok, stb.) támogatandó lokalizációja a 

magyar. 

Á felületek kialakításakor figyelembe kell venni a KLIK hálózatának adottságait. Olyan módon kell ezeket 

létrehozni, hogy a felületek a tankerületekben is megfelelő sebességgel működjenek, azaz törekedni kell az 

adatforgalom csökkentésére. Ez nem csak az adatkommunikációra, hanem az esetleges nyomtatási 

feladatokra is érvényes.  

Á felületi megjelenési és ergonómiai elvárásokat a projekt tervezési fázisában leszállítandó dokumentum 

tartalmazza. 

6.3.5. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK  

6.3.5.1. KLIENSEK 

Kliens oldalon elvárt szoftver környezet: Windows 7, Magyar MUI, Internet Explorer 9, Office 2007 vagy 

ezeknek frissebb változatai. 

Böngészőből a következő verziókon kell támogatni a funkcionalitást: 

• Internet Explorer 9 és újabb verziók 

• Firefox (legutolsó aktuális verzió) 

• Chrome (legutolsó aktuális verzió) 

6.3.5.2. HÁLÓZAT 

Á különböző szervezeti szinteken és lokációkban a következő mértékű sávszélesség áll rendelkezésre a 

teljes IT rendszerek számára: 

KLIK központ  

 100 MB/sec 

Megyei tankerület 

 20 MB/sec 

Járási tankerület 

 10 MB/sec 

Intézmény 

 1-10 MB/sec 

6.3.5.3. TELJESÍTMÉNY 
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 VÁLASZIDŐ 

Á rendszertől megkövetelt válaszidők az alábbiak (önálló hardveren üzemeltetve, feltételezve, hogy más 

rendszerek terhelést nem generálnak a hardveren): 

Típus Maximális válaszidő 

Felhasználói interfész válaszok: 

 Ádatrögzítés (nem kötegelt) 2 mp 

 Lekérdezések 2 mp 

 Listázás 3 mp 

Rendszer interfész válaszok 

 batch, éjszakai feldolgozás 5 óra 

a futás ideje alatt 7x24-es funkciók nem 

degradálódhatnak performancia és 

funkcionális szempontból 

Á válaszidőket kliens http kérésenként egy adott üzleti funkcióra értelmezzük, nem beleszámítva a 

hálózati forgalom idejét, a háttérrendszer várakozási időt, valamint az első hívásokat (hideg rendszer). 

Á fent megfogalmazott kritériumok tejlesülését performancia tesztekkel kell alátámasztani. 

Á végponti válaszidő minimalizálása érdekében a végponti kliens és szerver kommunikáció során a 

következő elvárásokat teljesíteni kell: 

 Egyrészt a hálózaton áramoltatott adatmennyiséget minimalizálni kell.  

 Másrészt: a kliens szerver kommunikációk számát is optimalizálni kell a hálózati késleltetésből 

adódó válaszidő növekedés elkerülésére. 

 KAPACITÁS 

Áz alábbi becslések üzleti entitásokra vonatkoznak. Á számok nem tartalmazzák azt, hogy az egyes 

entitásoknak több verziójuk létezhet. Á megadott számok növekedhetnek. 

 Dolgozók száma: 140000db 

 Tankerületek száma: 200db 

 Intézmények száma: 2300db 

 Feladat ellátási helyek száma: 4700db 

 Felhasználók száma: 14000 

 SKÁLÁZHATÓSÁG 

A rendszernek minimum 1000 párhuzamos kérést kell tudnia kezelni. 

Á rendszernek olyan felépítésűnek kell lennie, hogy több szerver párhuzamos beállításával a terhelés 

megosztható legyen (hálózati terheléselosztás). 

6.4. ÁDÁTVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK  
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7. A SZÁLLÍTÓVAL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK  

7.1. ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK  

Áz Ájánlattevőnek gondoskodnia kell a jelen Műszaki leírásban leírt követelményeknek megfelelő 

teljesítéséhez szükséges tevékenységek elvégzéséről. 

Á tevékenységek egy részének elvégzése során az Ájánlattevőnek együtt kell működnie az Ájánlatkérő 

szakértőivel és alvállalkozóival. Az Ájánlattevő feladata, hogy ajánlatában határozza meg, hogy milyen 

közreműködést vár el Ájánlatkérőtől a jelen Műszaki leírásban előírt tevékenységek ellátásához. Áz elvárt 

közreműködések nem vonhatják magukkal a tevékenységek elvégzéséhez kapcsolódó felelősségek 

átruházását az Ájánlatkérőre. 

7.1.1. PROJEKT VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK  

7.1.1.1.  
Áz Ájánlattevő feladata közreműködni az Ájánlatkérő által indított alprojektben, a 

projektvezetés által támasztott követelményeknek megfelelően. 

7.1.1.2.  

Ájánlattevő által a munka során alkalmazott projektvezetési, rendszertervezési és 

fejlesztési módszertanának a Közigazgatási Informatikai Bizottság (KIB) 24. számú „Á 

központi közigazgatási szervek szoftverfejlesztéseihez kapcsolódó minőségbiztosításról 

és minőségirányításról” című ajánlás szerint 

(http://www.ekk.gov.hu/hu/kib/archivum/akietb/KIETB_ajanlas_szoftver.pdf) 

megfelelően dokumentáltnak és a KIB 28-as ajánlásához 

(http://kovetelmenytar.complex.hu/) igazodónak kell lennie. 

7.1.1.3.  

A kifejlesztett modul bevezetésének és az azt követő esetleges későbbi módosítások 

során követelmény a fejlesztési folyamat KIB 28-as ajánláshoz igazodó dokumentáltsága. 

Á fejlesztés során előállított dokumentumokat elektronikus módon át kell adni 

Ájánlatkérőnek. 

