
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET 
 

SZOLGÁLTATÁSOK LEÍRÁSA 
 

1.1.1. ÜGYFÉLSZOLGÁLAT – HELPDESK 

 
a) A rendszer üzemeltetésére vonatkozóan Vállalkozó köteles HelpDesk támogatást nyújtani 

törzsmunkaidőben (munkanapokon 08:00-18:00 között) az Megrendelő rendszerének 
üzemeltetését végző csoport tagjainak. 

b) Megrendelő kérésére törzsmunkaidőn túl, hétvégéken, ünnepnapokon és bejelentett 
üzemszüneti napokon (törzsmunkaidőn kívül eső időszakban) telefonos és távoli elérésen 
keresztül készenlét keretében – külön díjazás fejében – segítséget nyújt. Amennyiben ezt 
a feladatot az EKEIDR hibás működése miatt kellett elvégezni, Megrendelő további 
díjfizetésre nem kötelezhető. 

c) Megrendelő vagy Megrendelő rendszerének üzemeltetését végző csoport által küldött e-
mailen vagy a bejelentés céljára fenntartott, az Vállalkozó által üzemeltetett EKEIDR 
termékportálon  keresztül érkező megkeresésre (programhiba, fejlesztési igény, 
tanácsadás kérése, rendszerbeállítás) Vállalkozó reagálni köteles a megkereséssel 
kapcsolatos megoldás várható határidejének megjelölésével. A probléma jellegétől 
függően szükség esetén Felek további egyeztetést folytatnak és közösen állapítják meg a 
tervezett határidőt. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő egy e-mail üzenetben 
egy feladatot jelez Vállalkozó felé.  

d) Vállalkozó az Megrendelő vagy Megrendelő rendszerének üzemeltetését végző csoport 
által biztosított jogosultság segítségével, távmenedzsmenttel is elvégezheti a 
támogatással kapcsolatos feladatait. 

e) Az Vállalkozó részéről az Megrendelői kérdések megválaszolása történhet telefonon. Ha a 
Megrendelő döntése alapján a szóbeli konzultáció során nem oldódott meg a felvetett 
kérdés és az igény továbbra is fent áll, úgy az Megrendelő vagy Megrendelő 
rendszerének üzemeltetését végző csoport írásbeli bejelentésére van szükség.  

f) A törzsmunkaidőn kívüli szupport tevékenység esetén a Feleknek kétszeres időkontingens 
felhasználást kell elszámolni. 

g) Vállalkozó az ügyfélszolgálatának szüneteltetéséről, és annak időtartamáról köteles 
Megrendelőt 3 munkanappal előre tájékoztatni. 

 

1.1.2. ÜZEMELTETÉS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK 

 
a) A szolgáltatás keretein belül nyújtott üzemeltetés támogatási tevékenységek ellátására 

Vállalkozó a törzsmunkaidőn belül áll rendelkezésre Megrendelő kérésére. 
 

1.1.2.1. HIBAKEZELÉS 

 
a) Vállalkozó az EKEIDR Rendszer  bejelentett hibáira vonatkozóan a bejelentést követően 

megkezdi a hibák elhárítását és azok javításáról Megrendelőt tájékoztatja. 
b) A szolgáltatás keretein belül nyújtott hibakezelési tevékenységek ellátására Vállalkozó a 

törzsmunkaidőn belül áll rendelkezésre. Megrendelő kérésére, törzsmunkaidőn kívüli 
hibaelhárítási feladatok ellátása külön díjazás alapján történhet. A törzsmunkaidőn kívül 
bejelentett hibák a következő munkanap 8 órakor minősülnek bejelentettnek. 

c) Amennyiben Vállalkozó az ügyfélszolgálatának szüneteltetéséről, és annak időtartamáról 
3 munkanappal előre tájékoztatja Megrendelőt, és a hibabejelentés átvételét a szünetelés 
akadályozza, a hibabejelentés dátumának az ügyfélszolgálat szünetelésének végét kell 
tekinteni.  

