
KÜM/783-10/2012/ Adm. 

Vállalkozási szerződés 

amely létrejött 

egyrészről Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rakpart 47.; postai cím: 
1394 Budapest, 62. Pf. 423.; képviseli: Misovicz Tibor, helyettes államtitkár) 
(továbbiakban: Megrendelő), 

másrészről a GrlffSoft Informatikai Zrt. (cím: 6723 Szeged, Felső-Tisza part 31-34. M. 
l ház. fszt. 2.; adószám: 12573936-2-06; cégjegyzékszám: 06-1 0-000287; képviseli: Fábián 
László, projektigazgató és Walter Krisztián, kereskedelmi igazgató) 
(továbbiakban: Vállalkozó), 

Megrendelő és Vállalkozó együtt a továbbiakban: Szerződő Felek 
között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkeL 

Előzmények 

Vállalkozó a "Magyar Aliarnkincstár által elfogadott integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer 
(FORRAS) bevezetése, oktatása és támogatása, további speciá/is Forrás a/rendszerek 
kialakítása és bevezetése" tárgyában a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) 125. § (2) bekezdés b) pontja indított hirdetmény nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljáráson ajánlatával elnyerte a jelen szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzésének lehetőségéL 

l. A Szerződés tárgya 

1.1. Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi FORRÁS alrendszerek 
(standard alrendszerek) bevezetését, a rendszer működésének támogatását, továbbá a rendszer 
kezelésének oktatását: 

a) főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika 
b) pénzügyi és kötelezettség-vállaJási analitika 
c) külfóldi kiküldetési analitika 
d) tárgyi eszközök analitika 
e) vonalkódos leltári analitika 
f) raktári készletek analitika 
g) érték nélküli munkahelyi készletek analitika 

1.2. Vállalkozó vállalja az 1.1. c) pontban meghatározott külfóldi kiküldetési analitika 
alrendszerének kiegészítését az alábbi speciális funkciókkal: 

a) Napidíj pótlék nyilvántartása 
b) Utazáshoz kiadott biztosítási kártyák nyilvántartása 
c) Kiküldöttek bruttó és nettó napidíjának kiszámítása és nyilvántartása 
d) Ideiglenes kiküldetésekhez kapcsolódó repülőjegyek nyilvántartása 
e) Delegációk egyszerűsített nyilvántartása 
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t) El nem számolt utazók listája és az el nem számolt utózók felszólító levelének 
generálása 

g) Tartós külszolgálatok nyilvántartása 
h) Tartós külszolgálathoz kapcsolódó utazási jegyek nyilvántartása 
i) Tartós külszolgálathoz kapcsolódó ingószállítás nyilvántartása 

1.3. Vállalkozó vállalja, hogy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a FORRÁS 
rendszer keretében a Gépjármű nyilvántartó alrendszer!. 

1.4. Vállalkozó vállalja továbbá, hogy Megrendelő igényeinek megfelelően kifejleszti a 
FORRÁS rendszer keretében a Külképviseleti alrendszer!. 

1.5. A részletes vállalkozói feladatot a jelen szerződés elválaszthatatlan mellékletét képező, a 
közbeszerzési eljárás során Vállalkozó által a 2/A-2!0. számú mellékletekben meghatározott 
vállalásai valamint Vállalkozó 2012. február 23. napján kelt végleges ajánlata határozza meg. 

2. A teljesítés helye, határideje 

2.1. A teljesítés helye: Magyarország Külügyminisztériuma (1027 Budapest, Bem rkp. 47.) 

2.2. A szerződés teljesítésének határideje: A szerződés teljesítésének véghatárideje 2012. 
szeptember 30. A szerződésben meghatározott feladatokat Vállalkozó jelen szerződés 4.2. 
pontjában meghatározott teljesítési részhatáridők betartásával köteles teljesíteni. 

3. V állalkazó i díj 

3.1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a jelen szerződésben 
meghatározott feladatainak hibátlan és hiánytalan teljesítéséért 52.278.400,- Ft + ÁFA, azaz 
ötvenkétmillió-kétszázhetvennyolcezer-négyszáz forint + ÁFA vállalkozói díj illeti meg a 4. 
pontban meghatározott fizetési ütemezés szerint. 

3.2. Vállalkozó a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjon felül egyéb díj, illetve költség 
felszámítására nem jogosult. 

4. Fizetési feltételek 

4.1. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő előleget nem fizet, valamint azt, hogy 
számla kibocsátására kizárólag Megrendelő teljesítésigazolását követően kerülhet sor. 
Vállalkozó a teljesítésigazolást követően jogosult számlát kiállítani. A kiállított számlán 
szerepelnie kell a Megrendelő nevének és címének, az alábbiak szerint: 

Megrendelő neve: Magyarország Külügyminisztériuma 
Megrendelő címe: 1027 Budapest, Bem rkp. 47. 

4.2. Megrendelő a 3.1. pontban meghatározott vállalkozói díjat öt részletben az alábbi 
táblázatban meghatározottak szerint köteles megfizetni Vállalkozó részére. 
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A 3.1. pont szerinti 
Feladat/mérföldkő vállalkozói díj %-os Teljesítési határidő 

megoszlása 

A FORRAS standard alrendszerek 
bevezetése, a rendszer működésnek 

13 % 2012.07.21. 
támogatása, a rendszer kezelésének 
oktatása (1.1. pont) - éles indítás 
Az 1.1. pontnak megfelelő feladatok 

7% 2012.07.31. 
zárása 
A külföldi kiküldetési analitika standard 
roaduljának kiegészítése speciális 

8% 2012.04.01 
funkciókkal, (1.2. pont) a fejlesztések 
átadása és a program éles indítása 
Az 1.2. pontnak megfelelő feladatok 

2% 2012.07.31. 
zárása 

A FORRÁS rendszer keretében a 
a belföldi modul: 

Gépjármű nyilvántartó alrendszer belföldi 4% 
2012. 04.01. 

kifejlesztése (1.3. pont), a fejlesztések külföldi 8% a külképviseleti 
átadása és a program éles indítása modul: 2012.07.01. 
Az 1.3. pontnak megfelelő feladatok 

3% 2012.09.30. 
zárása 
A FORRAS rendszer keretében a 
Külképviseleti alrendszer kifejlesztése 

45% 2012.07.01. 
(1.4. pont), a fejlesztések átadása, és a 
program éles indítása 
Az 1.4. pontnak megfelelő feladatok 

10% 2012.09.30 
zárása 

4.3. Megrendelő részéről a teljesítésigazolásokat a Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály 
főosztályvezetője vagy az által kijelölt vezető beosztású munkatárs jogosult aláírni. 

4.4. Az ellenszolgáltatás kitizetésének szabályai a Kbt. 305. §(3) bekezdésével összhangban a 
következők: 
a) A Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállítása napjáig köteles nyilatkozni a 

Megrendelő felé arról, hogy a Vállalkozó, továbbá - ha ilyet igénybe vesz -
alvállalkozója, illetve a Vállalkozó által munkaviszonyban vagy egyéb 
foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakemberek egyenként mekkora összegre 
jogosult(ak) az ellenszolgáltatásból. A Vállalkozó egyidejűleg köteles az 
alvállalkozókat és a szakembereket felhívni a számláik kiállítására. 

b) A teljesítési igazolást követően a Vállalkozó azon összegre vonatkozóan jogosult 
számlát kiállítani és benyújtani Megrendelő felé, amely az általa a szerződés 
teljesítésébe bevont alvállalkozókat, illetve a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy 
egyéb foglalkoztatási jogviszonyban nem álló szakembereket illeti meg. A 
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számlához csatolni kell a Megrendelő erre jogosult képviselője által aláírt teljesítési 

igazolás másolatát. A Megrendelő a számla befogadásától számított 15 napon belül 

teljesíti a kifizetést a Vállalkozó Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 

14100000-10875549-0 l 000002 szám ú bankszámlájára. 

c) A Vállalkozó köteles a vállalkozói díj fennmaradó részére vonatkozó számlája 

benyújtása előtt, vagy azzal egyidejüleg a Megrendelő részére benyújtani az 

alvállalkozó i, illetve a Vállalkozóval munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatási 

jogviszonyban nem álló szakemberek számlái átutalásáról szóló igazolásai 

másolatai t, vagy - az Art. 361 A. § (3) bekezdése szerinti esetben - az alvállalkozó 

vagy a szakember köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát. 

d) A Vállalkozó az ellenszolgáltatás fennmaradó részére vonatkozó számlájához 

csatolni kell a Megrendelő erre jogosult képviselője által aláírt teljesítési igazolás 

másolatát. 

e) Amennyiben a Vállalkozó nem nyújtja be a jelen szerződés 4.4. c) pontjában 

szereplő igazolásokat, a Megrendelő az ellenszolgáltatás fennmaradó részét őrzi az 

igazolás benyújtásáig, vagy addig, amíg a Vállalkozó hitelt érdemlő irattal igazolja, 

hogy az alvállalkozó vagy szakember nem jogosult a Vállalkozó által az 4.4. b) 

pontjában bejelentett összegre. 

f) Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott számla a Kbt. 305. § (3) bekezdés h) 

pontja alkalmazásával a jelen szerződés 4.4. d) pontja szerint kifizethető - a 

Megrendelő a számlát a kézhezvételétől számított 15 napon belül kiegyenlíti a 

Vállalkozó Magyarországi Volksbank Zrt.-nél vezetett 14100000-10875549-

0 l 000002 szám ú bankszámlájára 

g) A Megrendelő felhívja a Vállalkozó figyeimét arra, hogy jelen szerződés 

előzményeként lefolytatott közbeszerzési eljárás közvetlen megvalósításához 

kapcsolódóan megkötött valamennyi szerződés esetében a Vállalkozónak 

alvállalkozóját (alvállalkozóit) tájékoztatnia kell arról, hogy a közöttük létrejött 

szerződés és ennek teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi 

XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. §rendelkezésének hatálya alá esik. 

4.5. Megrendelő magára nézve vállalja a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 

305.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére 

bocsátott, a Kbt. 305. § (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére szóló beszedési 

megbízást a jelen szerződés 3. szám ú melléklete tartalmazza. 

4.6. Megrendelő késedelmes fizetése esetén, Vállalkozó a Ptk. 301/A. § (2) bekezdésében 

meghatározott kamatra jogosult. 
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5. Vállalkozó jogai, kötelezettségei 

5.1. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat a Megrendelő utasításai 

alapján, a tőle elvárható legmagasabb szakmai színvonalon köteles a Szerződésben foglaltak 

szerint elvégezni. 

5.2. Vállalkozó köteles 

Megrendelő!, i Iletve 

katasztrófahelyzet vagy 

a Szerződés teljesítése során, a teljesítés helyszínén észlelt, a 

harmadik személy! fenyegető, baleset és balesetveszély, 

egyéb anyagi kár veszélyének elhárítása érdekében megtenni a 

szükséges elsődleges intézkedéseket. 

5.3. Vállalkozó köteles a Megrendelőt minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, 

amely a feladatok eredményes vagy kellő időben történő elvégzését veszélyezteti vagy 

gátolja. 

6. Megrendelő jogai, kötelezettségei 

6.1. Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott feladatok teljesítéséhez szükséges 

munkaterületet a jelen szerződés hatályba lépésének napján adja át Vállalkozónak, és a 

teljesítés időtartama alatt biztosítja a szolgáltatás zavartalan teljesítéséhez szükséges 

munkakörülményeket. 

6.2. Megrendelő köteles a Szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat a Vállalkozó részére, 

megfelelő időben biztositani. 

7. Szavatosság, Jótállás 

7.1. Vállalkozó kijelenti és szavatolj a, hogy nem létezik semmiféle olyan jogszabály, hatósági 

előírás, szerződés, nyilatkozat, vagy harmadik személy joga, amely a Megrendelő Szerződés 

szerinti használati jogát, annak megszerzését, illetve gyakorlását bármilyen módon vagy 

mértékben korlátozná, kizárná, illetve terhére a Szerződésben foglaltakon túl fizetési 

kötelezettséget eredményezne. 

7.2. Vállalkozó szavatolja, hogy a Szerződés keretében elvégzett feladatok - feltéve, hogy 

Megrendelő azokat nem módosította és megfelelően, az elvárható gazdasági és gondossági 

követelmények betartása mellett használja - folyamatosan megfelelnek a Vállalkozó által 

rendelkezésre bocsátott Műszaki leírásban meghatározott elvárásoknak 

- -· - · · · · · · · · · · · · ·· ·· · ·
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7.3. Vállalkozó a Szerződés keretében elvégzett feladatokra jótállást vállal. Vállalkozó 

jótállási kötelezettsége a teljesítés (a teljesítésigazolás aláírása) napjától kezdődik és 12 

hónapig tart. 

7.4. Vállalkozó a jótállás időtartama alatt a Szerzödés keretében végzett munkával 

kapcsolatosan keletkezett összes, írásban bejelentett hiba javítását elvégzi. 

7.5. Felek a hiba kijavítása után írásban rögzítik a hiba megállapítható okát, a kijavítás tényét, 

a probléma bejelentése óta eltelt időt, illetőleg a hiba elhárítását követően szükséges egyéb 

intézkedéseket 

8. A szerződésszegés és annak következményei 

8.1. Egyik fél sem sújtható kártérítéssel vagy a szerződésnek a mulasztás miatti 

megszűntetésével, ha késedelmes teljesítése vis maior következménye. A jelen pont 

értelmezése szempontjából vis maior alatt olyan körülményeket kell érteni, amelyek a jelen 

szerződés megkötésének időpontjában előre nem láthatóak, és a Szerződő Felek érdekkörén 

kívül álló elháríthatatlan események gyűjtőfogalmába tartoznak. (pl. sztrájk, háború vagy 

forradalom, tűzeset, árvíz, járvány, karantén korlátozások és szállítási embargó). 

8.2. Szerződő Felek a vis maior tényéről kötelesek a másik felet értesíteni és tájékoztatni 

annak okáról és valószínű időtartamáróL A szerzödésben foglalt határidők a vis maior 

időtartamával meghosszabbodnak. Amennyiben a vis maior időtartama meghaladja a 60 

naptári napot, bármelyik telnek jogában áll a szerződést azonnali hatállyal felmondani a 

hátrányos jogi következmények nélkül oly módon, hogy erről a másik félnek értesítést küld. 

Vis maior esetében mindkét fél maga viseli a nála felmerült károkat, azonban a felmerült, 

vagy a már teljesített szolgáltatásokkal és ellenszolgáltatásokkal a Szerződő Felek kötelesek 

elszámolni. 

8.3. A Vállalkozó jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek nem szerződésszerű, vagy 

nem teljesítése esetén (kivéve: vis maior esetét) a Megrendelő az alábbi szankciókat 

érvényesítheti: 

a) késedelmi vagy hibás teljesítés esetén késedelmi, illetve hibás teljesítési kötbér 

alkalmazható, továbbá 

b) meghiúsulás eselén meghiúsulási kötbérigény követelhető; 

c) kártérítés érvényesítése, 

d) a szerződés azonnali hatályú felmondása. 
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8.4. Vállalkozó szerződésszegő magatartásának minősül különösen: 

a) a Vállalkozó késedelmes teljesítése miatt kitűzött póthatáridő eredménytelen eltelte, 

b) a Vállalkozó bármely okból előzetes írásbeli felszólítás ellenére nem teljesíti a 

szerződésben vállalt valamely kötelezettségét (ide nem értve a vis maior esetét), 

c) a Vállalkozó ellen felszámolási-, végelszámolási eljárás indult, vagy egyébként 

fizetésképtelenné vált. 

8.5. A szerződésnek a 8.4. pontban kifejtettek szerinti megszegése a Megrendelő jogosult a 

Szerződést azonnali hatállyal [elmondani. Az azonnali hatályú felmondás eselén a Szerződő 

Felek a már teljesített szolgáltatásokkal és ellenszolgáltatásokkal elszámolni kötelesek. 

8.6. Megrendelő részéről bármely nem szerződésszerű teljesítés jogi fenntartás nélküli 

elfogadása nem értelmezhető joglemondásként azon igényről vagy igényekről, amelyek 

Megrendelőt a szerzödésszegés jogkövetkezményeként megilletik. A bűncselekménnyel, 

szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk, továbbá testi sérülést vagy halált 

okozó szerződésszegés eselén a felelősség nem korlátozható. 

9. Kötbér 

9.1. Amennyiben Vállalkozó a Szerződés szerinti feladatait - neki felróható okból - nem 

szerződésszerűen teljesíti, Megrendelő a jelen pont szerinti kötbérösszegekre jogosult azzal, 

hogy a kötbért meghaladó kárát is érvényesítheti. 

9.2. Amennyiben a Vállalkozó neki felróható ok miatt a Szerződésben meghatározott 

feladatait a Szerződésben meghatározott határidőben nem teljesíti, akkora a hibátlan teljesítés 

megtörténtéig (Teljesítésigazolás aláírásának napjáig), de legfeljebb 20 napig, köteles a 

Megrendelőnek napi l %  kötbért fizetni. A késedelmi kötbér számításának alapja a 

késedelmes teljesítéssei érintett szolgáltatás nettó ellenértéke. 

9.3. Hibás teljesítés esetén fizetendő kötbér. Ha a Vállalkozó hibásan teljesít, a Megrendelő 

ugyanolyan mértékű kötbért követelhet, mint a késedelem esetén arra az időre, mely a hibás 

teljesítéstől a kifogástalan minőségben történő teljesítés ig eltelt. 

9.4. Ha a Vállalkozó neki felróható okból részben vagy egészben nem teljesít, a Megrendelő 

meghiúsulási kötbérre jogosult, melynek alapja a nem teljesítéssei érintett szerződéses rész 

nettó ellenértéke, mértéke annak 25%-a. 
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9.5. Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért a vállalkozói díjból visszatartani a 

Kbt. szabályainak betartásával, a Vállalkozó egyidejű értesítése mellett. A késedelmi kötbér 

összege a meghiúsulási kötbér összegébe beleszámít. 