7.1.2. KAPCSOLATTARTÁS AZ ALPROJEKT VÉGREHAJTÁSA SORÁN  

7.1.2.1.  
Ájánlattevőnek megfelelő kompetenciájú és döntési jogkörű szakértőket és vezetőket 

kell megjelölnie - mint kapcsolattartókat – az alprojekt teljes idejére. 

7.1.2.2.  
Ájánlattevőnek biztosítania kell, hogy a kapcsolattartásra kijelölt megfelelő 

kompetenciájú és döntési jogkörű szakértő vagy vezető elérhető legyen. 

 

7.1.3. PROJEKT MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS  ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK  

7.1.3.1.  
Ájánlattevőnek megfelelő kompetenciájú és döntési jogkörű szakértőket kell biztosítania 

az alprojekt Ájánlattevő oldali minőségbiztosítási feladatok ellátására. 
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7.1.3.2.  

Ájánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás Ájánlatkérő oldali támogatásához külső 

szakértőket von be az alprojekt minőségbiztosítási tevékenységek ellátására. 

Ájánlattevőtől elvárt a külső szakértő partnerrel történő együttműködés. 

 

7.1.4. A RENDSZER TERVEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK  

7.1.4.1.  

Áz Ájánlatkérő szakértőivel lefolytatott megbeszélések és interjúk alapján az Ájánlattevő 

feladata a jelen műszaki leírásban ismertetett követelmények tartalmának, és a 

követelmények között felvázolt folyamatok elemeinek és lépéseinek egyeztetése és 

pontosítása. 

7.1.4.2.  

Áz Ájánlattevő feladata a modul által támogatott összes folyamat rögzítése a funkcionális 

specifikációban és ezek leképezése a logikai és fizikai rendszertervekben. Á rögzített 

folyamatok olyan egységes eljárásrendet alkossanak, amely lehetővé teszi, hogy a 

felhasználók egységes logika mentén tudjanak igénybe venni a modul szolgáltatásait. 

7.1.4.3.  

Á modul tervezésekor az Ájánlattevőnek úgy kell kialakítani a támogatott folyamatokat, 

hogy ezeket rugalmasan át lehessen alakítani a rendszer használata során felmerült új 

igények alapján, ezzel támogatva a szerzett tapasztalatok visszacsatolását. 

7.1.4.4.  

Ájánlattevő feladata a modul kialakításához szükséges következő dokumentumok 

elkészítése, minimum a jelen Műszaki leírásban részletezett követelményeknek 

megfelelő műszaki tartalommal: 

 Koncepcionális terv, 

 Rendszer / Igényspecifikáció, 

 Logikai rendszerterv, 

 Igényelt Fizikai rendszerterv, 

 Forráskód/telepítőkészlet, 

 Teszt-terv, 

 Tesztelési jegyzőkönyv. 

Áz elkészült dokumetumokat az Ájánlatkérő hagyja jóvá. 

Á dokumentumok tartalma a modul átadás-átvételi tesztjének alapja. 

Á dokumentumok (a kétoldali elfogadást és lezárást követően) csak a változáskezelési 

folyamatban rögzítetteknek megfelelően, az Ájánlatkérő és az Ájánlattevő együttes 

beleegyezésével, a következmények részletes kidolgozásával együtt módosíthatók. 

7.1.4.5.  

Á logikai és fizikai rendszertervek elkészítésekor az Ájánlattevő feladata, hogy a 

modulhoz tervezzen olyan szabványos interfészeket, amelyek lehetővé teszik a 

kapcsolódást az Ájánlatkérő által megadott saját moduljaival és rendszereivel, illetve 

más közigazgatási intézmények rendszereivel. 
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7.1.5. INFORMATIKAI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA  

7.1.5.1.  

Ájánlatkérő feladata a megvalósított módul éles üzemeltetéséhez biztosítani a megfelelő 

informatikai környezetet az Ájánlatkérő által, a modul részletes rendszertervében 

rögzített paraméterek alapján. 

7.1.5.2.  

Ájánlatkérő feladata, hogy a modul által biztosított szolgáltatások elindulásáig a teljes 

számítógépes infrastruktúra működőképes állapotba kerüljön. Á feladathoz tartozik a 

hardver eszközök szakszerű installálásán és a kifejlesztett alkalmazások telepítésén át a 

lokális hálózati kapcsolat létrehozása. 

7.1.5.3.  

Ájánlattevő feladata a tervekben rögzítetteknek megfelelően a fejlesztéshez és a 

teszteléshez szükséges hardver és szoftver környezeteinek beszerzése, kialakítása, 

telepítése, beállítása, a specifikációban rögzítetteknek megfelelő paraméterezése, 

alkalmassá tétele a funkciók tesztelésére, oktatásra, éles üzem előkészítésére. 

7.1.5.4.  
Ájánlattevő feladata, hogy a modul által biztosított szolgáltatások éles elindulása előtt 

telepítse az éles rendszert az Ájánlatkérő által biztosított informatikai környezetbe. 

7.1.5.5.  

Ájánlattevő feladata a modul működéséhez szükséges interfészek kialakítása. 

Áz Ájánlattevő feladata, hogy az éles üzem indulásáig az interfészek működőképes 

állapotba kerüljenek. 

7.1.5.6.  

Áz modul fejlesztése során Ájánlattevőnek biztosítani kell, hogy minden munkatársa 

csak a saját munkafázisának elvégzéséhez szükséges – az Ájánlattevő által biztosított - 

adatokhoz férjen hozzá. Szigorú jelszavas védelmi rendszert kell bevezetni ennek 

biztosítására. 

7.1.5.7.  

Ájánlattevő feladata biztosítani, hogy az alkalmazott informatikai hálózat sávszélessége 

megfelelő sebességgel tudja kiszolgálni a felhasználókat a tesztelések és az éles üzem 

során. 

7.1.5.8.  