d) Probléma szintek, hiba prioritások: 
- Alacsony (kisebb zavarok, nincs érdemi következményük)  
- Normál (napi munkát érintő, de kezelhető) 
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- Súlyos (akadályozza a napi feladatvégzést, bizonyos funkciók nem elérhetőek, vagy 
hibásan működnek) 

- Kritikus (az ügymenet szempontjából a döntő fontosságú funkciók teljes mértékben 
leállnak, azaz Megrendelő által megnevezett kritikus munkafolyamatok nem vihetők 
végig vagy a teljes rendszer működésképtelenné válik) 

 

e) Az Vállalkozó az igazolt bejelentési időtől elkezdi a hibajavítást, és ezt várhatóan a 
következő hivatalos verzióban rendelkezésre bocsájtja az Megrendelő felé. Kritikus és a 
Súlyos hiba esetén az Vállalkozónak mindent el kell követnie ezen idő (hibajavítás) 
jelentős csökkentésének érdekében. Vállalkozó a bejelentett hibák besorolását 
felülvizsgálhatja. Vállalkozó a hiba besorolásáról az Megrendelőt tájékoztatja a megoldás 
várható határidejének megjelölésével. Szükség esetén Felek további egyeztetést 
folytatnak és közösen állapítják meg a tervezett határidőt. Vállalkozó dönti el, hogy a 
Kritikus és a Súlyos hibák javítása kivételével a hibajavításokat melyik verzióban teszi 
közzé. 

 
f) A bejelentett hibát Vállalkozó lezártnak tekinti, amennyiben az EKEIDR termékportálon  

az adott bejelentés státusza lezárt. Lezárható egy hiba, ha a hibajavítás megtörtént vagy 
Megrendelő lezártnak tekinti. 

 

g) Megrendelő az EKEIDR termékportálon keresztül követheti a bejelentett hibák státuszát, 
állapotát. 

 

1.1.2.2. RENDSZERKÖVETÉS, JOGSZABÁLYKÖVETÉS 

 
Vállalkozó köteles a jogszabályok (Adójogszabályok, jogszabályi előírások, stb.) 
rendelkezéseinek és azok esetleges változásainak maradéktalan betartására, azzal, hogy 
Megrendelő köteles Vállalkozó részére ezen változásokról reális határidőn belül tájékoztatást 
küldeni, hogy azok hatályba lépéséig, vagy reális határidőn belül Vállalkozó megvalósíthassa, 
és Megrendelő rendszerébe telepítse, átadja. 
 
AZ EKEIDR VERZIÓI alapján szoftverfrissítések biztosítása a rendszerhez és a Kapcsolódó 
Programrendszerek új verzióihoz. Vállalkozó biztosítja Megrendelő részére a kiadott verziók 
változásainak nyomon követhetőségét és a szoftverfrissítések telepíthetőségét.  

 

 

1.1.2.3. SZAKÉRTŐI, TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉG 

 
a) Vállalkozó biztosítson a rendszer működésével kapcsolatban Megrendelőnek szakértői 

támogatást: 
• EKEIDR Rendszer  működésével kapcsolatban (lehetőségek használata), 
• Alkalmazott hardver és szoftver komponensek véleményezésével kapcsolatban, 
• EKEIDR Rendszer  átalakíthatósága az Megrendelő által kitűzött új célok elérése 

céljából. 
 

b) A szakértői támogatás történhet elektronikus levél, telefonos tanácsadás, videokonferencia, 
és személyes helyszíni tanácsadás keretében.  
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1.1.2.4. HELYSZÍNI TANÁCSADÁS, OKTATÁS 

 

a) Megrendelő telephelyén végzett szakértői tanácsadás, oktatás Vállalkozó megrendelése 
alapján Helyszíni tanácsadás, oktatás díjazása ellenében. 