10. Felek együttműködése, kapcsolattartás 

l 0.1. Felek a Szerzödéssel kapcso latos, egymásnak küldött értesítéseiket írásban (levél, fax, e

mail) teszik meg, és a címzettnek az értesítést vissza kell igazolnia. Az értesítésben foglaltak a 

címzett által történő kézhezvételkor lépnek érvénybe. 

l 0.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésben foglaltak maradéktalan megvalósítása 

érdekében szükség szerint folyamatosan együttműködnek. Ennek megfelelően időben 

tájékoztatják egymást a Szerződésben foglaltak teljesítésén kívül minden olyan kérdésről 

(tény, adat, körülmény) is, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 

10.3. Felek az egymással való kapcsolattartásra a következő személyeket jelölik ki: 

Megrendelő részéről: Csók Csilla, főosztályvezető-helyettes 
tel.: 06 (l) 458-1412 

fax: 06 (l) 458-3631 

e-mail: Csilla.Csok@mfa.gov.hu 

Vállalkozó részéről: Fábián László, projektigazgató 
tel.: 06 (l) 450-2200 

fax: 06 (l) 288-6040 

e-mail: laszlo.fabian@griffsoft.hu 

l 0.4. Felek a kapcsolattartó személyében történő változást haladéktalanul kötelesek közölni 

egymással. A kapcsolattartók személyében bekövetkező változás nem eredményezi a 

Szerződés módosítását. 

ll. Információk felhasználása 

ll. l .  Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés megkötése és teljesítése során megismert 

adatok és információk - ideértve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 53. §( l )  

bekezdése szerinti adótitkot is - üzleti titoknak minősülnek. Felek ezen adatokat, tényeket 

kizárólag a másik fél írásban adott engedélyével jogosultak nyilvánosságra vagy harmadik 

személyek tudomására hozni, illetőleg bármely más módon hasznosítani. A titoktartási 

kötelezettség nem terjed ki azon adatokra, amelyek megismerését vagy nyilvánosságra 

hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. 
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11.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során, annak eredményeként és azzal 

összefüggésben létrejött adatok felett kizárólag a Megrendelő jogosult rendelkezni. 

Vállalkozó ezen adatokat kizárólag a Megrendelővel történő előzetes egyeztetés! és a 

Megrendelő írásos jóváhagyását követően használhatja fel. 

11.3. A Felek alkalmazottai és megbízottjai felé történő információközlésnek bizalmasnak 

kell lennie, és csak olyan mértékig megengedett, amely a Szerződés teljesítésének 

szempontjából feltétlenül szükséges. 

11.4. A titoktartási rendelkezések a Szerződés megszűnése esetén is - az üzleti titok 

vonatkozásában a Szerződés hatályának megszűnésétől számított 3 évig, az adótitok 

vonatkozásában az erre vonatkozó törvényi szabályozás szerinti ideig - hatályban marad. 

11.5. Felek rögzítik, hogy amennyiben Vállalkozó a titoktartási kötelezettségét bármely okból 

megszegi, teljes anyagi kártérítési kötelezettség terheli és Megrendelő jogosult a Szerződést 

azonnali hatállyal felmondani, azonban - a felmondásra való tekintet nélkül - a Vállalkozó 

titoktartási kötelezettsége az abban rögzített feltételekkel megmarad. 

11.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a vonatkozó jogszabályok szerinti illetékes ellenőrző 

szervezetek feladat- és hatáskörüknek megfelelően a Szerzödést és annak teljesítését 

ellenőrizhetik, s részükre a jogszabály szerinti információ megadása üzleti titokra 

hivatkozással nem tagadható meg. Az illetékes ellenőrző szervezetek ellenőrzése, helyszíni 

vizsgálata esetén Vállalkozó köteles minden segítséget a Megrendelő részére megadni, a 

helyszíni vizsgálaton jelen lenni az ellenőrzés hatékonysága és Megrendelő ez irányú 

kötelezettségeinek megfelelő teljesítése érdekében. 

12. Záró rendelkezések 

12.1. A Szerződés mindennemű módosítása és kiegészítése írásos formában, a Megrendelő és 

a Vállalkozó egyetértésével a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 303. 

§-a szerinti esetben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján lehetséges. 

12.2. Felek rögzítik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés úton, tárgyalások útján 

kívánják rendezni, és csak akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett 

eredményre. Felek a Szerződésből eredő valamennyi perben - hatáskörtől fliggően - kikötik a 

Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét, illetve hatáskör hiányában a 

mindenkor hatályos Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint hatáskörrel és 

illetékességgel rendelkező bíróság jár el. 
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12.3. A Szerződés értelmezésére és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekre vonatkozóan 

a Magyar Köztársaság hatályos jogszabályai, különösen a Kbt., a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 

és az egyéb kapcsolódó jogszabályok rendelkezései irányadók 

12.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek: 

l. sz. melléklet: Műszaki leírás, amely a következő elemekből áll össze: 
1/A. sz. melléklet: 2011. december 22. napján megküldött ajánlattételi 
felhívás és dokumentáció műszaki leírása az 1/B. sz. mellékletben 
meghatározott kiegészítésekkel 
1/B. sz. melléklet: Tárgyalási jegyzőkönyvek alapján a műszaki leírás 
kiegészítése · 

2.  sz. melléklet: Kereskedelmi és műszaki ajánlat, amely a következő elemekből áll 
össze: 

2/A. sz. melléklet: Vállalkozó 2012. január 26. napján megtartott 
tárgyaláson tett vállalása 
2/B. sz. melléklet: Vállalkozó 2012. február 13. napján kelt módosított 
kereskedelmi és műszaki ajánlata 
2/C. sz. melléklet: Vállalkozó 2012. február 20. napján adott válasza 
2/D. sz. melléklet: Vállalkozó 2012. február 22. napján adott válasza 
2/E. sz. melléklet: Vállalkozó 2012. február 23. napján kelt végleges 
ajánlata 

3. sz. melléklet: Felhatalmazó levél azonnali beszedési meghízásra 
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Felek a Szerződést átolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 5, azaz öt 

eredeti példányban, jóváhagyólag írják alá. 

Budapest, 2012. március 1.'>. · 

Misovicz Tibor 
helyettes-államtitkár 

Magyarország Külügyminiszte 
képviseletében 

Budapest, 2012. március W · Budapest, 2012. március ?/.) · 

Fábián László 
projektigazgató 

Walter Krisztián 
kereskedelmi igazgató 

Griff8oft Informatikai Zrt. képviseletében Griff8oft Informatikai Zrt. képviseletében 

Magyarország Külügyminisztériuma részéről 

szakmailag ellenjegyzem: 

Budapest, 2012. 9:;:, ... 9� ... 

Csók Csilla 
főosztályvezető-helyettes 

Gazdálkodási és Pénzügyi 
Főosztály 

pénzügyileg ellenjegyzem: 

Budapest, 2012. �.9.f.: .. 

Berkecz Jánosné 
főosztályvezető 

Gazdálkodási és Pénzügyi 
Főosztály 

jogilag ellenjegyzem:  

Budapest, 2012. r;JJ. • •  /.+. .... 

Dr. Szigethi Orsolya 
osztályvezető 

Pályáztatási és 
Közbeszerzési Osztály 
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l. szám ú melléklet 

MŰSZAKI LEÍRÁS, AMEL Y A KÖVETKEZŐ ELEMEKBŐL ÁLL ÖSSZE: 
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ll A. szám ú melléklet 

2011. DECEMBER 22. NAPJÁN MEGKÜLDÖTT AJÁNLATTÉTELI FELHÍV ÁS ÉS 
DOKUMENTÁCIÓ MŰSZAKI LEÍRÁSA 
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MŰSZAKI LEÍRÁS- IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK 

Beszerzés tárgya� Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli- pénzügyi 
rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatására, további speciális Forrás 
alrendszerek kialakítása és bevezetése. 

Beszerzés mennyisége, a beszerzés tárgyának részletezése: a Magyar Államkincstár által 
használt, illetve elfogadott, a költségvetési intézmények pénzügyi, gazdálkodási 
tevékenységeinek központi informatikai támogatására kifejlesztett integrált rendszerhez, a 
FORRÁS-hoz történő csatlakozás keretében a beszerzés tárgyát képezik: 

l .  Az alábbi standard a/rendszerek bevezetése, oktatása és támogatása: 

• főkönyvi könyvelés és előirányzati analitika 
• pénzügyi és kötelezettség-vállalási analitika 
• külfóldi kiküldetési analitika 
• tárgyi eszközök analitika 
• vonalkódos leltári analitika 
• raktári készletek analitika 
• érték nélküli munkahelyi készletek analitika 

2. A FORRÁS ügyviteli rendszer standard külfóldi kiküldelések analitikája 
alrendszerének kiegészítése az alábbi speciális funkciókkal: 

2.1. Az ideiglenes külfóldi kiküldelések nyilvántartása terén az alrendszemek alkalmasnak 
kell lenni az alábbi folyamatok kezelésére: 

• Napidíj pótlék nyilvántartása 
Az ideiglenes kiküldelések során a belső dolgozók bizonyos feltételek teljesülése eselén 

jogosulttá válnak napidíj pótlékra. A pótlékot a kinn töltött napok száma alapján a 

napidíjhoz hasonlóan számfejtik, napi összege fix, euróban fizetik ki, és a számfejtett 

összege havonta nem haladhatja meg a személyenként meghatározott keretösszeget A 

keretösszeg havonta kerül megállapításra. 

A pótlék bruttó összeg, melyből SZJA előleg kerüllevonásra úgy, hogy a kiküldöttek a 

nettó összeget kapják meg. 

• Utazáshoz kiadott biztosítási kártyák nyilvántartása 
A külföldi kiküldelések elrendelésekor kötelező a kiküldöttekre biztosítást kötni. A 

Külügyminisztériumban az utazások magas száma miatt ezt biztosítási kártyák kiadásával 

oldják meg. Az előlegek kifizetésekor a kiutazónak kiadják a kártyát, amelyet az utazás 

elszámolásakor vissza kell adnia. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie az utazó 

számára kiadott kártyák nyilvántartására, valamint annak nyilvántartására, hogy az utazó 

a kártyát az utazás végén visszaszolgáltatta-e. 

A kártyák az igénybe vehető szolgáltatások alapján különbömek, ezüst és arany kártya 

létezik. 
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A magas beosztás ú és sokat utazó munkatársak állandó kártyával rendelkeznek. 

Az utazásonkénti nyilvántartás mellett szükség van a pillanatnyilag kiadott kártyák 

kimutatására. 

• Belső és külsős dolgozók bruttó és nettó napi díjainak kiszámítása és 
nyilvántartása 
A napidíj minden kiküldött számára egységes napi összeg (jelenleg 40 EUR), ami SZJA

köteles. A kiküldöttek részére nem a teljes bruttó napidíjat folyósítják, hanem az SZJA

elöleggel csökkentett összeget. Az SZJA-levonás külsös és belsös dolgozók esetében 

eltér. Az alrendszemek alkalmasnak kell lennie a külsös és belsös napidíjak 

kalkulációjára és nyilvántartására. 

• Ideiglenes kiküldetésekbez kapcsolódó repülőjegyek nyilvántartása 
A ki utazásokhoz kapcsolódóan a nyilvántartás pénzügyi kapcsolat nélkül tartalmazza az 

igénybevett repülöjegyeket és azok következő adatait: célország, város, a kiállító 

légitársaság vagy utazási iroda nevét, jegy számát, az indulási és érkezési adatokat és a 

repülöjegy osztályát és költségét, valamint opcionálisan a járatszámot, számla dátumát, 

számla sorszámát és kiállítóját 

A repülőjegyek számláinak és a kapcsolódó kötelezettségvállalások rögzítése külön a 

pénzügy modulban történik. 

A repülöjegyekről utazási irodánkénti kimutatás készül. 

• Delegációk egyszerűsitett nyilvántartása 
A nagyobb delegációk (általában államfői és kormányfői delegációk) esetében az előleg 

felvételét és az elszámolást egy fö Ugyintéző végzi, aki az utazáson nem vesz részt. 

A napidíj és a dologi költségek előlegfelvétele, előleg visszavétele és költségkiadása egy

egy pénztárbizonylaton történik, melynek mellékJete a delegációs lista, amelyen a 

kiutazók aláírásukkal igazolják a napidíjak átvételét. 

• El nem számolt utazók listája és el nem számolt utazók felszólftó levele 
Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy az el nem számolt utazók listáját 

adott időpontra lehessen lekérdezni, melyen szükséges a felvett elölegek 

devizanemenkénti megjelenítése. 

Az el nem számolt utakról a kiutazóknak felszólítólevelet küldenek abban az esetben, ha 

az elszámolás határideje lejárt. A határidő jelenleg 1 O nap, de a lista indításakor beadható 

a nap száma. A határidő akkor tekinthető lejártnak, ha egy úttal a hazaérkezési követő l O 
napon belül nem számol el, kivéve, ha ezen idöintervallumon belül újra utazott. Ha az 

utazások közölt nem telt el 1 O nap, akkor az utolsó útról való hazaérkezéstől számítjuk az 

elszámolási határidő!. 
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Az alrendszernek alkalmasnak kell lennie a felszólító levelek generálására, amelyben fel 

kell tüntetni az utasításról az utaztató főosztály!, mivel külsős személy esetén az adott 

szervezeti egység számára küldik ki a felszólító levelet. 

2.2. A tartós külszolgálatok nyilvántartása terén az alrendszernek alkalmasnak kell lenni 
az alábbi folyamatok kezelésére: 

• Tartós külszolgálatok nyilvántartása 
Az alrendszernek lehetőséget kell biztosítani a tartós külszolgálatok 
nyilvántartására, melynek nyilvántartandó alapadatai a következők: 

o kiküldött, 
o állomáshely, 
o külszolgálat kezdetének dátuma, 
o külszolgálat vége, 
o vele utazó hozzátartozók és rokonsági fokuk, 
o engedélyező ügyirat száma. 

• Tartós külszolgálathoz kapcsolódó utazási jegyek nyilvántartása 
Pénzügyi kapcsolat nélkül tartalmazza a tartós külszolgálatra kiküldött és családtagjai 

hazautazásainak alapadatait. A tartós külszolgálat során a kiküldött és a vele utazó 

családtagok évente egy rendes hazautazásra jogosultak, továbbá jogosultak lehetnek 

rendkívüli hazautazásra is. A hazautazás adatainak és költségeinek nyilvántartására 

szolgál a funkció. A nyilvántartás az adott külszolgálathoz kapcsolódóan tartalmazza az 

igénybevevő nevét és adatait, a köztekedési eszközt, az utazás idejét, viszonylatát, és a 

felmerül t költségeket A funkció nem rendelkezik pénzügyi kapcsolattal. 

• Tartós külszolgálathoz kapcsolódó ingóságszállítás nyilvántartása 
A külszolgálatra kihelyezésre kerülő kiküldöttek költözködési ingóságainak szállítási 

költségeinek kalkulációjára és a ténylegesen felmerül! költségek nyilvántartására szolgál 

a funkció. 

A kiküldöttek az ingóságaik kiszállítására az alábbi lehetőségek közül választhatnak, 

amelyet a FORRÁS-ban nyilván kell tartani: 

o átalánydíjas költségtérítés, 
o KÜM saját járműveivel és munkatársaival történő szállítás ("KÜM 

általi"), 
o KÜM megrendelése alapján történő szállítás, egy bizonyos szállítóval a 

megadott súly- és költséghatárig ("KÜM számla"). Ekkor a KÜM rendeli 
meg a szállítást, a számla kiegyenlítése átutalással történik. 

o A kiküldött saját megrendelése és a hozott számla alapján a kiküldött 
költségeit a KÜM megtériti egy bizonyos összeghatárig ("számla"). 

3. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében kifejlesztésre kerülő Gépjármű nyilvántartó 
alrendszernek megvásárlása és bevezetése. 
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A kialakításra kerülő modul feladata jármű flotta üzemeltetésével kapcsolatos 
tevékenységek támogatása. A költségek nyilvántartása, jármű gazdálkodás segítése. 
A kialakításra kerülő megoldás a következő követelményeknek kell, hogy 
megfeleljen: 

3 .l. Működési környezet 

• illeszkedjen az újonnan bevezetésre kerülő ügyviteli rendszerbe, 
• hálózatos működés támogatása, 
• egyszerűsített adatfelviteli működés támogatása a külképviseletek részére 
• jogosuJtsági rendszer kezelése (minden telephely illetve kezelő csak a saját 

adatait kezelheti és kérdezheti le; a központban minden adat kezelhető; a 
külképviseletek adatai a jogosuJtsági rendszemek megfelelően 
elszeparáltan kezelendők), 

• pénzügy és számvitel által használt törzsek átvétele. (Ne kelljen új törzseket 
felvinni és kezelni.) 

3 .2. Adatok nyilvántartása 

• jármű nyilvántartás 
o saját gépkocsik nyilvántartása, 
o egyéb járművek nyilvántartása (utánfutó), 
o járművekkel kapcsolatos adatok nyilvántartása ("GK forgalmi" 

adatai, tartozékok, kódok típusának nyilvántartása; MOL kártya 
nyilvántartása), 

o forgalmi rendszámok kezelése (kb. 12 karakter) 
o járművekhez kapcsolódóan egyéb fontos megjegyzések 

rögzítésének lehetősége. (Téli, nyári gumi - tárolási hely, 
fogyasztási norma, költséghely, tárgyi eszközhöz rendelése), 

o átirányítások kezelése a külképviseletek között. 
o jármű minősítés kezelése: pl. KGSZ (Külgazdasági szakdiplomata, 

OKM szakdiplomata, nagyköveti, stb., szolgáltató gépkocsi (szgk, 
kisbusz), turisztikai 

• életút esemény törzs, 
o szabadon definiálható események, melyek szükség eselén pénzügyi 

jogcímmel összerendelhetők 
• gépjárművekkel kapcsolatos események nyilvántartása - jármű életút 

nyilvántartása 
o Casco és KGFB számla adatok, 
o tankolási események, 
o büntetések, 
o balesetek, 
o szerviz események (eltöltött idő), szerviz költségek 
o egyéb kézzel megadható események, (parkolás, olajfogyasztás) 
o az esemény adatok kézzel felvihető legyenek, és összekapcsolható a 

szállítói számla sorával, 
• menetlevél fontosabb adatainak nyilvántartása 

o belfóldi menetlevél adatai: Havi nyitó dátum, Nyitó km; Havi záró 
dátum, Záró km. 
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o az állóhelyi üzemanyag fogyasztás külön megadási lehetősége 
üzemórában 

• tankalások nyilvántartása 
o Mol számla alapján 
o Kp. tankolás felviteli lehetősége. 