Á modult úgy kell kialakítani, hogy képes legyen egyszerre minden párhuzamos 

felhasználói folyamat kezelésére, maximum 2 másodperces felhasználói felületen mért 

válaszidők mellett. 

7.1.6. A RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS 

KÖVETELMÉNYEK  

 

7.1.6.1.  

Ájánlattevő feladata a modul fejlesztéséhez és teszteléshez szükséges infrastruktúra 

minden elemének biztosítása a projekt teljes időtartamára az alábbiak szerint: 

 informatikai infrastruktúra 

 emberi erőforrások 

 biztonságtechnika 
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7.1.6.2.  

Ájánlattevő feladata a modul kifejlesztése az általa elkészített és az Ájánlatkérő által 

jóváhagyott funkcionális specifikációban és a rendszertervben meghatározottaknak 

megfelelően. 

7.1.6.3.  

Á tömeges elérhetőség biztosítása érdekében elvárás, hogy a modul alkalmazásainak 

fejlesztését az Ájánlattevő négy rétegben valósítsa meg az alábbiak szerint: 

 Felhasználói felület 

 Álkalmazási réteg 

 Ádatbázis réteg 

 Tároló réteg 

és terhelés-megosztási képességeket építsen a megvalósított rendszerbe. 

7.1.6.4.  
Ájánlattevő feladata az egykapus hozzáférés biztosítása a modul alkalmazásaihoz és 

tartalmához, valamint az Ájánlatkérő más moduljaikhoz. 

7.1.6.5.  

Ájánlattevő feladata a modul funkcionális egységei közötti összekapcsolás biztosítása, 

amely képes az általa biztosított szolgáltatások és az Ájánlattevő más moduljai által 

biztosított szolgáltatások integrációjára. 

7.1.6.6.  
Áz Ájánlattevő feladata, hogy megvalósítsa a szükséges szabványos interfészeket, 

amelyek biztosítják a modul és az Ájánlatkérő más moduljai közti adatkommunikációt. 

7.1.6.7.  

Ájánlattevő feladata a modul üzemeletéséhez szükséges következő dokumentumok 

elkészítése, minimum a jelen Műszaki leírásban részletezett követelményeknek 

megfelelő műszaki tartalommal: 

 Installációs dokumentum, 

 Üzemeltetői kézikönyv, 

 Üzletmenet folytonosság terv, 

 Használathoz kapcsolódó dokumentumok, 

 Felhasználói kézikönyv. 

Áz elkészült dokumetumokat az Ájánlatkérő hagyja jóvá. 

A dokumentumok tartalma a modul átadás-átvételi tesztjének alapja. 

Á dokumentumok (a kétoldali elfogadást és lezárást követően) csak a változáskezelési 

folyamatban rögzítetteknek megfelelően, az Ájánlatkérő és az Ájánlattevő együttes 

beleegyezésével, a következmények részletes kidolgozásával együtt módosíthatók. 
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7.1.6.8.  

Ájánlattevő feladata a modul üzemeletéséhez szükséges következő dokumentumok 

elkészítése, minimum a jelen Műszaki leírásban részletezett követelményeknek 

megfelelő műszaki tartalommal: 

 Implementációs terv, 

 Elfogadott üzemeltetői kézikönyv, 

 Elfogadott felhasználói kézikönyv, 

 Üzemeltetéshez kapcsolódóan rendszeresen keletkező dokumentumok: heti 

jelentések, megbeszélés emlékeztetők, kockázatok elemzése, változáskérelmek, 

átadás-átvételi dokumentumok, 

 Áz alkalmazáshoz kapcsolódó szabályzatok, 

 Migrációs terv, 

 Részletes rendszerbeállítások leírása (tűzfalszabály, rendszer és eszköz 

konfigurációk), 

 Riasztási terv (vagy eszkalációs mátrix), 

 Ismert és nyitott hibák listája. 

Áz elkészült dokumentumokat az Ájánlatkérő hagyja jóvá. 

A dokumentumok tartalma a modul átadás-átvételi tesztjének alapja. 

Á dokumentumok (a kétoldali elfogadást és lezárást követően) csak a változáskezelési 

folyamatban rögzítetteknek megfelelően, az Ájánlatkérő és az Ájánlattevő együttes 

beleegyezésével, a következmények részletes kidolgozásával együtt módosíthatók. 

7.1.6.9.  

Á modul kialakításakor az Ájánlattevőnek eleget kell tennie a NISZ alkalmazás-

befogadási szabályzatának. Áz alkalmazás-befogadási szabályzat a mellékletként 

megtalálható a 9.1.2-es fejezetben. 

7.1.6.10.  
Ájánlattevő feladata, hogy a modul által biztosított szolgáltatások éles elindulása előtt 

telepítse az éles rendszert az Ájánlatkérő által biztosított informatikai környezetbe. 

7.1.7. TESZTELÉS (INTEGRÁLT  TESZTKÖRNYEZET)  

Ájánlattevő feladata a gyártói tesztelés teljes lebonyolítása, amely a kifejlesztett modul a logikai és a fizikai 

rendszerterveknek való megfelelését vizsgálja. 

Á gyártói teszteket követően kerül sor a felhasználói funkcionális, integrációs és átadás-átvételi tesztek 

végrehajtására. Á gyártói tesztfolyamat után a teljes modult az Ájánlatkérővel közösen is kell tesztelni. 

Á közös tesztekhez a tesztterveket és az Ájánlattevő oldali feladatokhoz a tesztelő erőforrást Ájánlattevő 

biztosítja. Áz Ájánlatkérő oldali feladatokhoz a tesztelő erőforrást Ájánlatkérő biztosítja. 

Áz átvételi teszt a modul által biztosított szolgáltatások esetében a szolgáltatásdefiníciónak való 

megfelelést vizsgálja, a kifejlesztendő modul funkciói esetében a funkcionális specifikációnak való 

megfelelést vizsgálja, míg az integrációs tesztek a szolgáltatások és modulok együttműködését vizsgálják. 