 
1.1.2.4.1. OKTATÁS 

 
a) Vállalkozó oktatásban kell részesítenie az Megrendelő alkalmazottait az alábbiak szerint: 
- Az újonnan bevezetésre kerülő modulok oktatását Vállalkozó a modul bevezetés 

keretében hajtsa végre. 
- Az Vállalkozó az Megrendelő írásbeli megrendelésére az Megrendelővel egyeztetett 

időpontban külön díjazás ellenében oktatási, fejlesztési óradíjak alkalmazásával oktatást 
tart az EKEIDR Rendszer  újdonságairól és annak moduljairól.  

- Vállalkozó a Megrendelő munkatársai részére az EKEIDR Rendszer en keresztül 
biztosítja az általa elkészített – az EKEIDR Rendszer  felhasználását és funkcionalitásait 
– e-learning képzések folyamatos hozzáférhetőségét és a képzések Megrendelő általi 
nyomom követhetőségét. 

 

2. IDŐKONTINGENS 

 
a) Vállalkozó a fentiekben leírt szolgáltatásokat a szerződésben meghatározott 

időszakonkénti időkontingens mértékéig az Megrendelő által kezdeményezett telefonhívás 
keretében, e-mailben, videokonferencián keresztül, illetve személyesen Vállalkozó 
telephelyén előre egyeztetett időpontban nyújtja. Amennyiben az Megrendelő egy 
időszakban a meghatározott keretet túllépi, úgy az igénybevett többlet szolgáltatási 
időtartamra a Vállalkozó jelen szerződésben meghatározott fejlesztői óradíját tartozik 
megfizetni minden megkezdett órára. 

b) Az Vállalkozó által az Megrendelő számára nyújtott átalánydíjas Szupport összesített 
időkontingense havi 16 óra bontásban.  

c) Az e-mailen történő szupport esetén az Vállalkozó munkatársa levelenként egy szupport 
feladatot old meg. 

d) A szupport feladat alkalmával: 
a. telefonon, videokonferencián keresztüli tanácsadás esetén minden 
megkezdett fél óra 30 perccel, 
b. megválaszolt e-mail vagy fax 30 perccel, 
c. személyes konzultáció/tanácsadás esetében minden megkezdett óra 
személyenként 60 perccel kalkulálandó. 

 

2.1.1. EGYEDI IGÉNYEK, FEJLESZTÉSEK MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETE 

 

Az alapdíjban benne foglalt modulokon és funkcionalitásokon kívüli igényeit Megrendelő írásos 
formában küldheti el a Vállalkozó felé, melyet Vállalkozó külön díjazás ellenében végez el. 

 

AZ EKEIDR Rendszer hez kapcsolódó egyedi igények megrendelésének, megvalósításának és 
leszállításának folyamata az alábbi lépésekből áll össze: 

a) Megrendelő a fejlesztési igénye esetén funkcionális specifikációt készít, melynek része: a 
funkciók részfunkciókra való bontása (ha szükséges), a (rész)funkciók elvárt 
működésének pontos leírása, az egyes (rész)funkciókkal elérhető műveletek listája, az 
ezek által kezelt objektumok/entitások meghatározása, opcionálisan felülettervek, a 
funkció(k) felhasználói köre, felhasználók csoportosítása tevékenységi kör szerint. 
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b) Megrendelő az igénylést átadja Vállalkozónak, az előzetesen kért határidő megjelölésével. 
Vállalkozó szükség esetén szóbeli egyeztetést kérhet. Az egyeztetés alapján Feleknek 
módjában áll a specifikáción módosítani. 

c) Amennyiben az Megrendelői igény a rendszer logikájával, a jogszabályi környezettel 
ellentétes, vagy annak megvalósítása a rendszer működését, stabilitását veszélyeztetné, 
illetve technológiailag nem megvalósítható, úgy Vállalkozó jogosult az igényt 
visszautasítani. 