• engedélyek nyilvántartása 
o Igazgatás 

3.3. Főbb funkciók 

• vezetői engedélyt.(személy és sorszám) 
• parkolási engedély 

• Törzsek karbantartása 
• Jármű törzs kezelése 

o JogosuJtsági rendszer figyelése 
o Jármű tartozékok kezelése 
o Idősoros adatok kezelése 
o Életút események kezelése 

• Menetlevél/Teljesítmény adatok felvitele 
• Üzemanyag felhasználás regisztrálása 

o Kézi felviteli lehetőség 
o MOL számla beolvasása 

• rendszámhoz kell rendelni, 
• A modulba beolvasott MOL fájl tételes beazonosítása 

járművekhez, menetlevelekhez. 
• Casco és kötelező biztosítási számla beolvasása 

o kötött struktúrájú excelben megadott casco és kötelező biztosítási 
adatok beolvasása, 

o életút esemény létrehozása, 

3.4. Jelentések és lekérdezési lehetőségek 

• futásteljesítmény és kihasználtság (futott és szervizben eltöltött idő alapján) 
• tankolási adatok 
• túlfogyasztás és megtakarítás (havi teletank rendszerhez) 
• cégautó adó 
• jármű törzslap nyomtatása (Fontosabb adatok és események kinyomtatása) 
• események lekérdezése 
• Speciális külképviseleti riportok - melyek a külképviseleti modulban 

kerülnek megoldásra 
o magánhasználatba vett járművek ktg. térítésének alapriportja 
o a féléves papíralapú jelentésre kinyomtatása megtörtént-e 
o szervizperiódusokra figyelmeztető riport 
o biztosítás érvényességének lejárta előtt figyelmeztető riport 
o forgalmi érvényessége figyelmeztető riport 
o országból kiviteli határidő figyelmeztető riport 
o vámelőjegyzés közeledik figyelmeztető riport 

3.5. Egyéb elvárások 
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• Váltsa ki a jelenlegi kézi nyilvántartásokat 
o Gépjármű nyilvántartás és elszámolási excel 

• Költséghely nyilvántartás (Idősoros) 
• GK rendszám változás nyilvántartása (Id ősoros) 

3.6. Opciós kiegészítés 

• készlet felhasználás regisztrálás lehetősége 

4. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében kifejlesztésre kerülő Külképviseleti 
alrendszer megvásárlása és bevezetése. 

A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek pénzügyi analitikus nyilvántartásainak, 
jelentési kötelezettségeinek teljesítésére,vezetésére alkalmas, a mindenkori 
költségvetési szabályokhoz, KÜM belső utasításokhoz alkalmazkodni tudó WEB-es 
felületen kifejlesztésre kerülő alrendszer kell, hogy legyen. 

A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek alábbi analitikus nyilvántartásait 
kezelj e: 

4.1. Pénzügyi analitikus nyilvántartások 
• Előirányzatok rögzítése 
o A Külképviseleti alrendszerben legyen lehetőség a külképviseletek 

előre meghatározott és a központban rögzített, saját hatáskörben 
módosítható előirányzatainak nyilvántartásaira, módosítására 
(bizonyos dologi kiadásokra meghatározott előirányzatok 
átcsoportosítása). 

o Az előirányzatok nyilvántartása, módosítása legyen alkalmas 
lekérdezésekre és archiválásra. (Pl. adott naptári napi állapotot le 
lehessen kérdezni, de alkalmas legyen a rendszer arra, hogy éves, 
negyedéves, havi állapotok elmenthetök és visszakérdezhetők 
legyenek hiteles módon. 

o A lekérdezések elvégezhetők legyenek a külképviseleten és a GFO
n IS. 

o A lekérdezések legyenek alkalmasak papír alapú megjelenítésre is. 
o Az előirányzatok legyenek összevethetőek a tényleges 

felhasználással O elenleg %-os összesítés PNWIN programban). 
o Az előirányzatok legyenek csoportosíthatóak, Oelenleg a 

külképviseleteken több előirányzatot kezelnek, külképviseleti 

"saját", külgazdasági, mezőgazdasági, állampolgársági 
ügyintézéssei kapcsolatos előirányzat. Ezeket az előirányzatokat és 
a kapcsolódó felhasználásokat külön csoportként kell tudni kezelni. 

o A programnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy igény esetén ú jabb 
állománycsoport létrehozása legyen lehetséges. 

• Kötelezettségvállalás nyilvántartás 
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o A kötelezettségvállalások nyilvántartására a korrekt és naprakész 
szabad keret kimutatás miatt van szükség. A szabad keret az adott 
külképviseletre eső előirányzatból még rendelkezésre álló összeget 
jelzi a gazdaságis részére. Ahhoz, hogy ez az adat naprakész 
legyen, nem elegendő az előirányzatot a teljesítésekkel összevetni, 
mert az nem a valós képet mutatja. 

o A kötelezettségvállalási nyilvántartásnak meg kell felelnie a 
jogszabályi előírásoknak. 

o Csak azok a kötelezettségvállalások kerülnének előre rögzítésre, 
amelyek hosszabb időszakot, akár az egész évet érintik. Ilyen 
például a bérleti díj. 

o A programnak kezelnie kell az előre felrögzített 
kötelezettségvállalásokon kívül a 

. 
pénzforgalomból automatikus 

kötelezettségvállalás generálást. (Amr 72. § (13) ban szereplő 
tételek és azok, amelyekre nem kell előzetes kötelezettségvállalás a 
KÜM belső szabályai szerint. Ennek a háttérben kell futnia, hogy 
minél kevesebb többletmunkát jelentsen ez a rögzítőnek 

o Lehetőséget kell biztosítania a programnak a már korábban is 
említett szabad keret kimutatására. A szabad keret az előirányzat, a 
kötelezettségvállalás és a teljesítések összevetése egy kiadásnemre. 
A programnak kezelnie kell tudni azt a körülményt, hogy egy adott 
főkönyvi számlaszámra több pénznemben is történik kifizetés. 

o A kötelezettségvállalások esetében az alábbi információk 
rögzítésére mindenképpen szükség van: Szerződés, megrendelés 
száma, partnere, deviza összege, ÁFA tartalma, költséghelye 

o A kötelezettségvállalásnak archiválhatónak, ennek érdekében 
kinyomtathatónak kell lennie. A kinyomtatott 
kötelezettségvállalásnak tartalmaznia kell az ellenjegyzésre 
vonatkozó adatokat, a kötelezettségvállaló személyét, is. 

o A kötelezettségvállalási nyilvántartásnak kezelnie kell tudni a 
jelenleg "záradékolt" tételekkel kapcsolatos kötelezettségvállalást, 
tehát amikor nem a külképviselet "saját" költségvetése terhére 
történik kifizetés. 

• Bank analitika 
o A banki analitikai nyilvántartás esetében az alábbi információk 

feltöltésére alkalmasnak kell lennie a rendszernek: Dátum 
(értéknap), kivonat sorszáma, megjegyzés, költséghely (vagy egyéb 
kontírozó információ), összeg, AF A kulcs, kötelezettségvállalás 
hivatkozás, számla alapadatinak rögzítési lehetősége, belső 
bizonylat készítése. 

o Lehetőséget kell biztositani, hogy a banki analitikai tételeket a 
megfelelő devizában tudja rögzíteni a felhasználó, amelyet a 
program automatikusan az elszámoló átlagárfolyam alapján 
átszámol forint értékre. 

o Ki kell tudnia a banki tételt egészíteni a hozzá kapcsolódó számla 
alapadatival, amelyből automatikusan a háttérben generálnia kell a 
programnak egy szállítói számlát. 

o Meg kell teremteni a kapcsolatot egy mezőn keresztül az előzetesen 
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kapcsolódik előre felrögzített kötelezettségvállalás bizonylathoz a 
banki sor, úgy a programnak automatikusan létre kell tudnia hozni a 
háttérben egy egyidejű kötelezettségvállalást 

o A banki és pénztári tételekről lehetőséget kell a programnak 
biztosítania ÁFA lekérdezések létrehozására. 

o A programnak kezelnie kell tudni azt a körülményt, hogy a 
külképviseleteken nem egységes az ÁFA % és az ÁFA tartalom. 

o Legyen alkalmas az ÁFA lekérdezés annak nyilvántartása, mekkora 
a tárgyévben várható ÁFA-bevétel, mekkora a már megtérül ÁFA 
és mekkora összeg a következő évre áthúzódó ÁFA megtérülés. 

o Lényeges, hogy megfelelően kezelje a program a korrekciózást. 
Amennyiben véglegesített a rögzítő egy bizonylatot, azt csak 
korrekciós bizonytaton keresztül lehessen javítani. 

o Az üzemanyag tankolási adatokat fel kell tudnia rögzíteni a 
felhasználónak a pénzforgalmi információkkal együtt. 

o Legyen alkalmas a program a banki tranzakciók havi forgalmának 
összesítésére és a folyószámla egyeztetések elvégzésére 
pénznemenként, folyószámlánként Az egyeztetések legyenek 
kinyomtathatók. 

• Pénztár analitika 
o A pénztári analitikai nyilvántartás esetében az alábbi információk 

feltöltésére alkalmasnak kell lennie a rendszernek: Dátum 
(értéknap), megjegyzés, költséghely (vagy egyéb kontírozó 
információ), összeg, ÁFA kulcs, ÁFA tényleges összege, 
kötelezettségvállalás hivatkozás, számla alapadatinak rögzítési 
lehetősége, belső bizonylat készítése, érvényesítés tényének 
rögzítése. 

o Lehetőséget kell biztositani, hogy a pénztári analitikai tételeket a 
megfelelő devizában tudja rögzíteni a felhasználó, amelyet a 
program automatikusan az elszámoló átlagárfolyam alapján 
átszámol forint értékre. 

o Ki kell tudnia a pénztári tételt egészíteni a hozzá kapcsolódó számla 
alapadatival, amelyből automatikusan a háttérben generálnia kell a 
programnak egy szállítói számlát. 

o Meg kell teremteni a kapcsolatot egy mezőn keresztül az előzetesen 
felrögzített kötelezettségvállalás bizonylatokkaL Amennyiben nem 
kapcsolódik előre felrögzített kötelezettségvállalás bizonylathoz a 
pénztári sor, úgy a programnak automatikusan létre kell tudnia 
hozni a háttérben egy egyidejű kötelezettségvállalást. 

o A pénztári és banki tételekről lehetőséget kell a programnak 
biztosítania ÁFA lekérdezések létrehozására. (Ld. bank analitikánál 
le írtakat.) 

o Lényeges, hogy megfelelően kezelje a program a korrekciózást. 
Amennyiben véglegesített a rögzítő egy bizonylatot, azt csak 
korrekciós bizonytaton keresztül lehessen javítani. 

o A programnak havi elszámolási, egyeztetési lehetőséget kell 
biztosítania, valutanemenkénti címletjegyzékkel és a hó végi záró 
pénzkészlet összevetéséveL A hó végi zárási adatok 

..................... _ ... �iiiX?.I!lt_�!��t?.�� �t:ll lt:gYt:IIt:�: . .............................................. . .................... . 
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o Kezelnie kell az előlegekkel kapcsolatos tennivalókat (oda-vissza 
hivatkozások kiadás és visszavételezéskor). 

o Kezelnie kell a pénzváltásokat (oda-vissza hivatkozások 
pénzváltásokkor). 

o Az üzemanyag tankolási adatokat fel kell tudnia rögzíteni a 
felhasználónak a pénzforgalmi információkkal együtt. 

o Kiküldetési rendelvények létrehozására alkalmasnak kell lennie. A 
kiküldetési rendelvény kinyomtatható legen, ami megfelel az 
előzetes kötelezettségvállalásnak. A kiküldetéssel kapcsolatos 
valamennyi elszámolást (napidíj, szállás, utazási költségek, stb.) 
egyben kezelni tudja. 

• Szállítói számla nyilvántartás 
o A szállítói számla nyilvántartás kizárólag csak pénzforgalomhoz 

kell, hogy kapcsolódjon, tehát ne lehessen pénzforgalom nélkül 
számla adatokat a rendszerbe vinni. 

o A számlák alapadatait a banki és pénztári bizonylatokhoz 
kapcsolódóan kell tudni megadni. Az alábbi alapadatokra van 
szükség: Számla sorszáma, partnere, dátuma(i) 

o A számla bizonylatokat a programnak a háttérben automatikusan 
létre kell hoznia a megadott számla alapadatok és a pénzforgalmi 
soron megadott információk (összeg, ÁFA kulcs, megjegyzés, 
kontírozó törzs) alapján. 

4.2. Eszköz-készlet analitika 
• Eszköz nyilvántartás 

A Külképviseleti alrendszerben a külképviseletek eszköz nyilvántartásával 
kapcsolatosan az alábbi gazdasági eseményeket kell tudni kezelni: 

o Központtól, illetve más külképviselettől befejezetlen beruházásként 
átvett nagy értékű eszközök aktiválása, nyilvántartásba vétele 

o Központba, illetve más külképviseletre történő eszközök átadása 
o Külképviseleteken történő kis értékű eszköz beszerzések azonnali 

aktiválása 
o A külképviseletek vonalkódos eszköz leltározásának támogatása 
o A külképviseletek eszközállományának lekérdezése 

A külképviseleteken az eszközanalitikában csak forintban vezetett 
nyilvántartást kell tudni kezelni. 

• Készlet nyilvántartás 
A Külképviseleti alrendszerben a külképviseletek készlet nyilvántartásával 
kapcsolatosan az alábbi gazdasági eseményeket kell tudni kezelni: 

o Nyilvántartásra kötelezett készletek mennyiségi bevételezése és 
árazása forintban 

o Készletfelhasználások rögzítési lehetőségének biztosítása 
o A külképviseletek aktuális készletállományának lekérdezése 
o Készletváltozások időszakonkénti és jogcímenkénti lekérdezése 
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A külképviseleteken a készletanalitikában csak forintban vezetett 
nyilvántartást kell tudni kezelni. 

4.3. Egyéb külképviseleti nyilvántartások 

A külképviseleti egyéb nyilvántartások célja, hogy megfelelő időszakokra (havonta, 
negyedévente) információt szolgáltasson a Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály részére a 
külképviseletek helyzetéről. A GFO ezeket az adatszolgáltatásokat olyan formában várja, 
hogy azok hitelesek és továbbiakban felhasználhatók legyenek. A GFO-n legyen mód 
egy-egy állomáshely adatainak megtekintésére de a program tegye lehetövé az 
adatállományok összefűzését, bizonyos külképviselet csoportokra vonatkozóan, vagy a 
teljes lista megjeleníthető legyen. Az adatszolgáltatásnak egységesnek kell lennie 
valamennyi kUiképviselet vonatkozásában. 

o Bér/emények nyilvántartása hivatal, rezidencia, szaigálati lakás, 
egyéb bontásban a legfontosabb adatok (Pl. cím, alapterület, 
bentlakó, stb.) 

o Helyi alkalmazonak nyilvántartása a helyi alkalmazottak 
nyilvántartása a később meghatározott módon tartalmazza a 
nyilvántartáshoz, döntéshozatalhoz szükséges legfontosabb 
adatokat, pl. név, nem, bruttó bér, szerződés legfontosabb feltételi, 
stb.) 

o Kiküldönekkel kapcsolatos nyilvántartások: pl. kiküldött 
alapadatai, szorzója, kiküldetés kezdete, ellátmány pótlékra jogosító 
családtagok, stb. 

o Magán gépkocsi hivatali célú használatának nyilvántartása 
(jármű alapadatai, megtett km, felvett térítés. A program legyen 
alkalmas a gépkocsi térítés formanyomtatványának generálására és 
számítására a szükséges adatok bevitele után. 

o Mobiltelefonok nyilvántartása: a nyilvántartás tartalmazza azokat 
az adatokat, amelyek a mobil készUiékek számának, használójának 
és a havi forgalom nyilvántartására alkalmasak. 

o ÁFA nyilvántartásnak tartalmaznia kell a külképviseleten 
kifizetett ÁFA, jövedéki adó összegeket azonosítható módon. A 
nyilvántartás legyen alkalmas a helyi sajátosságok figyelembe 
vételével a várható ÁFA és jövedéki adó bevételek nyilvántartására 
valamint a már teljesült bevételek nyilvántartására évenkénti 
bontásban. 

o Vendégszobák nyilvántartása: a nyilvántartás a 
vendégszobák forgalmának, abból eredő 
nyilvántartására legyen alkalmas. 

külképviselet 
bevételeknek 

Az Egyéb nyilvántartások rész legyen alkalmas arra, hogy a jelenlegi (számviteli, 
költségvetési, külügyminisztériumi) előírásokból következő adatszolgáltatások 
teljesíthetők legyenek, egyben biztosítsa a további változtatás lehetőségét is. 
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1/B. számú melléklet 

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN A MŰSZAKI LEÍRÁS 
KIEGÉSZÍTÉSE 

A műszaki leírás módosításai a tárgyalási jegyzőkönyvek és a feltett kérdések alapján: 

l .  Megrendelő valamennyi modul esetén korlátlan licencet vár el. 
2. Megrendelő a működtetett rendszerhez távoli hozzáférést kizárólag a KÜM 

infrastruktúráján tud biztosítani, Vállalkozó számára, Vállalkozó külső telephelyéről nem. 
Ez a korlátozás kizárólag Megrendelő saját infrastruktúráján működtetett eszközökre 
vonatkozik. 

3. Megrendelő tájékoztatást kapott Vállalkozótól arra vonatkozóan, hogy Vállalkozó a KGR 
adatbázis szervereihez rendelkezik távoli hozzáféréssel. Ennek fenntartása ellen 
Megrendelő nem emel kifogást, de hangsúlyozza, hogy ennek a hozzáférésnek a 
biztonsági összefüggései Vállalkozó és a KGR közötti viszonyrendszerben kezelendők, az 
ebből fakadó kockázatokért, illetve annak következményeiért Megrendelő felelősséggel 
nem tartozik. 
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2. szám ú melléklet 

KERESKEDELMI ÉS MŰSZAKI AJÁNLAT, AMEL Y A KÖVETKEZŐ 
ELEMEKBŐL ÁLL ÖSSZE: 

. 
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2/A. számú melléklet 

VÁLLALKOZÓ 2012. JANUÁR 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 
TÁRGYALÁSON TETT V ÁLLALÁSA 

Vállalkozó a 2012. január 26. napján tartott tárgyaláson kijelentette, hogy valamennyi modul 
tekintetében korlátlan licencet biztosít Megrendelő részére. 
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2/B. számú melléklet 

VÁLLALKOZÓ 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN KELT MÓDOSÍTOTT 
KERESKEDELMI ÉS MŰSZAKI AJÁNLATA 
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Az ajlinlattev6oek a cégkivooatban szerepló oeve: GriffSoft Informatikai Zrt. 
Az. ajánlattcv6 elme: 6 723 Szeged, Felsó-Tisza part 31-34. M. Jház. fszt. 2. 
Az ajánlattevt'l telefax sz:im.a, dcktrooikus elérhetősége: 06-1-239-0056; walter krisztian@griffsoft.hu 
Az ajánlat tárgya: Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezeté•e, oktatása és támogatisára, 

további specillis Forrás alrendszetek kialakítása és bevezetése 

Budapest, 2012. február 13. ��� - J1! \j) ()b )L__J ................................................ 

c' szerú aláitis GriffS� Informatikai Zrt. 
6 723 Szeged 

Felsó-TISZa part 31·34. MJMz. fszt. 2. 
Adósdm: 12573936-2-0B 
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OKTATÁSI KONCEPCIÓ 

A ,,Magyar Államkincscir által elfogadott integrált ügyvireli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) 
bevezetése, okt:lltása és támogatására, további speciáli.s Fottás ahendszetek. kialakítása és 
bevezetése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 2012. febmár 08-in keltezett ,,módosított ajánlat 
kétése" tárgyú levél mellékletének 2. pontjában 

1.  A FORRÁS rendszer oktacisával kapcsolatban Ajánlatkér6 elvirjat hogy Ajánlattevő 
fogalmazza meg oktatási koncepci6ját u alá.bbiak figyelembevételével: 
a. A koncepciónak a Külügyminisztériumban 200 fő a rendszer baszruilatára vonatkozó 

kompetenciáját kell biztosítani az alábbi bontás szerint: 

stllndatd modul 36 fő 
l gépkocsi modul 8 fő 

külfóldi kiküldet<s 4 fó 
Külképviseleti modul !52 fő amelyből 

központ 20 fő 
külképviseletek 102 fő 
felkészül6 30 fő 

Mindösszesen: 200 f6 

b. A'Z oktatást kötelezé vizsga zárja le. 
c. A későbbiekben is megrendelhető legyen az oktatás. 