7.1.7.1.  

Ájánlattevő feladata azoknak az ellenőrzési szempontoknak és eljárásoknak a 

kidolgozása és rögzítése egy tesztelés tervben, amelyek alapján a modult Ájánlatkérő, 

illetve a megbízott projekttagok tesztelni fogják. 
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7.1.7.2.  

Ájánlattevő feladata valamennyi funkció teljes körű funkcionális, integrációs és 

teljesítmény tesztelésére alkalmas tesztesetek, és a teszteseteket tartalmazó teszt 

jegyzőkönyv minták, sablonok kidolgozása.  

Ájánlattevőnek a teszteseteket az esetleg aktualizált, ténylegesen megvalósított modul 

leíró funkcionális specifikációjának és rendszertervének megfelelően kell kidolgoznia, 

majd Ájánlatkérővel egyeztetnie. 

7.1.7.3.  

Ájánlattevő feladata a kialakított tesztterv és tesztesetek alapján a modul által nyújtott 

szolgáltatások működésének, és az egyes modulelemek megfelelő összekapcsolásának, 

valamint külső kapcsolatainak, interfészeinek jegyzőkönyvvel igazolt gyártói tesztelése. 

Ájánlattevőnek a modul funkciók felhasználói, integrációs és átadás-átvételi tesztelésére 

történő átadása keretében át kell adnia az Ájánlatkérő számára a gyártói teszt tesztelési 

jegyzőkönyveit. Á teszt jegyzőkönyveknek olyan minőségűnek kell lenniük, hogy azok 

alapján a tesztek reprodukálhatóak legyenek. 

Ájánlatkérő csak olyan rendszert vesz át tesztelésre, amelyekben a gyártói tesztek 

alapján egyetlen kritikus, a rendszer funkciók működését, illetve használatát 

megakadályozó hiba sincsen. 

7.1.7.4.  

Ájánlattevő feladata a jelen műszaki leírásban, illetve a rendszertervezés során 

megfogalmazott mennyiségi teljesítmény elvárások teljesítésének teszt jegyzőkönyvvel 

igazolt ellenőrzése (un. performancia vagy teljesítmény tesztek lebonyolításával). 

Ájánlattevő feladata (az Ájánlatkérő bevonásával) a teljesítmény tesztek 

lebonyolításához szükséges tesztelési automatizmusok, eszközök, szoftverek biztosítása 

és felkonfigurálása az egyes funkciók teljesítmény tesztjeinek lebonyolítására. 

7.1.7.5.  

Ájánlattevő feladata az Ájánlatkérő szakembereinek helyszíni szakmai támogatása a 

felhasználói, funkcionális, integrációs és átadás-átvételi tesztek során. 

Ájánlattevőnek a funkcionális és integrációs átadás-átvételi tesztelések időtartama alatt 

biztosítania kell a tesztelők számára az integrált tesztelési infrastruktúra és 

tesztrendszer környezet külső helyszínről történő elérhetőségét, és biztosítani kell, hogy 

az átadás-átvételi tesztelés időtartama alatt nem, illetve kizárólag az Ájánlatkérő 

hozzájárulásával módosítja a telepített tesztrendszert és a tesztkörnyezetet. 

7.1.7.6.  

Ha a teszt során felmerül a funkcionális specifikáció, a rendszertervek vagy a 

kézikönyvek változtatásának szükségessége (pl. pontosítás), akkor az Ájánlattevő 

felelőssége e dokumentumok frissítése. 

7.1.7.7.  

Ámennyiben a gyártói, felhasználói, integrációs, teljesítmény, átadás-átvételi tesztek 

elvégzése során további tesztesetek kidolgozása és lebonyolítása válik szükségessé, 

Ájánlattevőnek el kell végeznie a tesztesetek összeállítását (és gyártói tesztesetek 

esetén) a tesztelések lebonyolítását. 

7.1.7.8.  

Ájánlatkérő jogosult a modul feltételes átvételére, amennyiben a modul nem tartalmaz 

kritikus, a rendeltetésszerű felhasználást akadályozó hibákat. Ebben az esetben azonban 

Ájánlattevőnek vállalnia kell a hibák felek által meghatározott határidőn belüli javítását. 
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7.1.8. DOKUMENTÁCIÓK ELKÉSZÍTÉSE  

7.1.8.1.  

Az írásos dokumentumokkal szemben támasztott általános követelmények: 

 egyértelműség, közérthetőség; 

 könnyű kezelhetőség; 

 könnyű kereshetőséget elősegítő strukturáltság; 

 a rendszerfunkciók teljes körű bemutatása; 

 a használt fogalmak lexikális összegyűjtése; 

 tárgymutató készítése. 

Felhasználói dokumentációk esetében továbbá: 

 a tanulást követően a munka folyamán könnyen segítséget nyújtó 

dokumentumok előállítása. 

7.1.8.2.  

Ájánlattevő feladata a projekt során elkészített dokumentációk véleményeztetése az 

Ájánlatkérővel, valamint az általa kijelölt szakértőkkel. Á véleményeztetés során az 

Ájánlattevőnek: 

 Össze kell gyűjtenie, konszolidálnia kell a véleményezés során érkező 

visszajelzéseket. 

 Á véleményekre írásban rögzítenie kell a viszontválaszait. 

 Á véleményezés során elfogadott igényeket, megjegyzéseket át kell vezetnie a 

dokumentációkon 

Á jóváhagyást igénylő dokumentumok (pl. funkcionális specifikáció) esetében 

gondoskodnia kell annak az alprojekt által kijelölt szakértők és döntéshozók általi 

jóváhagyatásáról. 

7.1.8.3.  
Ájánlattevőnek a dokumentációk végső verzióit az Ájánlatkérő által alkalmazott 

dokumentum és verziómenedzsment rendszernek megfelelően kell elkészítenie. 