d) Vállalkozó a specifikáció alapján műszaki javaslatot tesz, az egyeztetett Megrendelői 
igény megvalósításának és leszállításának várható határidejének megjelölése mellett. 
Amennyiben az igény eredményeként leszállításra, átadásra kerülő szoftverelem 
működése, szolgáltatás biztosítás technológiai, illetve jogszabálykövetési szolgáltatást 
igényel, Vállalkozó az egyedi igényre vonatkozó műszaki javaslatában köteles megjelölni 
az igényre vonatkozó havi technológiai és jogszabályi követési szolgáltatás díját (szupport 
díj), melyet az igény megrendelése esetén Megrendelő köteles a jelen szerződés 
keretében a már bevezetett modulok technológiai és jogszabályi követésének díján felül 
megtéríteni.  

e) Megrendelő a műszaki javaslat alapján, annak érvényességi ideje alatt dönthet, hogy a 
műszaki javaslatban szereplő feltételekkel kíván-e élni a megrendelésben. Megrendelő 
Vállalkozó részére küldött megrendelése Vállalkozó megrendelés visszaigazolása esetén 
tekinthető Felek megállapodásának. Amennyiben Megrendelő nem fogadja el a műszaki 
javaslatot, akkor az igények és a specifikáció átdolgozásával új egyedi igényre vonatkozó 
bejelentést indíthat. 

f) Vállalkozó az általa visszaigazolt Megrendelőlap alapján teljesíti a megrendelt 
szolgáltatást, leszállítja a terméket. Az egyedi igény megvalósításának ideje alatt 
esetlegesen felmerülő írásbeli formában megjelenő kérdésekre Megrendelő köteles három 
munkanapon belül válaszolni, szükség esetén fejlesztő szóbeli egyeztetést is kérhet. Nem 
minősül munkanapnak az Megrendelő szempontjából az intézmény kötelező zárva tartása 
(nyári/téli kötelező zárva tartás stb.). 

g) Fejlesztési igény megvalósítása esetén Vállalkozó felhasználói tesztelésre átadja 
Megrendelőnek az új szoftver(modul)t. Az Megrendelői tesztelésre fordítható idő a d) pont 
szerinti műszaki javaslat kidolgozása során közösen kerül megállapításra, ennek 
hiányában 1 hét. A tesztelés célja annak megállapítása, hogy a fejlesztés a 
specifikációnak megfelelően működik-e. A tesztelés során észlelt hibák írásbeli jelzése 
után Vállalkozó javítja a szoftver(modul)t, majd újra ezen pontban ismertetett tesztelés 
következik. Hibajavítás után az Megrendelő által a tesztelésre fordítható időkeret újraindul. 
Sikeres Megrendelői teszt esetén a fejlesztés átvételre és ellentételezésre kerül. Az 
átvétel után funkcionális jellegű kifogásnak az Megrendelő részéről nincs helye. A 
fejlesztési folyamat bármely pontján mind Megrendelő, mind Vállalkozó kérhet 
specifikációs módosítást, amelyre csak abban az esetben kerül sor, ha a módosítási 
igénnyel a másik fél is egyetért. Ennek eredményeképpen Megrendelő módosítja a 
specifikációt, melynek alapján Vállalkozó jogosult a fejlesztés határidejét és árát 
módosítani. Felek közös megegyezésük esetén a megrendelést módosítják. A 
továbbiakban Vállalkozó a módosított megrendelés alapján dolgozik. 

h) Az Vállalkozó által kifejlesztett és leszállított új funkciók tekintetében a szoftverkövetést az 
Vállalkozó (külön szolgáltatási díj mellett) biztosítja az Megrendelő számára. Amennyiben 
az Vállalkozó az Megrendelő által kért funkcionalitást részben vagy egészben elérhetővé 
teszi más intézmények számára is, illetve beemeli a hivatalos modulok (funkciók vagy 
interfészek) közé, az Vállalkozó a Megrendelő által kifizetett egyedi szolgáltatási és 
fejlesztési díjakat utólagosan elszámolja a további szupport díjak között, illetve 
amennyiben szükséges díjmentesen migrálja az Megrendelő számára kifejlesztett 
funkcionális rendszerelem adattartalmát.  

i) Vállalkozó jogosult az általa kifejlesztett új fejlesztéseket/modulokat az egyedi fejlesztésre 
vonatkozó eljárásrendjében felajánlani Megrendelő részére. 

