
 

 

Ajánlatkérő: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
 

12009/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12009_2013/ 

„A TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 ’Központi szociális információs fejlesztések’ kiemelt projektben 

megvalósításra kerülő szoftverfejlesztésekhez [Finanszírozási rendszer (1.1.), Kapacitásgazdálkodási 
rendszer (1.2), Vezető információs rendszer (1.3), Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes 
nyilvántartása (2), Tevékenységadminisztrációs rendszer (3), E-hatóság fejlesztések (4); Szociális és 

Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának továbbfejlesztése (5)] kapcsolódó, 
igazgatásszervezési feladatokat és szoftverfejlesztéseket megalapozó szociális és jogi szakértői 
feladatok ellátása /MEGALAPOZÓ SZAKÉRTŐI FELADATOK 2013/” 

Összesen 670 szakértői nap.  

29.866.592,- 
 

6656/2014, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_6656_2014/ 
Szervezetfejlesztési szakértői szolgáltatások nyújtása az NRSZH részére az "NRSZH 

szervezetfejlesztés" elnevezésű ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0004 azonosító számú projektben vállaltak 
megvalósítása érdekében. 
A feladat rövid ismertetése: 

1. A szervezeti célok meghatározása és a szervezeti teljesítmény indikátorok pályázó szervezetre 

testre szabott kidolgozása; 

2. A szervezetre testre szabott teljesítmény indikátorok mérése és az eredményekről szervezeti 
teljesítmény beszámoló készítése; 

3. Minimum két funkcionális folyamat felmérése és egyszerűsítése; 

4. Minimum két módszer bevezetése az egyéni és szervezeti tudásmegosztásra; 

5. CAF 2013 modellen alapuló önértékelési jelentés és intézkedési terv kidolgozása VAGY egy 
másik minőségmenedzsment modell, módszertan, szabvány bevezetése; 

6. Minimum egy ügyfél elégedettség mérési módszer kidolgozása és minimum egyszeri 
alkalmazása, Ügyfél charta készítése; 

7. Változásmenedzsment műhelymunka szervezése a szervezetnél minimum egy alkalommal.  

15.100.000,- 
 

9163/2016, 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/

portal_9163_2016/ 

“EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása” című kiemelt projekt 
keretében megvalósítandó “Igazgatásszervezési 
feladatok ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

• A korábbi, TÁMOP 1.1.1. projekt során létrehozott 
Igénykezelő Rendszer (IKRT) felülvizsgálata, 
megfeleltetése az EFOP 1.1.1. projektnek; 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12009_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_6656_2014/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9163_2016/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9163_2016/


• Az RSZR rendszer felülvizsgálata, megfeleltetése 
az EFOP 1.1.1. projektnek; 
• Az EFOP projektben meghatározott új támogatási 
eszközökre vonatkozó folyamatok kialakítása; 
• A felülvizsgálatból adódó új folyamatok alapján az 
igazgatási koncepció új változatának elkészítése, 
amely tartalmazza a paraméterezéshez szükséges 
igazgatási követelményeket. 
Elkészítendő dokumentumok: 
Igazgatási rendszerterv, Igazgatási koncepció 1. 
változata, Igazgatási koncepció 2. változata, 
Jegyzőkönyv átvételi tesztekről, Oktatási terv és 
segédanyagok, Felhasználói kézikönyvek, 
Jelenléti ívek a képzésekről 
16.800.000,- 

 
12397/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12397_2013/ 
Az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0014 számú „Az NRSZH SZOCREG rendszerének hatósági nyilvántartássá 
alakításának szakmai és infrastrukturális előkészítése és a KENYSZI rendszer adattisztítása” című projekthez 

kapcsolódó „szociális szakértői feladatok ellátása”. 
a) Szociális szakértői elemzés készítése (az NRSZH által kijelölt 5 nagy fenntartó 

intézményrendszerének és a Szociális Regiszterben kezelt adatainak elemzésével.( Egy db) 

b) A jelenlegi kettős (papír alapú és elektronikus) adatszolgáltatás összehangolására (!!!) 
vonatkozó javaslat készítése, azzal a céllal, hogy a papír alapú (szakmai jogszabályokban rögzített és 
államkincstári ellenőrzésekhez kitöltendő) formanyomtatványok kiválthatóvá váljanak. (Egy db javaslat) 

c) A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi adatszolgáltatási rendszer korszerűsítésére vonatkozó 

javaslatot készítése (Egy db javaslat) 

d) Egyéb szociális szakértői támogatás/közreműködés nyújtása az ÁROP-1.A.4-2012-2012-0014 
számú „Az NRSZH SZOCREG rendszerének hatósági nyilvántartássá alakításának szakmai és 
infrastrukturális előkészítése és a KENYSZI rendszer adattisztítása” című projektben.  
11.600.000,- 
 