Ezek alapján: 

Egy integtált informatikai rendszer hosszú távú múködésének biztonságát alapozz:a meg, ha a 
rendszert a mindennapokban hasznáJók alapos és szakszerű oktatásban részesültek, melynek 
során készség szinten elsajátították a kezelési ismereteket. A GriffSoft Ztt. az oktatáshoz 
megfelelő személyi állománnyal és oktatási tapa.sztalattal rendelkezik ahhoz, hogy biztosítsa az 
ügyfelek magas szintú oktatási igényeit. A:z. oktatás a projekt bevezetés szerves és nélkülözhetetlen 
eleme. 
Az oktatási feladatot is - nrint a teljes projekt kivitelezést - tetvszerúen, jól szervezetten, az 
elsajátítisi folyama.tot egymásta épitve érdemes végezni. Fontos, hogy su oktatásban résztvevők 
részéte elegendő idő álljon rendelkezésre a folyamatok megismerésére és elsajátításán.. 
Az oktatás végrehajtására a GriffSeft Zrt. létrehoz egy oktat6i rendszert, mely lényegében 
megegyezik a majdani éles rendszettd. Ennek előnye, hogy a felhasználók az oktatáson elsajátított 
folyamatokat, funk.ci6kat, tranzakci.6kat az éles rendszettel teljesen megegyező k.örnyezet�n 
gyakorolhatják, így a:.. éles indulás időpontjára teljes mértékben elsajátíthatják a feladatuk 
ellátásához szükséges ismereteket. 
Az oktatás minden esetben gyakorlati oktatást jelent, azaz minden tanuló számítógép előtt ül, az 
oktató pedig projektortal kivetiti az oktacis során elvégzendő gyakorlati feladatokat. Egy-egy 
gyakorlati feladat végrehajtása úgy történik, hogy először az oktató projektoron Icivetítve és 
részletesen elm:agyarázva elvégzi a gyakorlatot, majd párhuzamosan a tanulókkal lépésről lépésre 
lWadva újra. dvégzik a gyakorlatot. 
A fent leírt m6dszettel KÜM Forrás SQL bevezetési projektben az alábbi oktatásokat tetVezzük 
megvalósítani: 

_ , _ 
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1. Standard modulok oktatása 
A standard modulok oktatása két nagy témaköt szerint történik, pénzügy-főkönyv oktatás, 
illetve eszköz-készlet oktatás. Mindkét témakörben egy-egy öt napos kulcsfelha.sználói 
oktatás az, ami tartalmazza a komplett elsajátitandó tananyagot. Az öt napos oktatás egy
egy félnapos kezelói oktatással indul, ezen érdemes minden felhasználónak részt venni, 
majd a folyamatok egymásra épülésének m.egfelelóen kerül sor a tananyag további 
ismettetésére (törzsada.t kezelés, kötelezettségvállalás rögzítés, számla, bank, pénztár, stb.). 
Az okmtások napn, illetve félnapra lebontott oktatási tematika alapján történnek ezért az 
oktatás során megvalósítható az, hogy a:t alap kezelói oktatáson kívül egy-egy tanuló csak 
a munkakörének megfelelő tananyagat sajátítsa el Tennészetesen a kulcsfelliasználóknak 
9. teljes oktatási anyagat el kell sajá.títani. 

• Pénzügy.f6k1Jnyv kulctJ:felbssználóí oktlltás 
• Keretgazdtik rua.ttús 
• Klinyvellfk (számvitcli munktuánsk) oktauls• 
• &zköz.készlet kulcsfelhatJZD8JÓÍ oktaUs 

Az eszköz roadul éles inditását megelőzően tervezzük megtartani a KÜM 
oktatótermében (4-S napos kulcsfelhasználói oktatás). A központban az eszköz 
nyilvántartásokat vezető munkaúrsaknak, illetve a számvitel rész&ól annak a 
munkatátsna.k aki u időszaki zá.rásokat fogja végezni (ÉCS elszámolás, kont:fro:zás, 
főkönyvi feladás) kell részt venni az oktatáson. 

• Készlet kezelifi oktabis 
A készlet modul éles indítását megelőzően tervezzük megtartani a KÜM 
oktatótennében (1 napos alap készletoktatás). A központban a készlet analit:iká.kat 
vezető munkatársaknak kell részt �nni az oktatáson. 

2. G�plrocai modul oktatása 
A gépjármű modul oktatására az érintett felhasználők kis létszáma miatt külön 
oktatótenni oktatást nem tervezünk. A felhasznalők oktatása a saját munkahelyükön. a 
teszt adatbázison történik, majd az éles üzemi rögzítés megkezdésekor személyes helyszíni 
támogatást biztosirunk a felhasználóknak. 

3. Killfilldi kikilldetés modul oktatása 
A külföldi kiküldetés modul oktatására az érintett felhasználők kis létszáma miatt külön 
oktatótermi oktatást nem tervezünk. A felliasználók oktatása a saját munkahelyükön, a 
teszt adatbázison történik, majd az éles üzemi rögzítés megkezdésekor szemé]yes helyszíni 
támogatást biztosítunk a felhasználóknak.. 

4. Külképviseleti modul oktatlisa 
A külképviseleti modul oktatását az érintett felhasználók nagy száma miatt több 
turnusban és több helysz1nen lávánjuk megvalósítani az alábbiak szerint: 

• KiJzpont · 20  f6 (Kiilképvisdeti modul kulcsfdhssznSlóí) 
A külképviseleti tnodul kulcsfelhasználóít a Griff5oft Zrt. oktatótennében egy 20 
fós turnusban tervezzük megvalósítani Az oktatás tervezett időtartama 4-5 nap és 
tartalmazza a Külképviseletei modul teljes funkcionalitásának oktatását, a 
külképviseleti modul szerviz funkcióinak oktatását, valamint a vizsgáztatást is. 

5. Vizsgáztatás 
A Fortás SQL projektbevezetés tová.bbiakban megvalósítandó oktatásait vizsgáztatással 
tervezzük lezároi A vizsgáztatáshoz össuállitunk egy-egy olyan gyakorlati feladt.tsort, 
amely lefedi az adott oktatás teljes tananyagát. Ezt a feladatsort a felhasználóknak meg 
kell oldani, majd Griff8oft Zrt. tanácsadó kollégái a rendszerben rögzitett gazdasági 
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�em�nyek alapján ellenőrzik és értékelik (megfelelt vagy nem felelt meg minősitéssel) a 
Vttsgat. 
Azon felhasználók esetében, akik már részt vettek a számukra előirt oktatáson utólag, a 
KÜM-nél múködó teszt környezetben biztosítjuk a vizsga lehetóségét. 

6. .M. oktatások későbbi megrendelése 
A fentiekben meghatározott oktatásokon túl. külön díjazás keretében természetesen 
lehetősége van a Megrendelőnek pátoktatások megrendelésére. 

Budapest, 2012. február 13. 
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TESZTELÉS ÉS PRÓBAÜZEM 

A ,,Magyar An.mkincsti.r által elfogadott integrilt ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORRÁS) 
bevezetése, oktatása és ci.rnogatá.sáta, további spedilis Forcis altendszekk kialakítása és 
bevezetése" tárgyú közbeszetzési eljárásban 2012. február 08-án keltezett ,�ódositott ajánlat 
kérése" tárgyú levél mellékletének 3. pontja alapján az Ajánlatkét6 elvúja a 3-4 htt tesztelés t 
és nt követden 3-4 hét ptóbaiizem biztoshádt. 

Ezek alapján: 

A KŰM igényei alapján egyedileg fejlesztett .kül.képviseleti modul bevezetésével kapcsolatosan 
Ajánlattevő az alábbi, többszintű tesztetési elját'ásra tesz javaslatot: 

1. Fejleszt6i tesztelés 
GriffSoft Zrt. a szoftverfe�esztési tevékenységét függet:kn m.inóségbiztositási cég által 
auditált minóségirányítási eljárás alapján végzi Az ME-GS·05 minóségügyi eljárás előirásai 
vonatkoznak a szaftverfejlesztési tevékenység szabályozására, mely utasítás rendelkezik az 
egyedi fejlesztésú szaftvetek szaftverfejlesztő kollégák által elvégzendő, kötelező tesztelési 
eljárásairóL E:z:en utasítás elóitásainak rru=:gfeldóen a programozó és rendszerszervező 
kollégiktól csak úgy kerülhet ki egy szoftver, ha azon elvégezték a kötekzóen előírt 
teszteket. Ez azt jelenti, hogy a Griff5oft Zrt-nél kialakított fejlesztói környezetben, mely 
megfelel a Megtendelőnél múködó adatbázis beállításoknak és paraméterezéseknek, 
mi.oden egyes programfunkciót ki kell próbálni, törzsadatok, illetve forgalmi bizonylatok 
rögzítéséve� módosításáva� törlésével és lekérdezésével Vagyis a fejlesztói tesztet 
követŐen olyan prognunhiba, hogy egyáltalán nem múköd.ik. valamilyen funkció, nem 
fordulhat el6. 
A programfejlesztő kollégák ezen tesztdési eljárást a kül.k.épviseleti modul minden 
alrendszerére és minden funkciójára folyamatosan elvégzik, a programfejlesztés 
előrehaladásának megfelelóen. 

2. Bels6 funkcionAlis és folyamattesztelés 
Az elkészült és a ptogramfejlesztó kollégák által már belső használatta publikált 
programrészeket (alrendszeteket - pl. Külképviseleti modul gépjármű alrendszer, 
Külképv.iselet:i modul pénzügyi altendszer, stb.) a KÜM projektben tés2:tvevó tanácsadó 
kollégák is folyamatosan tesztelik. A tanácsadó kollégik. má.r a fejlesztési 
követelményekként meghatározott üzleti logikát is tesztelik, azaz ellenőrzik, hogy a 
program valóban úgy múködik-e, ahogy a felmérések sorin az igények megfogaltn.azásra 
keriiltek. A tanácsadó kollégák. komplett funkcionális és folyamattesztet véganek a 
kifejlesztett alrendszereken. Ez a tesztelés szUttén a GriffSeft Zrt. informatikai hálózatán 
kialakított tesztelési környezetben történik. 

3. Teljes köd! felhasználói funkció és folyamatteszt (KŰM, Grif!Soft közös tesztelés) 
Az 1-2. pontban megfogalmazott tesztelési djárások elvég2ését követően ketülhet sot az 
olyan teljes körű funkció és folyamat tesztre, amelyet mát a Megrendelő ette a feladatra 
kijelölt, kulcsfelhasználó munka.t:átsai végeznek a GriffSoft Zrt. tanácsadó munka.társaival 
közösen, a Megrendelő informatikai Mlózatán kialakított tesztetési köm.yezetben. Ezen 
tesztek elvégzését e1óre meghatározott tesztelési jegyzőkönyvek alapján kell végezni. A 
tesztdési jegyzőkönyvek részletesen lefrjik az elvég2eodó tesztetési feladatokat, az adott 
funkció vagy folyamat elvirt tesztelési eredményét, majd a feladatok elvégzését követően a 
jegyzőkönyvekben rögzíteni kell az adott funkció vagy folyamatteszt tényleges teszt 
eredményét. 
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A külképviseleti. modul bevezetése során ezt a tesztelést egy hét időtartam alatt tervezzük 
megvalósítani, a feladatütemtetvben meghatározott időpont szerint (2012.04.23 -
2012.04.27). 

4. Kiemeh felhasználó teszt 
A teljes kötú felhasználói funkció és folyamat teszt elvégzését követően további két hét, 
önálló tesztelési lehetőséget biztositunk, a már az első turnusban. kulcsfelliasználói 
oktatáson részt vett és sikeres vizsgát tett kiemeit felhasználék részére (központi 
munbtá.rsak). Ezen teszt időszakban a KÜM infon:natikai hálózatán kialakított teszt 
környezetben a felhasználók kedvükre próbálgathatják a külképviseleti modul funkcióit. 
Ezen tesztelési időszak. alatt a felmerülő problémák. esedeges kérdések megválaszolására 
fokozott HelpDesk támogatást (WEB-es Griff HelpDesk) biztosítunk a felhasználók 
tész ére. 
A külképviseleti modul bevezetése során ezt a tesztelést két hét időtutam alatt tt:rvezzük 
megvalósítani, a feladatütemtervben meghatározott időpont szerint (2012.04.30 -
2012.05.11). 

5. Próbaü•em 
A próbaüzemi tesztelést úgy tervezzük megvalósítani, hogy a KÜM által Icijelölt 
k.ülképviseletek munkat:á.tsai három héten keresztül elvé.gzjk a KÜM ált21 meghatározott 
tesztelési feladatokat (pL egy havi pénztárnapló és egyéb külképviseleti gazdasági 
események feldolgozása). Ezen próbaüzemi tesztelés feltétele, hogy a próbaüzemre kijelölt 
külképvíseletek. munkatársai a 102 fós, több tumusos külképviseleti munkatátsak részére 
tervezett oktatások dsó tw.nusán vegyenek részt A próbaüzemi tesztelést a 
külk.épviseletek munkatánai az állomáshelyükön végzik a KŰM-ös teszt környezetben. 
A külképviseleti modul bevezetése során a próbaüzemet három hét időtartam alatt 
tervezzük rnegvalósítani, a feladatütemtervben meghatározott időpont szerint (2012.05.28 
- 2012.06.15). 

Budapes� 2012. február 13. 

GrlffS��fo'1.Baí Zrt. 
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NYILATKOZAT A MŰSZAKJ HÁTTÉRRŐL 

Alulírott Fábién László és Walter Krisztián, mint a GtiffSoft Informatikai Zrt. (cég) 
cégjegyzéste jogosult képviselói a ,,Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteliv 
pénzügyi rendszer (FOiiR.AS) bevezetése, oktatása és támogatásáta, további speciálls Forrás 
alrendszereit kialakítása és bevezetése" tárgyú közbeszerzési eljárásban 

nyilatkazunk 

hogy a 2012. Ít!bruár 08-án keltezett ,,módosított ajánlat" kérése tárgyú levél mellékletének 
4. pontja alapján: 

a.) A program zavartalan mdködéséhez azdkséges Slivszélesség: 
A progrun zavattalan múködéséhez felhasználónként 128 Kbps sávszélességú 
adatkapcsolat szükséges. 

b.) Adott killképviselet folyamatos internetelérés hü.nya esetén: 
Tekintettel atta, hogy a program alkalmazásszolgáltató központban múködik, mely 
használatinak feltétele az online kapcsolat, nincs mód offline múködési környezet 
kia.lakítására. Adatkapcsolati hiba esetén off-site használattal áthidallu.ták a kiesések. 

c.) Az egyes modulok adatbézisa: 
A modulok központi adatbázisba kerülnek telepítésre, így a modulonkénti adatbázisméret 
nem értelmezhető. A rendszer táthely igénye a megadott felhasználószám ismeretében 
maximum 30 GB/év. 

d.) Az egyidejd Celhasználók maximális száma: 
Korlá dan. 

e.) A program megf<:lel6 mdködéséhez az alábbi rendszerkövetelmények 
szükségesek: 
A program megfdeló múködéséhez minimum Windows XP SP3, .net framework 3.5 SP1 
és Office 2003 és Intemet Explotet 7.0 vagy magasabb verzió szükséges. 
Alkalmazásszolgáltat6 központhoz történő csadakozáshoz, Microsoft Remote Desktop 
Client szoftvet szükséges, ami az operációs rendszet tészét képezi. 

Budapes4 2012. február 13. 
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NYilATKOZAT A PROGRAMBA TÖRTÉNŐ ÁLLOMÁNYCSATOLÁSRÓL 

Alulitott Fábián Uozló és Walter Krisztiáo, mint a GrifiSoft lnfonnatikai Zrt. (cég) 
cégjegyzésre jogosult képviselői a ,,Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli� 
pénzügyi rends2:er (FOiiR.AS) bevezetése, oktatása és támogatására, további speciális Forrás 
alrendszetek kialakítása és bevezetése" tárgyú közbeszerzési eljárásban a 2012. februát 08-án 
keltezett ,,módosított ajánlat kétése" tárgyú levél rnellékletének 5. pont;a ese�ben., mdyben u 
ajánlatkérő elvárja, hogy a program tegye lehetóvé állomány csatolást az alábbi nyilatkozatot 
tesszük: 

A Forrás SQL-ben lehetséges az állományok csatolá.sát. Azonban ll Fonás ügyviteli rendszer 
keretében Irifejlesztésre kerülő .,Külképviseleti alrendszerben" sem igényként nem merült fel ez 
az igény, sem ll technológia nem teszi ezt lehetóvé. 

Budapes4 2012. február 13. 
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NYilATKOZAT A RENDSZERKÖVETÉS KAPCSÁN 

Alulírott Fóbián László éti Walter Kri8Ztián, mint a Gri8Soft Informatikai Zrt. (cég) 
cégjegyzésre jogosult képviselói a ,,Magyar Allamlcincstá.r által elfogadott integrált ügyviteli
pénzügyi rendszet (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatására, további speciális Fonás 
alreodszerek kialakítása és bevezetése" tárgyú közbeszerzési eljátásban 2012. február 08-á.n 
keltezett ,tfllódosított ajánlat kétése" citgyű levél mdléldetének 6. pontja esetében, melyben a.z 
ajánlatkérő kéri a rendszerkövetés fogalmi meghatározását val:a.t:tünt az ehhez kapcsolódó 
ha.táridóket, az alábbi nyilatkozatot tesszük 

Repdazrtkövetés; 

A rendszetkövetés, jogszabálykövetés szolgáltatás keretében az Ajánlattevő biztosítja az FORRÁS 
SQL-t használó valamennyi intézmény számára a szoftver- és jogszabálykövetést 

Az Ajánlattevő a jogszabálykövetés keretében vállalja, hogy a szoftve.tterméket folyamatosan, 
külön megrendel6 oldali specifikáció és követelmény meghatározás nélkül úgy fejleszti, hogy a 
használatra bocsájtott mindenkori verzió összes funkciója mindenkor megfeleljen a hatályos 
jogszabályi követelményeknek. Az Ajánlattevó a szükséges változtatásokat tartahru.zó 
szoftverváltozásobt olyan időpontban biztosítja a felhasználói kör részére, hogy az képes legyen 
eleget tenni a jogszabályi változásokból származó kötelezettségeknek. 