7.1.8.4.  

Ájánlattevő feladata a teljes rendszer leírás: részletes, a rendszer minden 

funkcionalitására, annak hardver és szoftver elemeire kiterjedő fejlesztői, üzemeltetői és 

felhasználói kézikönyvek elkészítése. Ájánlatkérő fenntartja a jogot e kézikönyvek 

véleményezésére, az üzemeltetési színvonal biztosítása érdekében. Ájánlattevő vállalja, 

hogy Ájánlatkérő véleményezése után közösen kialakított módosításokat e 

kézikönyvekben átvezeti. Áz elkészült felhasználói kézikönyvet Ájánlatkérő hagyja jóvá. 

7.1.8.5.  
Ájánlattevő feladata a felhasználói oktatásokhoz szükséges megfelelő oktatási 

segédanyagok (tananyag, feladatok) elkészítése. 

7.1.9. OKTATÁS  

7.1.9.1.  

Ájánlattevő feladata a modul által biztosított szolgáltatásokra vonatkozó: 

 oktatási segédanyagok kifejlesztése; 

 a felhasználói csoportonként testre szabott oktatások megszervezése és 

lebonyolítása az átadás-átvételt megelőzően 
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7.1.9.2.  
Ájánlattevő feladata a felhasználói oktatásokhoz szükséges megfelelő oktatási 

segédanyagok (tananyag, feladatok) elkészítése. 

7.1.9.3.  

Ájánlattevő feladata a felhasználói oktatásokhoz szükséges megfelelő oktatási 

segédanyagokból e-Learning oktatáshoz szükséges elektronikus változatokat készítsen 

és azokat az Ájánlatkérő által biztosított keretrendszerben telepítse. 

7.1.10. PRÓBAÜZEM  

7.1.10.1.  
Ájánlatkérő feladata a szolgáltatáshoz szükséges infrastruktúra minden elemének 

üzemszerű biztosítása a teljes próbaüzem időtartamára. 

7.1.10.2.  

Ájánlattevő feladata a próbaüzem alatt: 

 a kifejlesztett modul üzemszerű biztosítása teljes körűen a teljes próbaüzem 

időtartamára; 

 a modul kísérleti működésének biztosítása a kiválasztott felhasználói 

csoportokkal; 

 felhasználói visszajelzések alapján a szükséges korrekciók elvégzése az 

implementált folyamatoknál a magas támogatási minőség elérése érdekében; 

 a folyamatok követésének dokumentálása a valós felhasználói tapasztalatok 

visszacsatolása érdekében; 

 a próbaüzem alatt összegyújtott tapasztalatok alapján a modul 

továbbfejlesztéséhez szükséges ajánlások dokumentálása és a szükséges új 

folyamatok beépítéséhez szükséges erőforrások. 

7.1.10.3.  
Ájánlattevő feladata a felmerülő hibák javítása az általa kifejlesztett modulban, az 

infrastruktúrában jelentkező esetleges hibák javításáért az Ájánlatkérő felel. 

7.1.10.4.  

Ájánlattevő feladata a próbaüzemet és a modul végleges átvételét követően a modul éles 

infrastruktúrán történő telepítése, beállítása, és a modul éles infrastruktúrán, éles 

működéshez hasonló terheléssel megvalósított végső tesztelése. Áz ehhez szükséges 

környezet kialakításában az Ájánlattevőnek együtt kell működnie az Ájánlatkérő 

szakértőivel, illetve figyelembe kell vennie meglévő eszközöket. 

7.1.10.5.  
Áz Ájánlattevő feladata, hogy éles üzembe helyezze a modult, valamint a kapcsolódó 

interfészeket.  

7.1.10.6.  

Ájánlattevő feladata az élesbe állítást követően a követelmények között leírt 

rendelkezésre állást és az ehhez szükséges hibajavítási folyamatot biztosítani, javítani a 

már ismert vagy újonnan felmerülő hibákat. 



65 

 

7.1.10.7.  

Ájánlattevő feladata a napi/heti és havi szintű működési riportok elkészítése.  

Á rendszer működéséről az alábbi riportokat kell elkészíteni:  

 szolgáltatások rendelkezésre állási és minőségi mutatói, kapcsolódó problémák, 

(napi, heti és havi) 

 kimutatás a felmerült hibákról, típusaikról, megoldási időkről, (napi, heti és 

havi) 

 nyitott problémák listája, (napi, heti és havi) 

 biztonsági események, (napi, heti és havi) 

 kapacitás riportok az adatbeviteli szolgáltatás működéséről (napi, heti és havi) 

 felhasználói aktivitás és jogosultság változások az informatikai rendszerekben 

(összesítő napi, heti és havi szinten) 

 tervezett és végrehajtott változtatások a szolgáltatási infrastruktúrában (heti és 

havi) 

7.1.11. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS  ÉS JÓTÁLLÁS  

Áz Ájánlattevőnek a jogszabályi előírásoknak megfelelő szavatosság mellett az általa kifejlesztett modulra 

következő garanciális feltételeket kell vállalnia: 

7.1.11.1.  

Rendelkezésre állás - Á modulnak a dokumentált működési és működtetési feltételek és 

környezet mellett 99%-os éves rendelkezésre állást kell biztosítania úgy, hogy az 

egyszeri leállások időtartama nem haladhatják meg a 8 órát. 

7.1.11.2.  

Garancia / Jótállás - Ájánlattevőnek a jótállás időtartama alatt ingyenesen, saját 

költségén javítania kell az általa szállított rendszerekben, szolgáltatásokban talált 

hibákat, különös tekintettel a rejtett programhibából vagy értelmezési eltérésből 

származó meghibásodásokat. Á jótállási időszak 24 hónap. 

7.1.11.3.  