 

Megrendelő a megrendelt szolgáltatás, rendszerelem, modul, kapcsolódó termék Vállalkozó általi 
teljesítésről, leszállításáról, biztosításáról a teljesítést követően - legfeljebb 15 napon belül - teljesítési 
igazolást állít ki. 
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2. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Jelen szerz ődés keretében szupportált Poszeidon EKEIDR-modulok felsorolása 

 

Modul, komponens megnevezése 

Kötegelt scannelés 

Szöveges indexelés 

AD szinkronizálás 

OCR 

DMS – Dokumentum menedzsment modul 

Workflow 

Szerződés kezelés modul 

Kártyamenedzsment 
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Rendelhet ő és igénybe vehet ő Poszeidon EKEIDR kiegészít ő szolgáltatások 
felsorolása és díjai 

 

 

Kiegészít ő Szolgáltatások 
 

Szolgáltatás megnevezése  Díjfizetés 
típusa  

Nettó egységdíja  

EKEIDR rendszer működésének 
felülvizsgálata, aktuális verzió 
kiterjesztése 

Szolgáltatási díj 3.922.788Ft/db 

Fejlesztői óradíj 
(programfejlesztés, tanácsadás, 
oktatás) 

Szolgáltatási díj 15.000 Ft/óra 

Terméktámogatási óradíj Szolgáltatási díj 15.000 Ft/óra 
Tanácsadói napidíj Szolgáltatási díj 120.000 Ft/tanácsadói nap 
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4. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

Rendelhet ő és igénybe vehet ő Poszeidon EKEIDR tranzakciós szolgáltatások 
felsorolása és díjai 

 

 

Kiegészít ő tranzakciódíjas Szolgáltatások 
 

Modul, komponens, szolgáltatás 
megnevezése 

Díjfizetés 
típusa  

Nettó egységdíja  

Poszeidon EKEIDR 
irathitelesítési szolgáltatási díja Tranzakciós díj 

10 Ft/ Poszeidon EKEIDR 
irathitelesítési szolgáltatás  

Poszeidon EKEIDR által 
biztosított e-learning modulok 
(LMS és LCMS) általános 
felhasználási díja 

Tranzakciós díj 20 Ft/óra 
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5. SZÁMÚ MELLÉKLET  

MEGRENDELŐLAP 

A ……………………. AZONOSÍTÓ SZÁMÚ MŰSZAKI JAVASLATHOZ  

 

Előzmények: A Felek  között „20…” „……………………” „…” napján létrejött ………. számú 
Szolgáltatási keretszerződés aláírásával a Vállalkozó  a Megrendel őnél működő Poszeidon 
EKEIDR Irat és Dokumentumkezel ő Rendszerhez  kapcsolódó egyedi igények teljesítését 
vállalta azzal, hogy az egyedi igények konkrét esetben történő megvalósításának részleteit a 
Felek  Egyedi Megrendelésben rögzítik. 

A Felek  között a jelen Egyedi Megrendelésben rögzítettekre, azok teljesítésére jelen Egyedi 
Megrendelésben foglaltakon túl, a Szolgáltatási keretszerződésben leírtak az irányadók.  