Az Ajánlattevő a szaftverkövetés keretében vállalja, hogy a szoftverterméket úgy fejleszti, hogy 
annak funkciói mindenkor megfeleljenek. az inforotációtechnológia általános színvonalának, 
ugyanakkor a fejlesztések eredményeként elóálló verziók technológiai követelményei könnyen 
alkalmazhatóak maradjanak az államigazgatási környezetben. Ez azt is jelenti, hogy a jelenleg 
használt FORRÁS SQL használt.tá.nak hardver és szaftver követelményi ne változzanak többlet 
beruhá2á.st igénylő vagy költségnövelő m6don. 

Ajánlattevő az alábbi belső fejlesztési irányelvek betartásával kíván a keret-megállapodás 
futamideje alatt a fenti követelményeknek eleget tenni. 

Iomabá.lykövetés· 

Tanácsadóink/konzulenseink naprakészek a jogszabályi változások követésében, hiszen a napi 
munkájukhoz ez elengedhetetlen. Ez biztosítja, hogy :minden szükségr:s változásról időben 
értesülünk és rendszet:ben történő beépítésének vizsgálata szakértő módon történik. A GriffSeft 
Zrt. fejlesztési módszertana a Serum módszertanon alapszik. Ennek a lényege, hogy a fejlesztések 
mérföldkövekre vannak osztva és fejksztések itetativan a mérfóldköveknek. megfelelő 
ütemezésben történnek. Jelenleg a GriffSeft Zrt. havi mérföldköveket alkalmaz, aminek a 
következtében havonta adunk ki újabb és újabb verziókat a különböző modulokat illetően. Ennek 
megfelelóen havonta kerül megvizsgiláSt'll, hogy mily� jogszabályi változásokat és milyen egyéb 
ügyfél igényeket kell átvezetni a következő verzióba. Ez elegendóen súrú vetziókiadás, ahhoz, 
hogy biztosítsa megfelelő időben a szaftverváltozásokat a feJhasználék számára, ahhoz, hogy a 
kötelezettségeiknek eleget tegyenek. Mindezek következtében a jogszabály Magyar Közlönyben 
való megjelenésétól számított 1,5- 2 hónap annak átvezetése. 

lnfnunád&tchnolófriai mrgfr;lclés: 

A GriffSoft Zrt. folyamato�n úgy fejleszti termékeit, hogy azok megfeleijenek mindenkor az 
elvárható technológiai követelményeknek, sót a legújabb technológiákat is naprakészen 
alkalmazzuk a fejlesztéseinkben. Visszamenőleg jelenleg is minden olyan technológiát 
támogatunk, amit a gyártók nem lehetetlenítenek el támogatás szempontjából Ez alatt azt kell 
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érteni, hogy a gyártók olyan változásokat eszközölnek az újab b verziókban, amelyek nem fdültól 
kompatibilis változtatások. Egy ilyen változás csak nagyon indokolt esetben történik és általában 
olyan verzióknl vonatkozik, amiket már sok éve nem támogatnak egyébként sem. Az FORRÁS 
SQL esetében külön fejlesztési ágban fent tudjuk tarwll azt a fejlesztési állapotot, ami ennek 
ellenéte támogatja a régi technológiát, addig. amíg olyan változtatási igény nem merül fel, ami 
ellentmondásbll.n nem kerül ezzel. Az FORRÁS SQL hatdvet és szaftver követelményeit tekintve 
támogatjuk a Windows XP és magasabb verziójú operációs rendszereket illetve az 
adatbáziskezelő esetében pedig a.z SQL Server 2000 és u feletti verziókat, amelyek esetében nem 
tervezünk változást. 

Ajánlattevő a szoftver- és jogszabályváltozások miatt módosított program verzióklit kérés nélkül a 
szolgáltatását megállapított előfizetési díj ellenében bocsátja a csatlakozó intézmények részére. 

A KGR�re csatlakozott intézmények esetében az új progwn verziók frissítése központilag a 
szaigáitatás részeként megtörténik. A frissítés elvégzéséról és az új verz.ió tattJ.lmáról A 
felhaszn.álók a helpdesk rendszer üzenőfalán szerezhetnek tudomást, illetve az új ven:ió 
újdonságai (változás.xls fáljként) a tettninálkliens asztalán is megtalálhatók. 

A központi csatla.kozású intézmények részére a. szolg.íltatás részeként az ajánlattevő elvégzi az új 
progtamvettiók szakszerű telepftését a Kincstár kezelésében lévő központi szerverparkra. 

Budapes4 2012. február 13. 

-l '2> -
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RENDSZERDOKUMENTÁCIÓK KÖRE, ILLBTVE TARTALMA 

a ,,Magyar Allamk.incstár által elfogadott .integr:ált ügyviteli- pénzügyi rendszer (FORR.Á.S) 
bevezetése, oktatása és támogatására, további speciálls Fortás altendszerek kialak.ftása és 
bevuetése'� tárgyú közbeszerzési eljárásban 2012. február 08-án keltezett ,.módosított ajánlat 
kérése" tárgyú. levél mellékletének 7. pontja ala.pj4D. az Ajánlatkérő elvárja, hogy az 
Ajá.olanev6 a módositott ajánlatban teljes kötllen bemutassa a te.odszerdoku.menticiók 
körét illetve azok tartalmAt. 

Ezek alapján: 

A Fortás SQL bevezetési projekt során az alábbi dokumentumok ketülnek átadásra: 

t. Felhasznüói kézikönyvek 
A sztenderd modulok vonatkozásában felhasználói kézikönyvek ketülnek (elektronikus 
formában) átadásra. A felliaszná16i kézikönyvek képemyó képekkel illusztrálva 
tartalmazzák az adott modul te�es menüsttuktúrájának, illetve funkcionalitásának résrletes 
leírásá.t. A felhaszruUói kézikönyvek tartalmazzák az adott modul összes lehetséges 
paraméterét, az egyes paraméterek jelentését, a modul töt2sadatait, azok jelentését, illetve 
szerepét. Továbbá a tögzítési képemyókön keresztül meghatározzák a modul teljes mezó 
szintú leírását. Ezek a dokumentumok modulonk.ént 100-200-300 oldalas nagyon részletes 
IeJruok. 

Az alábbi felhasználói kézikönyvek kerülnek átadásra: 
• Fonás SQL futtató rendszer, beleértve az Általános lekérdezó program 

felhasználói kézikönyvét is 
• Törzuda.t modul 
• Pénzügyi modul 
• Főkönyvi modul 
• Kl l beszámoló 
• Eszköz modul 
• Készlet nyilvántartási modul 
• Készk:tkönyvelési modul 
• Érték nélküli készletek modul 
• Vonalkódos leltármodul 
• Külföldi kikül.detés modul 
• Ügyviteli szerviz modul 

2. Oktalaisi anyagok 
A KGR bevezetéshez kapcsolódóan a. főbb szakmai területekre külön oktatási anyagok 
készültek, mdyek szintén átadásra kerülnek. Az oktatási anyagok a. felhasználói 
kézikönyvekhez hasonlóan képemyó képekkel illuszttálva leírjik: a.z adott modul 
törzsadatait. a modul teljes funkcionalití.sát és az egyes rögzitó felületek mezó szintú 
bemutatását. Ezen általános oktatisi anyagok mellett különféle, a helyi specialitásoknak 
megfelelóen átdolgozott oktatási/rögzftési segédletek kerülnek átadásra. 

Az alábbi oktatási dokumentumok. keriiinek átadásra: 
• Eszköz - Készlet oktatási anyag 
• Pénzügy - Számvitel Fejezett oktatási anyag 
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• Péntügy - Számvitel Intézményi oktatási anyag 
• Külfóldi kiküldetés modul - KÜM specialicisok segédanyag 
• Gépjármű modul oktatási segédanyag 
• KÜM kontirozás, könyvelés segédmyag 
• KűM kötelezettségvállalás rögzítés 

3. K:Wképviaeleti modullal kapcsolatos dolaunentumok 
Az egyedileg fejlesztett Kúlképvíseleti modullal kapcsolatosan átadásra kerül a WEB-es 
alkalmazás funkcionális leírása. mtly dokumentum tartalma2za a ftjlesztésre kerülő 
modul részletes funkcionalitását, a felméréstk és egyeztetések során meghatirozott 
követelményeket. 
A külképviseleti modulhoz stintén kés.zül részletes Felhasznélói kézikönyv. mely 
egyben a modul oktatási anyaga is lesz (Rögzítő felületek képernyő képei, teljts 
menüstruktútt. és az tgyes rögzítési funkciók mezó szhttú leitása). 

4. BdWtási terv 
Az éks rendszer paraméter beállításait és törzsadat Itialakításait ta:rt:alma.zó részletes 
dokumentum. 

Budap<st, 2012. február 13. 

- A o- -
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Griff8oft Informatikai Zrt. 
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NYILATKOZAT A SZÜESÉGBS HUMÁN ERŐFORRAs IGENYRÖL 

Alulírott Fábim Lá8zló és Waltet Kriaztim, mint a Gril!Soft Informatikai Zrt. (cég) 
cégiegy:zésre jogosult képviselói a ,,Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli
pénzügyi rendszet (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támoganísáta, további speciális Forrás 
alrendszetek kialakítása és bevezetése" tárgyú közbeszen:ési eljárásban a 2012. február 08-án 
keltezett .,módosított ajánlat kérése" tárgyú levél mellékletének 8. pontja alapján, a szükséges 
humáner6fortá.s igényról az alábbiakat ny.ilatkozzuk: 

A Fo:rri.s SQL program megfelelő használatának alapja a sikeres oktatás, ezért a bevezetés során 
többszintű oktatásra van szükség. 
Főbb teriiletenként olyan Irulesfelhasználókat kell képezni. akik. tészleteibe menóen ismerik az 
adott teriilet összes funkcióját, folyamatát és azok összefUggéseit, továbbá a rendszer bevezetését 
követóen képesek lesznek segíteni a végfelhasználóknak az esedegesen felmmiló problémák 
megoldásában valamint az új felhasználők beta:rútásában. 
Szükség van továbbá olyan végfelhasználók oktatásira, akik csak a munb.körüknek megfelelő 
részfeladatokat látnak el (pl kötelezettségvállalás rögzítés, számla rögzítés, készlet analitika, stb.) a 
Fonás SQL rendszerben. 

• A fentieknek megfelelóen a pénzügy - szémvitcl területén legalább 6-8 fő s.zámárA 
kulcsfelhasználói-, illetve a valamilyen pénzügyi analitikát vezető összes munkatá:rs 
számira a feladatkörének megfelelő végfelhasználói oktatás szükséges. 

• Az eszkö:r.: - készlet nyilvántartás területén 2-3 fó s:zámára s.zükséges kulcsfelhasználói 
oktatást tart2lli. Illetve az eszköz - készlet analit:ikát vezető társ főosztályokon 1-2 fó 
számára szükséges n analitikát vezető munkatársak. tészéte végfelhasználói oktatást 
wtaiÚ. 

• A K1ilfiildi kiküldetés modult csak szúk körben, az erre szakosodott területen fogják 
használni, ezért itt az összes felhasználónak kulcsfelhasználónak kell lenni (3-4 fó), hogy a 
modul teljes funkcionalitását elsajátítsák. 

• A kü:lképviseleti modul vonatkozásában a nagy fluktuáció miatt célszení legalább 10-12 
fó Irulesfelhasználót kiképezni a központban. illetve külképviseletenként legalább 1 fő 
végfelhasználót, akinek a modul teljc::s funkcionalitását el kell sajátítani. hiszen a 
külképviseleteken Ók fognak minden gazdasági eseményt rögzíteni a rendszerben. 

A Fonás SQL rendszer megfelelő, biztonságos és folyamatos használatának feltétele a fentiekben 
meghatározott és kiképzett humán erófOITás igény biztosítása. 

Budapest, 2012. február 13. 

-J ei -

cégszerű aláírás GriffSort Informatikai zrt. 
6723 Szeged Felsö-Tisza pa/131·3·4. M.lház. fszt 2 Adósz.ém: 12573936-2-06 
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NI'ILATKOZAT A MIGRÁLÁSRÓL 

Alullrott Fábiin László és Walter Kriszriin, mint a GrillSort Informarikai Zrt. (cég) 
cégjegyzésre jogosult képviselói a ,.Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli
pém:ügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatá.sá.m, további speciálls Fon:á.s 
alrendszetek kia.lalátisa és bevezetése" tárgyú közbeszerzési eljirásban 

nyilatkazunk 

hogy a 2012. február 08-án keltezett ,,módositott ajánlat ütése" tárgyú levél mellékletének 
9. pontjlit, melyben az Ajánlatkérő tájékozt:ltja u Ajánlattevőt, hogy migrálásra nem tart igényt, 
tudomásul vesszük. 

Budapest, 2012. február 13. 

'\:!: .:-L, _, _)·Hl'J CtL.- f.. ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  � 
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NmATKOZAT A GÉPKOCSI·MODULRA VONATKOZÓAN 

Alulírott Fábi:in László és Waltet Krisztián, mint a GriffSoft Informatikai Ztt. (cég) 
cégjegyzésre jogosult képviselói a ,,Magyar Alliunki:ncstár által elfogadott .i:ntegrilt ügyviteli� 
pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatására, további speciális Fottás 
alrendszettk Irialakítása és bevezetése" tárgyú közbeszen:ési eljárásban a 2012. február OSván 
keltezett "rnódosított ajánlat kérése" tárgyú levél mellékletének 10. pontja alapján, 

nyilatkozunk, 

hogy a Forrás ügyviteli rendszet keretében Irifejlesztésre kerülő "Külképviseleti altendszer"' képes 
kezelni a magán gépkocsi hivatali célú használatát. 

Budapest, 2012. február 13. 

<;:;;:;�L .� JJ' w� 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · -
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RÉSZLl!TI!S AJÁNLA'I'I ÁR 

Alulírott Fábiio László és Waltet Kmztián, mint • GrifiSoft lnfounatikai Zrt. (cég) 
cégjegyzésxe jogosult képviselói a "Magyar Álla.m.kincstár által elfogadott integrált ügyviteli
pénzügyi rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatására, tovibbi speciális Forrás 
alff:ndszerek kialakítása és beve2etése" tárgyú közbeszer2ési eljárásban az alábbi részletes ajánLui 
átat adjuk meg: 

Bevezetés Oktstás 

Budapest, 2012. február 13. 

utáni 
Fejlesztés támogatás összesen 

projektzárási 

cégszerú aláírás 
Griff8oft Informatikai zrt. 

6 723 Szeged 
FelsO-TiSlS part 31-34. M.lház. fszt 2 

Adószám: 1 2573936-2-06 

--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·------·-·-·---·-·-·-·-··-·-·-·-··-···-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-····-··-· .. ·-·-···- ·-·-·-·-·-·-·-····-·-·--·-·-·-·-·-··---·-·-·-·-········- ·-·-·· ""·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·--····---·-·-·-·-·""" -·- -·-·-·· ··-·-·-··-·-·-····-·-·-·-·-·--·-·-·-·-·-·-·-·-· 

43/70 



Vállalkozási szerződés "Magyar Államkincstár által elfogadatt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRÁS) 
-�.t:.l!.�:.�-�-�-:�-�: ... ?.�tE�-�!!.�_q __ �-�J?.r::.?.flf!_�:���-9�----���--�9.-��.'.'.-�P.-��-{9.!�-�--�?:.c?�--�-{��-0.r:!�:f!.c:.�---�!9.�L!�!�9��--�=:--�-�-��-�-�Ei::.f!_::._�-�-��Y-��-�--

KOVETBLMÉNY)EG\'ZÉK 

- W -

44/70 



0 

r 
� 
\ 

� J 

_". cn 

� 

l l'<> 

Az igéayelt szolgáltatások miiiZllki lelrúát kiegészítő és pontosító kővetelmények ősszefoglalása a FORRÁS iigyvitell reads:r.er 
keretében kifejlesztése ker816 "Kiiképvileleti alrendszer" (modul) voaatkozásbaa 

Követelmények Teijeslthelöség 

iitoi<W181rM/lllllls 
A kötelezcttségvállal4s generálásához kapc901ódó adatfelvitel (hasonlóan valamaonyi WEB-es fehUeti fimkcióhoz) igen 
egyszenl és jól kövothetó 

tt ' rögzltésijogcúnekhez a program automatikusan gcnerália a kötelezettségvállalást igen 
AzévvOgim kköte1e la1ásait külképviseletenként devizában éli forintban mutalja ki .... 