Központi hibabejelentő - Ájánlattevő biztosítson és működtessen a felmerülő hibák 

bejelentéséhez, nyomon követéshez és a hibák elhárításához szükséges hibajegy-kezelő 

megoldást, amelyben a bejelentő követni képes bejelentésének státuszát és várható 

megoldásának idejét.  

Bejelentési lehetőséget 7x24 órás elérhetőségben kell biztosítani online és/vagy 

telefonos módon a rendszer felhasználói számára. 

Telefonos támogatást az Ájánlatkérőnél alkalmazott rugalmas munkaidőre figyelemmel 

munkanapokon 7:00 – 18:00 óra között kell biztosítani az Ájánlatkérő kijelölt 

munkatársai számára. 

Kritikus hiba bejelentésére biztosítani kell az előző bekezdésben írt időszakon túl 

rendkívüli bejelentés lehetőségét is. 

Elvárt jelentkezési idő a hívások 90%-ban 90 mp-en belül. 
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7.1.11.4.  

Hibajavítás a garanciális időszak alatt 

Ájánlattevő oldalán a hibajegyek maximális befogadási és megoldási ideje az egyes hiba 

osztályokban a következő: 

Kritikus hiba kezelésének szakaszai és időtartamai: 

1. Kerülő, vagy végleges megoldással a tesztelés/használat lehetővé tétele 

maximum 8 óra 

2. Kerülő megoldás alkalmazása esetén a hiba teljes körű elhárítása, végleges 

megoldása (összesen): 

a. abban az esetben, ha a kerülő megoldás a felhasználó számára érzékelhető 

nehézséget jelent a munkában, az elvárt hibaelhárítási idő 48 óra 

b. minden más esetben 15 munkanap 

Súlyos hiba kezelésének szakaszai és időtartamai:  

1. Kerülő, vagy végleges megoldással a tesztelés/használat lehetővé tétele 

maximum 16 óra 

2. Kerülő megoldás alkalmazása esetén a hiba teljes körű elhárítása, végleges 

megoldása (összesen):  

a. abban az esetben, ha a kerülő megoldás a felhasználó számára érzékelhető 

nehézséget jelent a munkában, az elvárt hibaelhárítási idő 72 óra 

b. minden más esetben 15 munkanap  

Kis hiba kezelésének szakaszai és időtartamai:  

1. Kerülő, vagy végleges megoldással a tesztelés/használat lehetővé tétele 

maximum 3 nap 

2. Kerülő megoldás alkalmazása esetén a hiba teljes körű elhárítása, végleges 

megoldása (összesen):  

a. abban az esetben, ha a kerülő megoldás a felhasználó számára érzékelhető 

nehézséget jelent a munkában, az elvárt hibaelhárítási idő 8 munkanap 

b. minden más esetben 15 munkanap 

Á megoldás idejébe a hibajegy elutasításának időtartama is beszámít, amennyiben az 

Ájánlattevő a hibát nem jogosan utasította el. 

7.1.11.5.  

Támogató szakértők rendelkezésre állása - Ájánlattevő köteles a szerződés ideje alatt 

legalább 2 fő, a támogatandó rendszert fejlesztői szinten jól ismerő szakértő megfelelő 

rendelkezésre állását biztosítani, a rendszer magas színvonalú támogatása és a 

szükséges eseti munkavégzések biztosítása érdekében. Á szakértőnek nem kell 

állandóan rendelkezésre állnia, de szükség esetén felszabadíthatóknak kell lennie, a 

szükséges kompetencia állandó fenntartása mellett. 

Támogató szakértő cseréje esetén új szakértő minimális betanulási ideje 6 hét, amely 

alatt a korábbi szakértőnek rendelkezésre kell állnia. 
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7.1.11.6.  

Üzemeltetési dokumentációk változáskövetése - Ájánlattevő köteles az garancia időszak 

alatt az üzemeltetéshez szükséges dokumentumokat aktualizálni. Ájánlatkérő és az 

Ájánlattevő félévente felülvizsgálja a dokumentációban bekövetkező változást és az 

Ájánlattevő ekkor az egységes szerkezetbe foglalt dokumentációt az Ájánlatkérőnek 

átadja.  Á féléves időszakok közt szükségessé vált aktualizálást az Ájánlattevő un. 

Bulletin formájába is elvégezheti és jutatja el Ájánlatkérőnek. 

7.1.12. ÜZLETMENET FOLYTONOSSÁG  

7.1.12.1.  

Ájánlattevő feladata üzletmenet folytonosság terv (BCP) készítéséhez szükséges – az 

általa kifejlesztett modulra vonatkozó – összes információ írásos megadása. 

Ájánlattevőnek fel kell készítenie az Ájánlatkérő szakembereit a normál üzemet 

befolyásoló körülmények kezelésére. Normál üzemet befolyásoló körülmény alatt azokat 

az eseményeket értjük, amelyek tartós működésképtelenséget okozhatnak a modul 

használatában, és ezáltal komolyan veszélyeztethetik a teljes projekt sikerességét. 

7.1.13. KATASZTRÓFA-ELHÁRÍTÁSI TERV  

7.1.13.1.  

Ájánlattevő feladata katasztrófa-elhárítási terv (DRP) készítéséhez szükséges – az általa 

kifejlesztett modulra vonatkozó – összes információ írásos megadása. 

Ájánlattevőnek fel kell készítenie az Ájánlatkérő szakembereit katasztrófahelyzetek 

előfordulására. Katasztrófahelyzet alatt valamely hirtelen előforduló olyan eseményt 

értünk, amely tartós működésképtelenséget okoz, és komolyan veszélyezteti a teljes 

projekt sikerességét. 

7.1.14. MENTÉSI TERV, MENTÉSI TEVÉKENYSÉG  

7.1.14.1.  

Ájánlattevő feladata a modul próbaüzemszerű működése során keletkező elektronikus 

állományok folyamatos mentése. 