Vállalkozó  ……………. napján kelt és ………. azonosító számú Műszaki javaslatában 
foglaltakat –  figyelemmel a hivatkozott Szolgáltatási keretszerződésben rögzítettekre – a 
Megrendel ő megrendeli. A Műszaki javaslatban meghatározott főbb adatok:  

 

Műszaki javaslatban foglalt teljesítés(ek) 
ellenértéke, díj összege összesen: 

,- Ft + ÁFA 

Műszaki javaslatban foglalt havi szupportdíj-
növekmény: 

,- Ft + ÁFA / hó 

Kapcsolattartó:  

Átvételre/teljesítésigazolásra jogosult 
személy: 

 

Műszaki javaslat szerinti teljesítési 
véghatáridő: 

 

Megjegyzés:   

 

Kérem a Vállalkozót , hogy szíveskedjék visszaigazolni a jelen megrendelést! 

 

Kelt: Budapest, „………” év „…………..” hónap „…….” nap 

 

……………………………… 

Megrendel ő képviseletében 
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A megrendeléssel egyetértek, és 
pénzügyileg   ellenjegyzem: 

 

……………………………… 

 

 

VÁLLALKOZÓ VISSZAIGAZOLÁSA* 

Alulírott, …………………………. a Vállalkozó  képviseletében ezennel visszaigazolom a 
Megrendel ő ………………….. napon részünkre megküldött jelen Egyedi Megrendelését. 

 

Kelt: Budapest, „..............” év „.....................” hónap „......” nap 

        …………………………. 

       VÁLLALKOZÓ KÉPVISEL ŐJE 

* Vállalkozó tölti ki!  
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6. SZÁMÚ MELLÉKLET 

 

A VÁLLALKOZÓ ÉS A MEGRENDEL Ő ÁLTAL KIJELÖLT KAPCSOLATTARTÓ SZEMÉLYEK ÉS 
ÉRTESÍTÉSI CÍMEK 

 
Vállalkozó  által a hiba bejelentésére megadott címek: 

 

SDA DMS Zrt. 

2030 Érd, Retyezáti út 46. 

Tel: +36 (1) 381 0736 

Fax: +36 (1) 386 6022 

E-mail: poszeidonsupport@sdadms.hu 

Poszeidon EKEIDR termékportál: http://www.sdadms.hu/ 

Poszeidon EKEIDR Ügyfélkapu: http://ugyfelkapu.poszeidon.org.hu 

Érvényes dokumentáció letöltési helye: http://www.sdadms.hu/ 

 

• Vállalkozó  részéről nyilatkozatok tételére jogosult felelős vezető: 
Név Titulus Telefon E-mail 

Bencze György vezérigazgató +36 (1) 381 0736 bencze.gyorgy@sdadms.hu 

 

• Vállalkozó  részéről kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 
Név Titulus E-mail 

Adolf Katalin terméktámogatási vezető adolf.katalin@sdadms.hu 

Csapó Alexandra pénzügyi vezető csapo.alexandra@sdadms.hu 

 

• Megrendel ő részéről nyilatkozatok tételére jogosult felelős vezető(k)*: 
Név Titulus E-mail 

Dr. Szabó Sándor kormánymegbízott hivatal@nograd.gov.hu 

Bőze Balázs főosztályvezető-helyettes boze.balazs@nograd.gov.hu 
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• Megrendel ő részéről teljesítésigazolás megtételére jogosult felelős személy(ek)*: 
Név Titulus E-mail 

Bőze Balázs főosztályvezető-helyettes boze.balazs@nograd.gov.hu 

Teljesítésigazolás elektronikus képének megküldésére szolgáló e-mail cím:  
csapo.alexandra@sdadms.hu 

 

• Megrendel ő részről kiemelt kapcsolattartásra kijelölt személy(ek)*: 
Név Titulus E-mail 

Hegedűs Gábor informatikai referens hegedus.gabor@nograd.gov.hu 

 

• Megrendel ő részről kapcsolattartásra kijelölt személy(ek): 
Név Titulus E-mail 

Horváth Adrienn képzési referens horvath.adrienn@nograd.gov.hu 

 

* Munkautasítás adására jogosult személyek. 

 

 

 

 

 

 