A �ot megeHlzl! �l átúzód6 maradványokat és lcifizotósoit olkülönülten l=eli a tirgyévi elll�oz 
igen kapcsolódó kifizoté..Jrtll� az NGM felé történő évközi adatszolgáltatáshoz táblázatot szolgáltttt (kiilképviaeloteoként, 

kiemeJt kiadáaonl<ént, éveokéuti bontúbae) 
Ev végén a bcsz.émoló 75. 11rlapjának: megfelelő kimutatist generál (kötvállal tahclt maradványok kimutatása 
külképviaeletenként, kiemeJt kiadáaonként, <venként és a teljeoftéseik basoDlóae) maradványok és tirgyévi telje.nissel, igen 
kötvállal -

Zút,. könvvclt kötelezcttségvállalás csak a közoontbaa · avítható i ... 
-!'-- szabad kötvállak összegét egy lektrdezéssel ütni a kiilképviscleten fökönyvi számonként, továbbá lckérdcz6sck 
�crálltatók állomáshelyeoként, állomásbely-co<>p<>rtonkén (ez utóbbit a progtam s=vezeti egyaég oaoportbontúsal 

igen � ame1yekn: kimutatások készfthetök az analitikából és fakönyvböl). a szabad kötclezettségvállalási �tet 
utomatikusan mutatja a rendszer 

fA bosszú távú, rögzitett kötelezettségvállalások forintosítist a rendszer a kartonvilasztás gyakorlatával oldja meg. a 
igen 

forintoaltás a kiválaaztott karton aktuAlia árfolvmán tóttéllik 
ehet6iég ... negatív elöiréoYzat terbére történil kötclczettségvállallisno igen 

I,EIÖ....._"_ 
"" elOirinyzatok kezelése forintban történik. l igen 
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Az igéayelt szolgáltatások mászaki lelnisát kiegészlt6 és pontosító k6vetelméayek összeroglalása a FORRÁS Ugyviteli rendszer 
kerelébeD ki(ejlelztése kerülö "KGiképviseleti alrendszer" (madai) vonatkozásban 

Követelmények 

�ügyviteli utasitásnak megfelelöen, a kiemeit elöiráynzatok és a dologi előirányzaton beiO.I a reprezentáció, a bérleti 
dijak, a helyi alkalmazottak eredeti elOirányzatainak rögzltésc, a köztOk l�vö morpsok, a pótelóiráynzatok rögzitése a 

GFO referensei á1tal tikténik. az előirányzat rcndezésn'Sl a rendszer ilzcoetet Jdlld a weben keresztOl a ��seletenek. Az egyéb dologi előirányzatok megbontása, ezen belüli átcsoportosftások a kOlképviseletek 
hatáskörébe tartoznak 
Egy lekérd<Ussel litható az aktuális szabad keretet külképvi.seletenként, főkönyvi szúnonként és kiemeit 
elöininyzatonként. 

bni� 
A pénzforgalmi számlák tetintetében f&:Onyvi számonként az eredeti, módositott előirányzatokat is teljesit6sebt tudja 

rendszer a fökönyv felé továbbitani 
rojekt-elszámolásokat külön kezeli a rendszer úgy, hogy abból elkülönített mkönyvi kivonatok készfthetök mind 

z, miud pénzforgalmi számlákhoz rendelve (pL témaszáo>t 
A szímlához lal'IOzó bizonylat � ."..,ény! tartalmazó megjegyzés mezójében lehetőség vao a számla 
tartalmának lehisára, a cikkenkénti felvitelre, a rovat kit�ltése köelelez6 
Abbao az coetbeo, ba egy készpénzea kifizetishez több kéazpé=o szimla is tartozik, több ..ámlát lehet egyszem: 
kifizetni • . latoo 
Olyan gyíijwtt bizonylatok, mint pl. parkolócédulák, buszjegyek, taxiszámlák egy tételen történő feldolgo:úsára van 

ehetősé. Egyes ülomishelyen (pl. Havaoua) a .W.viteli taMny által előírt bizonylatok beazemlsére alig vao lebetőség, fgy 
[bell6 bhonylat kWHtámak lehetóségét adja a modul / amennyiben a a belsi5 bizonylat jelöl6 ki van jelölve, akkor 
megjelennek az alapadatok adatok. melyekct értelemszeröen ki keU tölteni :beszerz6 neve, Beszerzó mu.nkaköre, Belső 
�y\at kelte, Szőveges megjc�,mclybcz a minimum adatokat meg kell határozni l 

11-esszim.J• osztily ürxYi eszkiz IDOdalola kivül 

Teljeoltbetóség 
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Az igéoyelt szolgáltatúok miszaki lelrádi kiegészltB és pontosiló kivetelmények fisszefoglalása a FORRÁS ügyviteli readsur 
keretébe& kifejlesztése keriiG .Kilkipviseletl alrendszer" (modul) vonatkozásiJaa 

annyiban «inti a kOlképviseleti modult, hogy 

__ _ eseményt Gogcimet) kell rá létrebomL Az ellátmányei6Jeg specialitás abban van, hogy az éven túl �� ellátmánye16leget más t'Zikönyvi szémon kell nyilvén tartani, mint a targyévben visszafazetettet. Erre 
gi escméoyt kell létrehozni 

számlaszám miatt visszautalt összegek; többlet konzuli dfj visszafizetés; köztratozás befizetés, EUSA\ 
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Az lgo!ayelt ozoiJáltatások miiszaki lelrását kiegbzit6 b poatoslt6 követelmények összefoglalása a FORRÁS UgyviteU readozer 
kerelébeD kifejteszthe kerlll6 "KUJképviseleti alreudozer" (modul) vouatkozásban 

Követelmények 

lA rendserböl kinverhető bizonviatok mCfd'elelnek a Számviteü törvé.!!i:_ alaki és tartalmi bÍZD_!!Y!ati követelmqeinek 
Az. állomáshelyi idöszak zárása után már csak a k(5vetkezö id6sxakra végezhet a. külképviseleten dolgozó lrorrekciózást. A ldilképviseleten való korrekciózás mindig csak a javftás napjára (időszakára) vonatkozhat. A közponlban, ameddig a 
ö?.as (mindeokire vonatkozó) idOszak le nincs zárva, bele tehet javítani a �latok soraiba. 

1/modM/; 

iA tankolások adatai a gépjármQ. modulba a pénztár napló rögzitése alapján kerülnek át rendszámonlcént. tételesen, de az 
a1ap Fomís-SQL pénzügyi bizonylatokon és a ffikönyvben ezek a 16telek egy összegben jelennek meg. ( A 
loo,;zlárl>izonvlatok rllgz!Íést a wEB ... funkcióleltás 9. oldal Új �bimiiJ'lat l_(l9iinnG bekemése határozza meg) 

•tJb 
Az ánc ftás metodikája az eredeti funkcióleírásban -�ettekkel megegr_ezöen törtálik.. 

V•.-t61.-zoiP/16tb: 
Információk (el6iráayzat alakubis, teljesftés., szabad előirányzat) lekérdezhet6k nemcsak mkönyvi adatokból, hanem az fanalitikus rendszerekböJ is (megjegyz6su.ek természetcsen azzal, hogy az adatok az ellenörús en:dményeképpen 
fváJtozhatnak}. Itt a teljcsftési adatokat maradvány és tárgyévi bontásban, kiemeit lciadágonként és bmtelenként, ""'"""int eredeti el6� és módosftott elöirán- relt!lotetésévcl lebet lekórrlomi jKTK rendezéshez kimutatás készit a modul. A kincstári kör6n kivüli tételcla:t kü.lön csoportban ernelei be a KTK 
l=dezésbe (Külkerbaok mozgásai lókban tórtéot ki és befizetések) 

kiUA__!p_v_isekUk �lsdt8 tl4tttno]g_tJ/ItiUúl klteln.ettstge: 
plérlemények és ••JAl tulojdoaá btpdaaok aytlviotarlúa: A bérlomények és saját tulajdooú ingatlanok 
nyilvántartásival kapcsolatos adatok az ,.Eszköz" modnlban jelennek meg. � ennek a modulnak egy menUponC;jából 

II!CDerilja a program azt az Excel-táblázatot, amely a negyedffls jelentéshez szükséges. 
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Az igényelt szolf:általúok műszaki lelráoát kiegészító és pontooltó kilvetelmények Gsozefoglalása 1 FORRÁS &gyviteH readszer l 
keretében kifejlesztése kerill6 "Kilképviseleti alreadszer" (modol) voaatkozáabaa 

; 

Kövelelméayek Teljesítbet6ség l 
jHelyl alblmuottak ayllvántartúa: adatbázisból külllnb!!..:S lekénlezési smnpontok szerint ll=sithetök 
valamennyi külképviselet helyi alkalmazottaira vona.lkozó adatok, ugyanakkor az adott állomáshely csak a saját igen 
alkalmazottaival kapcsolatoo adatbázist kezelheti. 
�oblltoleloookbl kapc:oolatoo ayllvántartások. Az adatbázisból generálhatók a nyilvántartások' a személyenkinti 
mobiltclefon-hasmálat tárgyhavi köl�, a rendelet szerinti egyéni keretek (EUR-ban) a túUépése. az elöftzetési dijat, jszámta alapján. A mobiltelefon használat adóköteles. a kimutatás az adófizetési kötelezettség alapja. Az egyéni keretek jeuroban vannak meghatározva utasitás szerint, fgy sz.llkséges - esetenként-a kőhségek helyi valutáról euróra történő 
átszámftása. 

igen 

eadéxuoba ayilviatarüs: a FORRASBAN a kimutatás megoldható a kategóriánkénti (visszaigénylés • azaz igen löinlnyzatoslbls · smzatéb =rinti)j�kód megadásával 
A !IÚllllÜ AFA .......... - vloualcfoyelloet6 AFA' a FORRAS SQL rends=ben a BZámla rögritéoekm- AF A-kódot 
vá!...,. (ÁllonWooként a törzsadatolcból csak az adou országban alkalmazott ÁFA-lwlcsok közölti választást ldnálja fel igen rendszer). Az ÁFA-tartalmú számUkról jelentés generUható. A jelentés alapja a vismigényelhet6 ÁFA és a 

tt ÁFA manuális kimutatésinak. 
A magiautók hivataD eQIÍ Jauza6Iat.. A magánautók hivatali c61ú használatáról vezetett nyilvintartAs, amely a 
költségtérités alapját kópezi, továbbra is az em: tmdszeresitott (bizonylati albumban szerepló) futmanynmtatvány 
alapján történik. A gépjérmü modolban az adott gépkocsiboz, annak fogyasztási llOI'IDájjho.z tartozó összesített adatoÍc 
rögzít68c történik. a modul automatikusan szém.olja a költségtéritést, (a költségtérités alapjéul szolgáló törzsadatok 
karl,antartása a Létesitm6nygpzd+1kndési F6osztá1yon történik). Lekérdezések generélhatók az egyes kiküldöttek igen 
magánautóinak hivatali célú basmáiatára vonatkozóan. A költségtéritések Icifizetési jogcfm. alapjin a pi!nzfigyi 
modulból lekénlezhetőt. Követchnényként fogalmazódik meg, hogy adou gépjánnd státuszáoak (hivatali, magán) 
változásával elkülönlthetö legyen az adott gq,jánnd különb!!..:s státuszához i<apcs<>lódó használat. 

kiküldetésekkel kapcsolatos elszámolAs csak a pénzügyi modolba törttnik, a liiizetési bizonylatok alapján. ioen 

Budai>"'- 2012. fcbnW 13. �(;--" - Jh..uG\L-.X - � ----�aliiris" 

Griff5oft Informatikai Zrt. 
6723 Szeged 
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Vállalkozási szerződés "Magyar Aliarnkincstár által elfogadatt integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRAS) 
bevezetése, oktatása és támogatása� további speciá/is Forrás a/rendszerek kíalokítósa és bevezetése" tárgyban 
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MűSZAI!J LElRAs 

McJSZAKJ LElRÁS - IGÉNYELT SZOLGÁLTATÁSOK 

Beozenés térgya; Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli- pénzügyi reodszer 
(FORRÁS) bevezetése, oktatása és támogatisáta, további specillis Forrás alrendszetek kialakítása 
és bevezetése. 

Beszerzés mennyis�e, a beszerz�s t1irgyának réezletezése: a Magyar Államkincstár által 
használt, illetve elfoga.dott, a költségvetési intézmények pén�ügyi. gazdálkodási tevékenységdnek 
központi informatikai támogatására kifejlesztett integtált rendszerhez, a FORRÁS-hoz történő 
csatlakozás keretében a beszerzés tárgyát képezik: 

1. Az alábbi standard Blrendsz�rekbeve2etése, oktatása és támogatása: 

• főkönyvi könyvelés és elOirányzaci analitika 
• pénzügyi és kötelezettség-vállaJási analitika 
• külfökli kiküldetési aru.litika 
• tárgyi eszközök analitika 
• vonalkódos leltári analitika 
• raktári készletek analitika 
• érték nélküli munkahelyi készletek analitika 

2. A FORRÁS ügyviteli rendszer standard külföldi k:ik.űldetések. analitikája alrendszerének 
kiegészítése az alábbi specié.lis funkciókkal: 

2.1. Az ideiglenes külfóldi kiküldetések nyilvántartása terén az alrendszer alkalmas a� alábbi 
folyamatok kezelésére: 

• N•pldij p6dék nyilvántamís.a 
Az ideiglenes kiküldetések sotán a belső dolgozók bizonyos feltételek teljesülése 
esetén jogosulttá válnak napidíj pódékra. A pódékot a kinn töltött napok sWna 
alapján. a napidíjhoz hasonlóan számfejtik. napi összege fix, euróban fizetik ki, és a 
számfejtett összege havonta nem haladhatja meg a személyenként meghatározott 
ketetösszeget. A keretösszeg havonta kerül megállapitásra. 
A pórlék bruttó összeg, melyb61 SZJA el6leg kerill levonás .. úgy, hogy a lriküldöttek 
a nettó összeget kapják meg. 

• UtutSsb.oz kiadott biztos/t4ai kártyák nyifflbltsutás11 
A külföldi lrikiildetések elrendelésekor köteJew a kiküldönekte biztosicist kötni. A 
Külügyminisztériumban az utazások magas szima miatt ezt biztosítási kártyák 
kiadásával oldják. meg. Az előlegek kifizetésekor a kiutazónak kiadják: a ká.ttyá.t, 
amelyet az utazás elszámolásakor vissza kell adnia. Ennek megfelelóen az 
alrendszemek alkalmas a.z utazó számára kiadott kártyák nyilvántartásán., valamint 
annak nyilvántutására, hogy az utazó a kártyát az utazás végén visszaszolgáltatta-e. 
A kártyák: az igénybe vehető szoJgá.ltatá.sok alapján különböznek, ezüst és arany 
lcirtya létezik. 
A magas beos�tású és sokat utazó munbtátsa.k álla.ndó kártyával rendelkeznek. 
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Az utazásonkénti nyilvántartás mellett szükség van a pillanatnyilag kiadott kártyák 
kimutatására. 

• Jkls4 és Jca/slfs dolgozók bruttó és nettó napi dif.Jnd kissámftóss és 
nyilvántsttósa 
A napidíj minden kiküldött számára egységes napi összeg Gelenleg 40 EUR), anll 
SZJA·köteles. A kiküldöttek részére nem a teljes bruttó napidíjat folyósítják, hanem 
az SZJA-elóleggel csökkentett összeget. Az SZJA-levonás külsós és belsós dolgozók 
esetében eltú. Ennek megfelelóen az al:tendsza alkalmasa külsós és belsós napidíjak 
kalkulációjára és nyilvántartásá.ra. 

• Ideiglenes ldkilldetésekhez kspcsolódó repiJllfj"'IJ'"k nyilvántsnása 
A kiutazásokhoz kapcsol6dóan a nyilvántartás pénzügyi kapcsolat nélkül tartalmazza 
az igénybevett repülőjegyeket és azok következő adatait: célország. város, a k.iállitó 
légitársaság vagy utazási iroda nevét. jegy számát. az indulási és étkezési adatokat és a 
repülőjegy osztályát és költségét. valamint opcionálisan a járatszámot, számla 
dátumát, számla sotszámát és kiállitóját. 
A repülőjegyek szátnláinak és a kapcsolódó kötelezettségvállalások rögzítése külön a 
pénzügy modulban történik. 
A repülőjegyekról utazási íroMnkénti kimutatás készül. 

• Delegációk egyszen1sftett nyilvántsnáss 
A nagyobb delegációk (általában államfői és kormányfői delegációk) esetéban az 
előleg felvételét és az elszámolást egy fó ügyintéző végzi, aki az utazásan nem vesz 
részt. 
A napidi; és a dologi költségek dólegfelvétele, e16leg visszavétele és költséglW.dása 
egy-egy pénztárbizonylaton történik, melynek melléklete a delegációs lista. amelyen a 
kiutazók alá.frá.sukkal igazolják a napidíjak átvételét. 

• El nem szhnolt uuu6k Hsulja és el nem sziÚnolt utazák felsz6Htó levele 
Az alrendszer alkalmu arra, hogy az el nem számolt utazók listáját adott időpontra 
lehessen lekérdezni a felvett előlegek devizanemenkénti �elenítése mellett. 
Az el nem számolt utakról a kiutazóknak felszólitólevelet küldenek abban az esetben, 
ha az elszámolás határideje lejárt. A határidő jelenleg 1 O Mp, de a lista indításakor 
beadható a nap száma. A határid& akkor tekinthető lejártnak, ha egy úttal a 
hazaérltezést követő 1 O napon belül nem számol el, kivéve, ha ezen idó.intervallumon 
belül újra utazott. Ha az utazások között nem telt el l O nap, akkor az utolsó útról 
való hazaétkezéstól számítjuk az elszámo.lá.si határidót. 
Mindezeknek m.egfelelóen az alrendszer alkalmas a felszólító levelek genetálására, 
amelyben feltüntetésre kerül az utaztató főosztály. mivel külsós személy esetén az 
adott szervezeti egység számára kü1dik ki a felszólító levelet. 

2.2. A tartós külszolgilatok nyilvántartása terén az alrendszer alkalmas az alábbi folyamatok 
kezelésére: 

• Tll.ttÓs killazolgáistok nyilvánt:utás• 
Az alrendszer lehetőséget biztosít a tartós külszolgálatok nyilvántanására, melynek 
nyilvántartandó alapadatai a következők: 

o kiküldött, 
o állomáshely, 
o külszolgálat kezdetének dátuma, 
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o külszolgálat vége, 
o vele utazó hozzátattozók és rokonsági fokuk, 
o engedélyező ügyirat száma. 

• TIUtós külazolgtSlMthoz .bpcso16dó utazAsi jegyek nyimlnwtás11. 
Pénzügyi kapcsolat nélkül tt.rtalm.azza a tartós külszolgálat:ra kiküldött és családtagjai 
hazautt.zásainak alapadatait. A tartós külszolgálat során a kiküldött és a vele utazó 
családtagok évente egy tendes hazautazásra jogosultak, továbbá jogosultak lehetnek 
rendkívüli hazautazáara is. A hazautazás adaminak és költségeinek nyilvánrartásá.ta 
szalgil a funkció. A nyilvántartás az adott külszolgilathoz kapcsolódban tartalmazza 
az igénybevevő nevét és adatai� a közlekedési eszközt, az utazás idejét, viszonylatit, 
és a fdmecült költségeket. A funkció nem rendelkezik pénzügyi kapcsolattal. 

• Tllmls kiJlnolplothoz kspcsol6dó ingóstlgsztH/IW. t>yi/vántartásM 
A külszolgálatta Icihelyezésze kerülő kiküldöttek költözködési ingóságainak szállítási 
költségeinek kalkulációjá:m és a ténylegesen felmerillt költségek nyilvintartására 
szaigál a funkció. 
A kiküldöttek az ingósígalk kiszállítására az alábbi lehetőségek közill vá.laszthatnak. 
amelyet a FORRAs-ban nyilván kell tartani: 

o átalánydíjas költségtérités, 

o KÜM saját járműveivel és munkatársaival törtinó szállítás �,KÜM általi''), 

o KÜM megrendelése alapján történő szállitás, egy bizonyos szállítóval a 
megadott súly- és költséghatárig G,KÜM számla'). Ekkor a KŰM tendeli 
meg a szállítást, a számla kiegyenlítése átutalással történik. 

O A kiküldött saját megrendelése és a hozott számla alapján a kiküldött 
költségeit a KŰM megtériti egy bizonyos összeghatárig {,,számla''). 