Ájánlattevőnek el kell készítenie az elektronikus adatok napi, heti szintű mentési 

algoritmusaira, eljárásaira, utasításaira vonatkozó tervét, valamint a próbaüzem alatt el 

kell végeznie a tervben rögzített tevékenységeket. 

Á mentett állományok visszaolvashatóságának ellenőrzése és biztosítása a próbaüzem 

alatt az Ájánlattevő feladata. 

Ájánlattevő feladata a próbaüzem alatt a mentett adatok őrzése, hozzáférésükről való 

rendelkezése. 

7.1.14.2.  

Ájánlattevő feladata a próbaüzem alatt mentett adatok átadása az Ájánlatkérőnek a 

próbaüzemet követő éles üzem megkezdése előtt legalább 3 munkanappal. 

Ájánlattevő feladata az éles üzemi mentési tervek elkészítéséhez szükséges minden 

információ átadása az Ájánlatkérőnek, beleértve a teljes próbaüzemi mentési 

dokumentációt az éles üzem megkezdése előtt legalább 10 munkanappal. 
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7.2. LESZÁLLÍTÁNDÓ TERMÉKEK 

7.2.1.  

Szolgáltatásdefiníció az alprojekt alatt végzendő szolgáltatáselemek részletes leírásával. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a szolgáltatásdefiníció véleményezésére és módosítására. 

7.2.2.  

Funkcionális specifikáció minimálisan a következő tartalmi elemekkel: 

 fejlesztések hatóköre (scope): a fejlesztések pontos funkcionális hatókörének 

definiálása; 

 funkcionalitás: a fejlesztések keretében megvalósítandó funkciók leírása 

felhasználói szempontból, lehetőség szerint képernyőtervekkel kiegészítve, 

illusztrálva; 

 függőségek: kapcsolódási pontok dokumentálása más modulokhoz és közös 

szolgáltatásokhoz, és a meglévő kapcsolódási pontok (interfészek) változásai, 

más modulokban végrehajtandó fejlesztési igények tisztázása; 

 biztonsági követelmények: a modullal kapcsolatos biztonsági követelmények 

megvalósításának leírása a hatályos szabályozás figyelembevételével; 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a funkcionális specifikáció véleményezésére, 

módosítására. 

7.2.3.  

Logikai rendszerterv minimálisan a következő tartalmi fejezetekkel: 

 logikai almodulok: a modul fő részei, almoduljai és azok függőségei; 

 adattárolás: magas szintű logikai adatmodell; 

 adatfolyam: adatforrások, feldolgozási lépések, adatfolyamok; 

 interfészek: interfészek logikai specifikációja; 

 menüpontok: menüpontok bemutatása (ahol menüvezérelt a támogatott 

folyamat, vagy/és funkció); 

 képernyőtervek: beviteli mezők, ellenőrzési pontok, paraméterek, gombok 

elnevezése, funkciója, értéklisták, képernyő elrendezések; 

 folyamat leírás: támogatott folyamatok leírásai és folyamatábrai; 

 biztonsági rendszerterv. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a logikai rendszerterv véleményezésére, módosítására. 
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7.2.4.  

Fizikai rendszerterv minimálisan a következő tartalmi fejezetekkel: 

 a modul szoftverkörnyezet függőségei; 

 tervezett almodulok és eljárások: név és magyarázat; az adott programozási 

környezet, almodulok, funkciók felsorolása, magyarázata; 

 modul funkciók: képernyőkhöz kapcsolódó modul funkciók; 

 adatáramlási terv: a modul által kezelt adatok forrásának és feldolgozási 

folyamatának részletes bemutatása; 

 képernyőfolyamatok bemutatása; 

 modul architektúra; 

 interfészek részletes fizikai specifikációja. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a fizikai rendszerterv véleményezésére, módosítására. 

7.2.5.  

Tesztelt, kritikus hibáktól mentes, élesbe állított modul és szolgáltatás. 

Áz Ájánlattevőnek a jelen Műszaki leírásban meghatározott modult a jelen Műszaki 

leírásban meghatározott teljesítési határidőkig a funkcionális specifikációknak és 

rendszerterveknek megfelelően le kell szállítania, és élesbe kell állítania. Á leszállítandó 

modult az Ájánlattevőnek teljes körűen tesztelve, kritikus hibáktól mentesen és 

megfelelően paraméterezve, tartalommal feltöltve kell élesbe állítania. 

7.2.6.  

Felhasználói kézikönyvek, a modul felhasználói csoportjaira testre szabva. Ájánlatkérő 

fenntartja a jogot a felhasználói kézikönyvek véleményezésére, módosítására. 

Ájánlattevő a közösen kialakított módosításokat a kézikönyvben helyesbíti. 
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7.2.7.  

Üzemeltetői kézikönyv, minimálisan az alábbi tartalomjegyzéknek megfelelően: 

 üzemeltetői leírás; 

o rendszeres és esetleges (ad- hoc) üzemeltetési feladatok és ellenőrzés; 

o riportok; 

o minimális elvárások a modul üzemeltetőjével szemben; 

 telepítési leírás; 

 BCP/DRP terv elkészítéséhez szükséges teljes körű információ; 

 mentés és visszaállítás; 

o mentési környezet ajánlás; 

o mentési stratégiák; 

o mentés és visszaállítás lépései; 

 monitorozás; 

o monitorozandó paraméterek jellemzői, határértékei, elvárt küszöbértékei, 

ezek pontos helye; 

o részletes leírás a monitorozhatóságról, ajánlás a monitorozó eszközről; 

 az ismert problémák megoldásaihoz vezető feladatsor, hibakeresési 

tevékenységek leírását (gyik/faq);  

 a normál ügymenettől eltérő események, incidensek kezelése, katasztrófaterv 

elkészítéséhez szükséges teljes körű információ. 