3. A FORRÁS Ü8)'Viteli rendszer keretében Icifejlesztésre kerülő GépjArm(f t>yilvántllml 
alrendszer megvásárlása és bevezetése. 

A kialalótá.s.ra kerülő modul feladata jánnú flotta üzemeltetésével kapcsolatos 
tevékenységek támogatása. A költségek nyilvántartása, jármú gazdálkodás segítése. 
A kialakításta ketülő megoldás a következő követelményeknek felel meg: 

3.1. Múködési környezet 

• illeszkedik az újonnan bevezetésze keriiló ügyviteli rendszerbe, 
• hálózatos múködést támogatja, 
• egysze.nisített adatfelviteli múködést támogatja a külképviseletek részére 
• jogosultsági rendszereket kezeli (minden telephely illetve kezelő csak a saját 

adatait kezelheti és kérdezheti le; a központban minden adat kezelhetó; a 
külképviseletek adatai a jogosuJtsági rendszemek megfelelőett elszepatiltan 
kezelend6k), 

• pénzügy és számvitel által használt törzseket átveszi. (Nem kell új törzseket 
felvinni és kezelni.) 

3.2. Adatok nyilvántartása 
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• játmú nyilvántartás 
o saját gépkocsik nyilvánnutása, 
o egyéb jánnúvek nyilvántllrtása (utánfutó), 
o jámuívekk.cl kapcsolatos adatok nyilvántartása �,GK forgalmi" adatai, 

tattozékok, kódok típusának nyilvántllttása; MOL kútya 
nyüvántartúa), 

o forg.ilini rendszámok kezelése (kb. 12 karakter) 
o járművekhez kapcsolódóan egyéb fontos megjegyzések rögzítésének 

lehetősége (féli, nyári gumi - tárolási hely1 fogyasztási norma, 
költséghely, tárgyi eszközhöz �delése), 

o átirá.nyítások kezelése a külképviseletck között 
o jármű minós.ítés kezelése: pL KGSZ (Kúlgazda.sigi szak.diplomata, 

OKM szakdiplomata, nagyköveti, stb., szolgáltató gépkocsi (szgk, 
lcisbusz), turisztikai 

• életút esemény tör2S, 
o szabadon definiálható események, melyek szükség esetén pénzügyi 

jogcímmel összecendelhetók. 
• gépjárművekkel kapcsolatos események nyilvántartása - jármú életút 

nyilvántllrtása 
o Casco és KGFB számla adatok. 
o tankolási események. 
o büntetések, 
o balesetek, 
o szerviz események (eltöltött idő), szelViz költségek 
o egyéb kézzel megadható események. (parkolás, olajfogyas:r:tás) 
o az esemény adatok kézzel fehrihet6ek, és összekapcsoJható a szállítói 

számla sorával, 
• menetlevél fontosabb adatainak nyilvántutása 

o belföldi menedevél adatai: Havi nyitó dátum, Nyitó km; Havi záró 
dátum, Záró km. 

o az állóhelyi üzemanyag fogyasztás külön megadási lehetősége 
üzemórában 

• tankalások nyilvántartása 
o Mol számla alapján 
o Kp. tankolás felviteli lehetősége. 

• engedélyek nyilvántartása 
o Igazgatás 

• vezetói engedélyt.(személy és sorszám) 
• parkolási engedély 

3.3. Főbb funkciók 

• Törzsek karbantartása 
• Jármű törzs kezdése 

O Jogosultsági rendszer figyelése 
o Jánnú tartozéltok kezelése 
o Idősoros adatok kezelése 
o Életút események kezelése 

• Menetlevél/Teljes.ítmény adatok felvitele 
• Üzemanyag felhasználás regisztrilá.sa 

-.Q9 -
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o Kézi felviteli lehetőség 
o MOL számla beolvasása 

• rendszámhoz kell rendelni, 
• A modulba beolvasott MOL fájl tételes beazonosítása 

járművekhez, menedevelekhez. 
• Casco és kötelező biztosítási szitnla beolvasása 

o kötött struktúrájú excelben megadott casco és kötelező biztosítási 
adatok beolvasása, 

o &tút esemény létrehoztisa1 

3.4. Jelentések és lekérde2ési lehetőségek 

• futásteljesítmény és kiliasználtság (futott és szervizben eltöltött idő alapján) 
• tankolási adatok 
• túlfogyasztás és megtakarítás (havi teletlltlk rendszethez) 
• cégautó adó 
• jármű törzskp nyomtatása (Fontosabb adatok és események kinyomtatása) 
• események lekérdezése 
• Spedilis külképviseleti riportok - melyek a külképviseleti modulban kerülnek 

megoldásta 
o magánhasználatba vett járművek ktg. téritésének alapriportja 
o a féléves papíralapú jelentések kinyomtatása megtörtént-e 
o szetvizperiód.usokr:a. figydmeztetó riport 
o biztosítás érvényességének lejárta előtt figyelmeztető riport 
o forgalmi érvényessége figyelmeztető riport 
o országból kiviteli határidő figyelme2tetó riport 
o vámelójegyzés közeledik figyelmeztető tipott 

3.5. Egyéb elvárások 

• A program kivál* a jelenlegi kézi nyilvántartásokat. 
O Gépjármű nyilvántartás és elszámolási excel 

• Költséghely nyilvánt:a.rtás (Idósoros) 
• GK rendszám változás nyilvántartása (Idősoros) 

3.6. Opciós kiegészítés 

• készlet felhasználás regisztrálás lehetősége 

4. A FORRÁS ügyviteli rendszer keretében Icifejlesztésre ketülő Külképvisded lllrendszer 
megvásárlása és bevezetése. 

A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek pénzügyi analitikus nyilvántartá.sainak, 
jelentési kötelezettségeinek teljesítésére, vezetéséte alkabruts, a mindenkori költségvetési 
szabályokhoz, KÜM belsó utasításokhoz alkalmazkodni tudó WEB-es felületen 
Irifejlesztésre kerülő alrendszet. 

A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek alábbi analitikus nyilvántartásait kezeli: 
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4.1. Pénzügyi analitikus nyilvintartások 
• Blliirónp•to.lc digz/tóse 
o A Külképviseleti alrendszerben lehetőség lesz a külképvisdetek előre 

meghatározott és a központban rögzített, sajit hatáskötben 
módosítható dóirányzatainak: nyilvánt:artásá.ta, módosítására (bizonyos 
dologi kiadásokra meghatározott előirányzatok átcsoportosítása). 

o Az. előirányzatok nyilvántartása, módosítása alkalmas lekérdezésekre és 
archiválá.sra. (Pl adott naptári napi állapotot le lehet kérdezni. továbbá 
alkalmas a rendszer ana. is, hogy éves, negyedéves, havi állapotok 
elmentheták és visszakérde2hetők legyenek hiteles módon.) 

o A lekérdezé•ek clvégezhetók a külképvis<letcn és a GFO-n is. 
o A lekérdezések alkalmasak papír alapú megjelenítésre is. 
o Az előirányzatok összevethetőek a tényleges felhasználással Gelenleg 

%-os öss:r:esítés PNWIN programban). 
o Az elói:ri.nyzatok csoportosíthatóak, Gelen1eg a külképviseleteken több 

előirányzatot kezelnek, külképviseleti "saját", kiilga:zdasági, 
mezóga:zdasági, állampolgáná.gi ügyintézéssei kapcsolatos előirányzat. 
Ezeket az dóir:ány:r:atokat és a kapcsolód6 felhasználásokat külön 
eaeportként tudja kezelni. 

O A program alkalmas atta, hogy igény esetén újabb állománycsoport 
létrehozása legyen lehetséges. 

• Katelezetts<gválla/h nyi/vántutós 
o A kötelezettségvállalások nyilvántartására a korrekt és naprakész 

szabad keret kimutatása Iniatt szükséges. A szabad keret az adott 
külk:épviseletre eső előirányzatból még rendelkezésre áll6 összeget jelzi 
a gazdaságis részére. Ahhoz, hogy ez az adat naprakész legyen, nem 
elegendő az előirányzatot a teljesítésekkel összevetni, tnert az nem a 
va16s képet tnutatja. 

o A kötelezettségvállalási nyilvántartás megfelel a jogszabályi 
d6itásoknak. 

o Csak azok a kötelezettségvállalások kerülnének elóte rögzítésre, 
amelyek hosuabb időszakot, akir az egész évet érintik. llyen például a 
bérleti díj. 

o A program kezeli az elóre felrögzitett kötd.ezettségválWásokon kívül a 
pétu:forgalomból automatikus kötelezettségválla:lis generálást. (Ámr 
72. § (13) ban szerepló tételek és azok, amelyekre nem kell dózetcs 
kötelezettségválhlis a KŰM belső szabály:ai szerint. Ez a háttérben 
fut. hogy minél kevesebb többletmunkát jelentsen a rögzít6nek. 

o Lehetőséget biztosít a program a már korábban is emlftett szabad 
keret kimutatására. A szabad keret az előirányzat, a 
kötelezettségWllalás és a teljesirések összevetése egy kiadásnemre. A 
program tudja kezelni a:z:t a körülményt, hogy egy adott főkönyvi 
számlaszámra több pén:mcmben is történik kifizetés. 

o A kötelezettségvállalások esetében az alábbi információk rögzítése 
megoldott: Sz�ódés, megrendelés száma, partnere, deviza összege, 
AF A tartalma, költoéghelye 

o A kötelezettségvállalás archiválható. ennek érdekében kinyomtatbató. 
A kinyomtatott kötelezettségvállalás ta:rtab:rulzza az ellenjegyzésre 
vonatkoz6 adatokat, a kötelezettségválla16 személyét is. 

- 5l -
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o A kötelezettségvállalási nyilvá.nt.a.rtá..s kezeli a jelenleg ,,záudékolt"' 
tételekkel kapcsolatos kötdezettségvá!Wást, tehát amikat nem a 
külképviselet "saját" költségvetése terhére történik kifizetés. 

• BIUJk analitika 
o A banki ualitikai nyilvintartás esetében az alábbi információk 

feltöltésére alkalmas a rendszer: Dátum (értéknap), kivonat sorszáma, 
megjegy:z:és, költséghely (vagy egyéb kontírozó információ), összeg. 
ÁFA kulcs, kötelezettségvállalás hivatkozás, számla alapadatinak 
tögzítési lehetósége. belső bizonylat készítése. 

o A program k:hetőséget biztosít, hogy a banki analitikai tételeket a 
megfelelő devizában tudja :tög%fteni a felhaszruiló, amelyet a program 
�ut?matikusan az elszámoló átlagárfolyam alapján átszámol forint 
ettékte. 

o Ki tudja a banki tételt egészíteni a hozzá kapcsolódó számla 
alapadati.val, amelyból automatikusan a háttérben generál a program 
egy szállitói számlát. 

o Megteremti a kapcsolatot egy mezón keresztül az előzetesen 
felrögzített kötelezettségvállalá.s bizonylatokkaL Amennyiben nem 
kapcsolódik elóre felrögzitett kötelezettségvállalás bizonylathoz a 
banki sor, úgy a program automatikusan létrehoz a háttérben egy 
egyidejű kötelezettségvállalást 

o A banki és pénztári tételekról lehetőséget biztosit a program AF A 
le.kétdezések létrehozására. 

o A program tudja kezelni azt a körülményt. hogy a külk.épvisdeteken 
nem egységes az AF A % és az ÁFA tartalom. 

o Alkalmas a berögzitett bizonylatok alapján az ÁFA lekérdezés annak 
nyilvánt:artására, hogy mekk.ora a tárgyévben virha.tó AF A-bevétel, 
mekkora a már megtérült AF A és meltkora összeg a következó évre 
áthúzódó ÁFA megtérülés. 

o Lényeges, hogy megfelelóen kezeli a program a korrekciózást. 
Amennyiben véglegesített a rögzítő egy bizonylatot, azt csak 
korrekciós bizonylaton keresztül lehet javítani. 

o Az üzemanyag ta.nkolási adatokat fel tudja rögzíteni a felhasználó a 
pénzforgalmi információkkal együtt. 

o Alkalmas a prognm a banki ttannk.ciók havi forgalmá.rutk 
öss:tesíté.sére és a folyószámla egyeztetések elvégzésére 
pénznemenként, folyószámlánként. Az egyeztetések kinyomta.thatók. 

• Pénztlr IUU!itiJUI 
o A pénztári analitikai nyilvántartás esetében az alábbi információk 

feltöltésére alkalmas a rendszer: Dátum (érté.knap), megjegyzés, 
költséghely (vagy egyéb kontfrozó információ), összeg, ÁFA kulcs, 
AFA tényleges összege, kötelezettségvállalás hivatkozás, számla 
alapadatinalt rögzitési lehetősége, belső bizonylat készítése, 
érvényesítés tényének rögzítése. 

o Lehetőséget biztosit, hogy a pénztiri analitikai tételeket a megfelelő 
devizáhan tudja rögzíteni a felhasználó, amelyet a program 
automatikusan az elszámoló átlagárfolyam alapján á.tszámol forint 
értékre. 
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o Ki lehet a péru:tári tételt egészíteni a hozzá kapcsolódó számla 
alapadatival, amelyból 11utomatikusan a háttérben generál a program 
egy szállítói számlát. 

o Megteremti a kapcsolatot egy mezőn keresztül I1Z előzetesen 
fehögzített kötelezettségvállalás bizonylatokkaL Amennyiben nem 
kapcsolódik előre felröglÍtett kötelezettségválla.lá.s bizonylathoz a 
pénztári sor, úgy a progtam automatikusan létrehoz a háttérben egy 
egyidejű kötelezettségvállalást. 

o A pénztáti és banki tételekról a berögzitett bizonylatok alapján 
lehet6séget biztosít a progeam ÁFA lekérdezések létrehozását>. (Ld. 
bank snalitikánál lelrtllkat.) 

o Lényeges, hogy megfelelóen kezeli a progtam a korrekciózást. 
Amennyiben véglegesített :a rögzítő egy bizonylatot, :azt csak 
kottekciós bizonylaton keresztül lehet javit:ani. 

o A program havi elszámolás� egyeztetési lehetőséget biztosít, 
valutanemenkénti címletjegyzékkel és a hó végi záró pénzkészlet 
összevetéséveL A hó végi zárási adatok kinyomtathatóak.. 

o Kezeli az előlegekkel kapcsolatos tennivalókat (oda�vissza 
hivatkozások Itiadás és visszavételezéskor). 

o Kezeli a pénzváltásokat (oda-vissza hivatkozások pénzváltúokkor). 
o Az üzemanyag tankolási adatokat fel tudja rögzíteni a felhasználó a 

pénzforgalmi információkkal együtt 
o Kiküldetési rendelvényt nem nyomtat a .rendszer. A kikúldetések 

elszámolása a normál pénzügyi bizonylatok rögzítésével történik. A 
lriküldetésekkel kapcsolatos költségek a tendS2:erb61 jogelmenként 
lekérdezhet6k .. 

• SztU/Jt6i sz4mls nyilvtSntllrt4s 
o A szállitói számla nyilvántartás kizárólag csak pénzforgalomhoo: 

kapcsolódik, tehát nem lehet pénzforgalom nélkül számla adatokat a 
:rendszerbe vinni. 

o A számlák alapadatait a banki és pénztári bizonylatokhoz 
kapcsolódóan kell tudni megadni. Az alábbi alapadatokra van uükség: 
Szá.mla sorszáma, partnere, dátu:m:a(i) 

o A szÁmla bizonylatokat a program a hittétben automatikusan létre 
hozza a megadott számla alapadatok és a pénzforgalmi soron 
megadott infottná.ciók (összeg, AF A Jrulcs, megjegyzés, kontirozó 
törzs) alapján. 

4.2. Eszköz-készlet analitika 
• En:k/Jz nyílvónautás 

A Külképviseleti alrendszer a külképviseletek eszköz nyilvántartásával 
kapcsolatosliLD. az alábbi gudasági eseményeket tudja kezelni: 

o Központtól, illetve más külk.épviselettól befejezeden beruházásként 
átvett, nagy értékű eszközök aktiválása, nyilvántartá.sh11. vétde, 
valamint a má.t aktivált eszközökre történő ráak.tiválás 

o Központba, illetve más külképviseletre történ6 eszközök átadása (az 
úton lévő eszközök kezelésének támogatását is beleértve) 

o Külképviseleteken történő kis és nagy értékű eszköz beszerzések 
a:zonnali aktiválása 
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o A külttpviseletek vonalkódos eszköz leltározásának támogatása 
o A külképviseletek eszközállományának lekérdezése 

A külképvisek:teken az eszközanalitikában forintban és devttában vezetett 
nyilvántartást tud kezelni. 

• Készlet nyilviÚJttutás 
A Külképviseleti alrends1:er a külképviseletek készlet nyilvántartásával 
kapcsolatosan az alábbi gazdasági eseményeket tudja kezelni: 

o Nyilvántartásra kötelezett készletek mennyiségi bevételezése és árazása 
o Készletfelhasználások rögzftési lehetőségének biztosítása 
o A külképviseletek aktuális készletállományának lekérdezése 
o Készletváltozások idószakonkénti és jogclmenk.énti lekérdezése 

A külképviseleteken a készletanalitikában forintban és devizában vezetett 
nyilvánttrtást tud kezelni 

4.3. Egyéb külképviseleti nyilvántartások 

A külképviselet:i egyéb nyilvántutások célja, hogy megfelt:ló idószakokra (havonta, 
negyedévente) infonnációt szolgáltasson a Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály részére a 
lriillipviseletek helyzetéróL A GFO ezeket az acbtszolgáltatásokat olyan fennában várja, hogy 
azok hitelesek és a továbbiakban felhasználhatók legyenek. A GFO-n legyen mód egy-egy 
állomáshely adatainak megtekintésére dc a program tegye lehet6vé az acbtill.ományok 
összcfíízését. bizonyos külképviselet csoportokta vonatkozóan, vagy a reljes listt 
megjeleníthető legyen. Az adatszolgáltatásnak egységesnek kell lennie valamennyi 
külk.épvisdct vonatkozásában. 

o B4deménydc .tJyüvlinbU'tás• hivatal, rezidencia, szalgálari lakás, 
egyéb bontásban a legfontosabb adatok (Pl cím, alapterület, bentlakó, 
.tb.) 

O Helyi slkalmu:ottok nyilvbltvttúa a helyi alkalmazottak 
nyílvintartása a kés6bb meghatározott módon tattalmazza a 
nyilvánt2rtáshoz, döntéshozataJhoz szükséges legfontosabb adatokat. 
(pL név, nem, bruttó bér, szen:ódés legfontosabb feltételi, stb.) 

o Mogtin PJ>kocsi hivaWJ dlú h•smáblbl.nsk ny:il.wntutba 
fjármú alapadatai, megtett km, felvett térités). A progmm alkalmaa a 
gépkocsi térítés formanyomtatványának generálására és számítására a 
szük:séges adatok bevitele után. 

O Mobiltelefo.tJOk nyilvá1lttutúz. a nyilvántartás tartalmazza a mobil 
készülékek számát, használójának nevét és a havi forgalmi acbtokat. A 
forgalmi adatok a főkönyvbe összesítve kerülnek. 

o ÁFA nyilvántutAs tutsúmazza a külk:épvisd.eten kifizetett AFA. 
jövedéki adó összegeket azonosítható tnódon. A nyilvántattás 
alkalmas a helyi sajátosságok figyelembe vételével a berögzftett 
bizonylatok alapján vátható AF A és jövedéki adó bevételek 
nyilvántartására valamint a már: teljesült bevételek nyilvántartására 
évenkénti bontásban. 
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o Vendégszo/Ják nyilváDtMthz. a nyilvántartás a külképviselet 
vendégszobált forgalmának, abból eredő bevételeknek pénzügyi 
jogcím alapján történő lekérdezéséte alkalmas. 

Az Egyéb nyilvántartások :tész alkahnas atta, hogy a jelenlegi (számviteli, költségvetési, 
külügyminisztériWlll) előírásokból következő adatszolgáltatások teljesíthetók, egyben 
biztositja a további változtatás lehetóségét is. 
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Ftolvilágoslllls 6s llljékO&tutU 

Alullrott, Ferenczy Imre n Walter Krisztlán. mlnt a Grii!Soft Jnformabl<ai Zrt. (6723 Szegecl. 
Felső-Tisza part 31-34. M. lhóz. !azt. 2.) kötelezettllégvállalásra jogoeultjai a Magyar 
Kö:<társaség KOIOgymln!Utériuma llltal ,Magyar Államkincstár által elfogadott Integrált 
Ogyvltall- pétl�ügyl rendszer (FORRÁS) bevezeteoe, okb!ltáoa 6s támogotáoóre, további 
speelélis Forrás alrendszer-ek kialakUésa és bewlzeléee' tárgyú, hirdetmény nélküli 
lérgyalá!IO$ kö-.n oljéráoa során a 2012. február 17-én kolt feMiágosltáa kénésa 
tárgyú levél i. pon�éban ozerepiO pontokla az alábbi lelllil6gosltáet tasswk. 

l. FelvHípot!láo 

1.  Nyl"flsepl 

Alulfrott. Ferenczy Imre és WaRor Krisztlón, mlnt a GrifiSoft lnfolmatikal Zrt. (6723 SDged, 
Fols6-Ti.". part 31-34. M. lház. !azt. 2.) k6telazo!!8<!gvétlalásra jogosuRjal nyllall<=nk, 
hogy a 128 kbps oávsDioaoögO adatkapcsolat oJogendO a kOII<épviseteti modul teszte16sél'8 
vonalka� n. 

2. B!VH!d6tf tevtktnvs"' tarta•mo 
A FQRBA§§Ql bavmMei prplekt 
A Grfflaott Zrt. a beve-t projekt ütemterv alapján, projoktmanedzseléaaal végzi. � 
ilzembe holyazés ao!Vn alkalmazási ozintO képzést ás kollZIAI!áciOt t>lztoeH u ogyfél oktatási 
tervben meghatározott uokomberai nlsáre. A bevezett!• mérhető eredményenóga caak 
úgy brzto$1tható, ha a Griffseft Zrt. ezeket a feladatokat maradéktalanur elvégzi. 

A bevezetési munka során történik a Fornis-SOL rendszer testre szabása, az Ogyf61 
informáciOs Igányeinek klelégilésóre uolgál6 törzsadat rendezer klataldtása, a falhasmálók 
munkakörelnak ís]ogosultságalnok klalakilé&a, meghatározása, baáRrtáoa. Ez a bevezettlal 
munka sol< �ás!. átgondoH munkát és a folyamatok ré&zleb!ls újragondolását Igényli, 
mert ezen múllk, hogy a kialakHott, testre 1121lbott rendszer a jövöben mennylre felel majd 
mog az Ogyfél eiV6ráaainak. 

A bevezeléel munka során elvégmndO konkr6t �!adatok felsorolása: 

1 .  El6káso:rtési, tervezési szekaso: 

1 . 1 .  lgénytelmérés, követelmények pontosrtása 

1 .  1 . 1 .  PénzOgyl-=!mvitell folyamatok felmérése, lnfonnáclós Igányak 
meghatározésa 

1.1 .2. Es>kö>:·k-folyamatok felméréaa, infonnácí6s Igényak meghatározása 

1.1 .3. KOlföldi kikOldatásekkel kapcsolatos folyamatok lelmárésa, informáoiós 
lgónyek meghatározésa 

1 .1  .4. A J<lnnü flotta kezol6oával kapcsolatos folyamatok felméréso, lnfannéciOa 
igényak meghalt!� 

1.1 .5. A kOlképviseleti modullal kapcsolatos folyamatok, egyéb nyilv8ntartáoi Igényak 
felmáréaa, lnfonn•clóe igányak meghalt!� 

1 .2. A klalakfb!lndó rends<er részlebis tervez;o;se 
1 .2. 1 .  A fent felsorott funkclonálls területek folyamatalnak tervezasa 
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1.2.2. Az lnformáclóo Igényell �ltl>:<llgáláoél1oz szilkséges törzsadatok lervezése, 
lnform'clóo szlntok meghatározása 

1 .2.3. A szQkséges adatmlgn!oiók megtervezése 

1 .2.4. Felhaszn"ók, csopomk, jogosull84gl o>lnte� tervezése 

2. Megvaló&lté&i 02akasz 

2.1. Intézményi adatbázi$0k kialakltáoa 

2.2. Az Információs ozintel<n� megfalelő gyO)tö adatbázisok klalokltása 

2.3. Felhasználói csoportok. munkal<örök �lalakltáoa 

2.4. Felha=ólók jogosultságainak ballilitása 

2.5. Rendszerparaméterek beállltésa, randozerazlntO törzsadatok �lalakltáoa 

2.6. Modulpararnéterek beálllláoa, modul szintO ltlrzsadatol< klalakltáoa 

2. 7. A 0%0koégeo odatmlgráoiók elvégzáae 

2.8. Az információs lgányol<nek megféleiO iekérdozéoak definiálása, beállitása 

A fanti feladatok elvógzástln túl a kOlképviseleti modul bevezetése során további beállltási. 
param61e,_si feladatokat kell ellátni, mert a WE&<!o alkalmazás klalakftásánál az az 
elslldleges szempont, hogy a felhaoznlilók mlnél egyszarllbb rög%110 lelOleten tudjék ellátni a 
napi feladataikaL Ezárt o kOlképviseleti modul bavezstésékor külkápviseletank"'t hozzé kell 
rendelni a felhasználókhoz a könyveleoi naplókat, bizonylati tömböket. Szílkltenl kell a 
törzoadatok láthatóságát (pl. ÁFA kódol<), a jogeimekhez automatikus klegáozlt6 funkciókal 
kell rendelni, stb. 

3. Nv!llllkozat 
Alullrott, Ferencey Imre és Welter Krlsztlén, mlnt a Gr111Soft lnfcrmalil<ai Zr!. (6723 Szeged, 
Felsö-llsza part 31-34. M. lház. fsrt 2.) kötelezetlaégvállalásra jogosuJVal nyllatkozunk, 
hogy az újonnan klfejlooztéore kerol6 klllképvlaelotl modul a gépkoooi, pénzügyi, kéezlet 
esziköz funkciókat ls tartalmazza. A klllkápviseleti modul oktatásán nioztvevllknek nem 
te""'zünk külön almodulonkénti okletést. 

4. NW!e!!sreet 

Alullrott, Ferenczy Imre és Walter Krisztíán, mint a GrifiSgft InfOrmatikai Zrt. (6723 Szegad, 
Fala6-llsza part 31-34. M. lhéz. fszt. 2.) köte�ttségvállalás"' jogoou�ai nyilatkozunk, 
hogy véllaljuk a külkápviseleti modul oktatását 2 x 20 fö keretében. 

ll. Tájékoztatás 

Alullrott, Ferenczy Imre és Walter Krfsztíán, mint a GriffSoft lnfcnnalikai Zrl (6723 Szeged, 
Felsö-Tisza part 31·34. M. lház. f&zt. 2.) kölelezettségvállalésra jogosulqal nyllalkozunk, 
hogy 2012. februér 17-én keH felvilágositás kéré$e tárgy� loviti ll. pon�<lbon szareplö 
tájékoztatást teljes könien magérleltOk és elfogadjUk. 

Budapest, 2012-02-20 
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Vóllalkozási szerződés "Magyar Allamkincstár által elfogadott integrált ügyviteli-, pénzügyi rendszer (FORRAS) 
bevezetése, oktatása és támogatása, további speciá/is Forrás afrendszerek kíalakitása és bevezetése" tárgyban 

. """""'"""'"""'"'"'"'"'''''''' ''"'"'"'"'"'''''''""'"'"' -- ·- ..... ............................ ----·--·-·-·-------------------·-····-···················-..... ---·-·-·-·-·········· .. ·-····---- ·--- ·--·-····----------------------------------------------------------···-·· ... ·························-................... , .. , .. , .. , .. , .... . . 

Felvilágositás és tájékoztatás 

Alulírott, Fibi• László �� Walter Krisztián. m.int a Grift'Soft Informatikai Zrt. (6723 Szt::ged. 
Felsó� Tisza part 31-34. M. lház. fszt. 2.) kötelezettségvállalás:ra jogosultjai a Magyar Köztársaság 
Külügyminisztériuma által ,.Magyar ADamkincstár által elfogadott integrált ügyviteli- pénzügyi 
rendszer (FORRÁS) bevezetése, oktatása és támoga.tásánl., további speciálls Forcis alrendszetek 
kialakítása és bevezetése., tárgyú, hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárása során a 
2012. február 22-én kelt felvilágosítás kérése tárgyú levélre az alábbi felvilágosítást tesszük: 

Alulírott, Fábián László és Walter Krisztiin, mint a GriffSeft Informatikai Zrt. (6723 Szeged, 
Felső-Tisza part 31·34. M. lhb. fszt. 2.) kötelezettségvállalásta jogosultjai nyilatkozun.k, hogy a 
fejlesztói környezet a2 alábbi tekintetben foglalja magába a külképviseleti modul teszteléséhez 
szükséges .. paramétereket'': 

A WEB-es alkalmazás futtatásánál a múholdas késletetetés nem jelent problémát. 
A nyomtatás esetében szintén nem várható probléma, hiszen közvetlenül nem nyomtat a 
rendszer, hanem PDF vagy Xl.S állományt gene.rál - ennek nyomtatása már az adott helyi 
informatikai háttértól, és annak beállításaitól fiigg. 

Budapest, 2012. február 22. 

- 3  -

'c!2Jrf7..2. ......... ... �<=.:< .. )J' 
cégszerű aláirás 

Griff5oft informatikai Zrt. 
6723 Szeged 

Fels6-iiSUI part 31-34. t.t.ltm. fszt. 2. 
Adószám: 12573936-2-06 
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bevezetése, oktatása és támogatása, további specíá/is Forrás a/rendszerek kíafakítása és be��
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........... , .. --

Nyílatl!:ozat. mliszakl ajánlattól 

Alulírott, Fébián Lá�dó 'és Waltor Kmztian, tnint a Gril!Soft Informalikai Zrt. (6 723 Sze�ed, 
Felsó-Tisza part 3h34.,M. !ház. fszt 2.) �ötelcze""� jogosultjai • M.gyat Köztánaság 
Külügyminisztériuma által ,,Magyar AlknilincsW: által clfogadott integrált ügyvírelí- pénzugyi 
rends1.et (FORRÁS) b�VezCtéSe. oktatisa és támogatására, rovábbi spcdálís Forrás alrl:'!ndsze� 
kialakítása és bevezetése''' tUgyú. hitdétméíly nélküli 'r:átgyalásos kö�beszerzési eljárása során a 
2012, febrwir 22-én kelt nyilatkozat kérés e· tárgyú levélre az alábbi választ adjuk: 

Alulírott, Fábián Láazló és Walter Krisztián, tninr a Griff5oft lnformatibi Z,r. (6 723 Szeged, 
Felső-Tisza. part 31-34. M. !ház. fnt. 2,) kötelezertségvállalás'll jogosul�ai nyililtkozuok, hogy 
elfogadjuk. aZ, alábbi pontosítá,t: az: Ajánhltkéró nem ké.ri. hogy a Forrás . ügyviteli rendsz'd: 
ketetében k:ife�ev.téste kerülő ,Xülképvlsdeti altendszerben" a progtam lehet.óyé tegye állomány 
csatolását. 

BudaP<Sf, 2012. február 23. 

- 3 .  

';;;;: .?."-.dt ... JVQb,�-. -� 
cégsz.crú áhíttás 

Griff8oft Informatikai ::..r 
6723·SZeged 

FelsÖ<'ftSUpart�t:M·:.:M.ftltlz�·i!>rt ' 
AdBS"Lilm: t257393Q..,?.' 
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Nyilatla>zat. szerződés�terv�etről 

Alulírott, Fábián. J..ái�ló �s'\lValrer Krlsztián, minta GrillSoft.lnforinatit..i Ztt. (6723 Szeged, 
Fdsó-Tiszil part ll-34. M. lház. fszt. 2;) kötele:tetts·égvállat4sra. jogos�tjai a Ma�r l<öztál-saság 
Kül�ztéri�ma által "Magyar Allam1dncetár által elfo�dott integrált 'ügyviteli- pénzligyi 
rendszer (FORRAS) bevezetése, oktatása és támog.t:tásáia; tOvábbi spedális f<"or.nÍs alreilds:r.er.ek 
kialakítása és bevezetése" tárgyií. hhde.tmény 'nélki.ili tátgyalásos· köZbesze.rzési eljárás� sorá'n a 
2012. febtuár 22-éu kett·nyilatkozat ké:rése tárgyú levélre az alábbi választ adjuk: 

Alulított, Fábián Us:tló �s Walter Krisztián, tnint a Griff8oft Informatikai Zrt. (6723 Szeged, 
Felsó.wTisza part 31�3·4. �L lház; fszt. 2.) kötelezettségváfuiliíspt jOgosultjai nyilatk.otunk, .hogy 
elfogadjuk a véglegezett szerzódés-tervezetet. 

Budapest, 2012. február 23. 

- 4 -

"5>;�-�.d..k. ...... ��-�-
c·égszctü aliirU 

GriffSoft ínformatikal Zrt. 572·3 Szeged j:"etsö-Tisza part 31-34. M.lház:. fst.t..2. A16S;!:jffi; 12./5739..18.2�M 

67/70 



Vállalkozási szerzödés "Magyar Államkincstár által elfogadott integrált ügyviteli-, pénziigyi rendszer (FORRÁS) 
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Nyilatkozatvégleges ajánlatról 

Alulírott, Fábián László es Walter Krisztián, mint a GriffSoft Informatikai Zrt. (6 723 Szeged, 
Felsó-Tis7.a part 31-34. M. lház. fSzt. 2.) _kötelezettségvállalásra jogosultjai 11. M_agyar Köztársaság 
Külügyininiszté'riuma által �agyar A.namldncst4r által elfog1dott integclit ügyviteli- pénzügyi 
rendszer (FORRi\.S) bevezetése, oktatása és támogatás�, további speciális Fomís álreOdszetck 
kialakítása és bevezetése'1 � hitdetviény nélküli tárgyalisos közbeszerzési eljáclsa során a 
2012. febmát 22-én kelt nyilatkazar Jcéré�e �fgyú levélre a:t alábbi választ adjuk: 

Alu1írott, Fábián Lászl.ó ét! W lllter Kris>tián, mint a GtttfSp(t Informatikai Zrt (6723 &•eged, 
Feh;ó-Tisza :part 31-34. M. lház. fszt. '2.) kötelel':ettségvállhlásra 'jogos.ultjai n�ilatkoz_unk, hogy: 

l .  a 2012. február 14. 8:30 óra ajánlattételi h��J:i,dóig benyújrott módosított ajánlatunk, 
2. a 2012. februit ZO,án és 22-én megadott.két darab felvilágo·sitásúnk� 
3. jelen anyagban szer.cpló "Nyilatko:zat múszaki ajánlatról'�, valamint 
4. jelen ltizyagban szerepló ,,Nyil�tkozat szerzódés-tervezetr91'' elnevezéső dokumentumok 

iilapján 

véglegesilek tekintjilk ajánlatunkat. 
Budapest, 2012. febtlj.ár 23. 

cégszerú aláíci.s 

- 5.-
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Kincstári ügyfél iktatószáma: KÜM/783-10/2012/Adm. 

Felhatalmazó levél 

Tisztelt 

Magyar Államkincstár 
l 054 Budapest, Hold u. 4. 

Alulírott megbízom/megbízzuk Önöket az alábbi megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett 
kedvezményezett által benyújtott beszedési megbízás( ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel: 

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése: Külügyminisztérium Külképviseletek Igazgatása 

Felhatalmazással érintett fizetési számlájának 10023002-01397291-00000000 
pénzforgalmi j elzőszáma: KTK: l 3 1  

Kedvezményezett neve: GriffSoft Informatikai Zrt. 
6723 Szeged, Felső-Tisza part 3 1 -34. M. lház. fszt. 2.) 

Kedvezményezett fizetési számlájának pénzforgalmi Magyarországi Volksbank Zrt.141 00000-10875549-
jelzöszáma: 01000002 

A felhatalmazás időtartama 2012. év 04. hó O l .  naptól 201 2. év 10.  hó 3 1 .  napig', 

YiSSí!!BVBRásig*. 

a) a bes;z;eEiési megBíí!!áskeí!! elEiratet nem l:ell esatalni."' 
b) a beszedési megbízáshoz a következő okirato(ka)t kell csatolni*: 

az okiratok megnevezése: Megrendelő által aláírt teljesítésigazolás 

További feltételek*: 

a) Rem lter�IRel< meghatáre•tlsra 
b) beszedési megbízásonkénti felső értékhatár a teljesítés pénznemétől filggően: 

23 525 280,- Ft 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  de • izHHem ISO ltéEija* 

e) beRylijtási gyal,.riság: (pl. Repi, havi, évi) 
d) fedezethiány eselén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap 

e) a felfiatallfl:aí!!ás esalE a Kee:ive;z;ményezett írásbeli hezzájáRi:lásával venHatá , issza 

Dátum: 2012. március 2. 

Fizető fél számlatulajdonos aláírása a Kincstárnál bejelentett módon 

A felhatalmazás kincstári nyilvántartási száma: . . . . (I!:.!'J . . .  Z.� . .  � . .  ..S./::':'..1..��.�.� ...... 
. f..9 12 . o <, .  o'L-

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

*a nem kivánt rész törlendő 