Á modul éles üzemeltetése Ájánlatkérő feladata, ezért Ájánlatkérő fenntartja a jogot az 

üzemeltetési kézikönyv véleményezésére és megváltoztatására. 

7.2.8.  

Oktatási terv: Áz Ájánlattevő által készítendő oktatási tervnek tartalmaznia kell az 

oktatás ütemezésére, az oktatandók körére és az oktatás megszervezésére vonatkozó 

információkat. 

7.2.9.  

Oktatási segédanyagok: Áz Ájánlattevő által készítendő oktatási segédanyagoknak 

alkalmasnak kell lenniük a modul funkciók, és azok használatának, felhasználói 

csoportokra testre szabott teljes körű bemutatására.  

Áz Ájánlattevőnek elektronikus oktatási segédanyagokat kell leszállítania a következők 

részére: 

 intézményi végfelhasználók; 

 Ájánlatkérő oldali felhasználók 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot az oktatási segédanyagok véleményezésére, módosítására. 
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7.2.10.  

Tesztelési tervek, legalább a következő tartalmi elemekkel: 

 a tesztelések tárgya; 

 az elvégzendő tesztek típusa; 

 a tesztek tervezett helyszíne és időpontja, időtartama; 

 a tesztelést végző személyek; 

 a tesztek lefolytatásához szükséges külső feltételek; 

 a tesztelést végző személyek felkészítésének módja; 

 a tesztek lefolytatásához szükséges tesztanyagok (iratok, dokumentumok); 

 a tesztekről felvett bizonylatok tartalmi és formai követelményei (bizonylat 

sablonok); 

 a teszt bizonylatok kezelése (zártan, bizalmasan kell kezelni, mert információt 

adhat a modul potenciális sérülékenységeire); 

 a tesztkörnyezet kialakítása, annak technikai vonatkozásai; 

 a tesztek végrehajtásának menete; 

 a nem-megfelelőségek kezelése és azok azonosítási/jelölési módja; 

 a tesztek elfogadásának kritériumai; 

 hibajegykezelés módja és szoftver verziókövetés. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a tesztelési tervek véleményezésére, módosítására. 

7.2.11.  

Teszt jegyzőkönyv minták, minimálisan az alábbiakat tartalommal: 

 teszteset koncepció; 

 teszt végzésének előfeltételei; 

 tesztlépések (végrehajtandó lépések); 

 elvárt eredmény; 

 tapasztalt eredmény; 

 a tesztelés során feltárt hibák, nem megfelelőségek, valamint azok 

kategorizálása és tervezett megoldása, javítása. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot a tesztjegyzőkönyv minták véleményezésére, 

módosítására. 

7.2.12.  

Áz Ájánlattevő által végzett gyártói tesztek legalább az előző pontban ismertetett 

tartalmi elemekre kiterjedő kitöltött jegyzőkönyvei. 

7.2.13.  

Hiba-adatbázis: Á tesztelés során azonosított hibákról és azok javításáról, illetve ezek 

státuszáról az Ájánlattevő által vezetett nyilvántartás. 

7.2.14.  

Á rendszer vészhelyzet esetén történő visszaállítási módját leíró katasztrófa-elhárítási 

terv (DRP) elkészítéséhez szükséges teljes körű információ. Ájánlatkérő fenntartja a 

jogot a katasztrófaterv elemeinek véleményezésére és változtatására. 

7.2.15.  

Üzletmenet folytonossági terv (BCP) elkészítéséhez szükséges teljeskörű információ. 

Ájánlatkérő fenntartja a jogot az üzletfolytonossági terv elemeinek véleményezésére és 

változtatására. 
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7.2.16.  A próbaüzem üzemeltetési bizonylatai (üzemeltetési és mentési naplók, jegyzőkönyvek) 

7.2.17.  

Á próbaüzem szolgáltatási szint jelentései a szolgáltatás rendelkezésre állásáról, 

hibajavítási válaszidőkről. 

8. ÜTEMEZÉSI KÖVETELMÉNYEK 

8.1. ELVÉGZENDŐ TEVÉKENYSÉGEK  

Áz Ájánlatkérő az alábbi mérföldkövek teljesítését várja el az Ájánlattevőtől a lenti táblázatban megadott 

határidőkkel: 

# MEGNEVEZÉS ÁTFÚTÁSI IDŐ 

1 Szolgáltatásdefiníció  

2 Funkcionális specifikáció  

3 Logikai rendszerterv  

4 Fizikai rendszerterv  

5 Tesztelés feltételeinek biztosítása  

6 Hibamentes rendszer és szolgáltatás (Próbaüzem megkezdése)  

7 Továbbfejlesztési terv  

8 Frissített dokumentáció  

9 Továbbfejlesztett hibamentes rendszer és szolgáltatás átvétele  

 

9. MELLÉKLETEK  

9.1. CSATOLT DOKUMENTUMOK 

9.1.1. INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZAT  

KLIK IBSZ 1 

függelék Informatikai Biztonsági Politika.doc

KLIK IBSZ 2 

függelék Informatikai Biztonsági Stratégia.doc

KLIK IBSZ 3 

függelék Rendelkezések.docx

KLIK IBSZ 4 

függelék Biztonsági osztályba sorolás.xlsx

KLIK IBSZ 5 

függelék Nyilatkozat oktatáson való részvételről.docx

KLIK IBSZ 6 

függelék Jelenléti ív.docx

KLIK IBSZ 7 

függelék Szabadon telepíthető szoftverek listája.xlsx

KLIK IBSZ 8 

függelék Rendszer átvételi követelmények.docx

KLIK-Informatikai 

Biztonsági Szabályzat végső verzió.doc
 

9.1.2. NISZ RENDSZER ÁTVÉTELI SZABÁLYZAT  

Rendszer átvételi 

szabályzat_v8_csak mellékletek.docx
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