2582/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_2582_2015/ 

Megbízási szerződés PR szolgáltatások nyújtására.  
Tárgya: a TÁMOP 5.4.2. „Központi szociális információs fejlesztések” című, és a TÁMOP 5.4.8. „A komplex 
rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése” című kiemelt projektekhez kapcsolódó, a nyilvánosság 
biztosítását célzó PR és média vásárlására vonatkozó feladatok megvalósítása a dokumentációban foglaltak 
szerint.  

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12397_2013/
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Megjelenés: 
2 országos napilapban 2 db, 1 országos folyóiratban 2 db, 10 regionális napilapban 10 db, 2 szociális  
szaklapban 4 db,  „C” típusú tájékoztatás tábla 1 db 

Reklámtárgy: USB pendrive min. 2 GB 150 db  
„D” típusú emlékeztető tábla 24 db megjelenés: 
4 rádiócsatornán 4 db, 4 televíziós csatornán 4 db, 2 országos napilapban 2 db, 2 országos folyóiratban 2 db, 
7 regionális napilapban 7 db,  2 orvosi vagy/és szociális szaklapban 2 db,  
20 db „click through” típusú banner web oldalak nyitó oldalán 20 x 1 hét (20 db) 

Ajándéktárgyak: 
golyóstollak 1 vagy 2 színnel feliratozva 1500 db, konferenciatáskák 1500 db, hűtőmágnesek 2000 db  
29.668.155,- 
 

12004/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12004_2013/ 
Integrációs tanácsadás a TÁMOP 5.4.2-12/1-0001 projekt keretében. 
A feladatellátás Ajánlatkérő által becsült mennyisége: 

400 embernap, legfeljebb + 10%-os eltéréssel. A feladatok részletes leírását, a hozzárendelt tanácsadói 

napokat a dokumentáció tartalmazza.  
28.511.500,- 
 

16763/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16763_2013/ 

TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 projektben megvalósításra kerülő szoftverfejlesztésekhez 
[Finanszírozási rendszer (1.1.), Kapacitásgazdálkodási rendszer (1.2), Vezető információs rendszer (1.3), 
Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartása (2), Tevékenységadminisztrációs rendszer (3), E-
hatóság fejlesztések (4); Szociális és Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának 

továbbfejlesztése (5); Szociális Ágazati Portál továbbfejlesztése és tartalomfejlesztése (6)] kapcsolódó 
minőségbiztosítási feladatok ellátása. 
A feladatellátás becsült mennyisége: 200 tanácsadói nap  

30.480.000,- 
 

16259/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16259_2013/ 

Vállalkozási szerződés keretén belül végzendő szakmai támogatás nyújtása rendszer 
koordinálása, valamint online informatikai segédrendszer kialakítása, és működtetése a TÁMOP 
1.1.1.-12/1 „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című 
pályázathoz kapcsolódóan, valamint a dokumentációban meghatározott szakmai követelmények szerint.  
Ügyfél-elégedettség mérések lefolytatása 8 alkalom 
Szakmai támogatáshoz on-line segédrendszer kialakítása 1 db. 

Az on-line segédrendszer üzemeltetése 26 hónap 

Folyamatos szakmai tanácsadás nyújtása 26 hónap  

27.876.500,- 
 

13505/2014, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_13505_2014/ 

Megbízási szerződés reklámszervezési szolgáltatások nyújtására, „Média szolgáltatás biztosítása” 

I. Spot gyártás: 
• 1 db 30 mp hosszú TV SPOT GYÁRTÁSA* 
• 1 db 30 mp hosszú RÁDIÓSPOT GYÁRTÁSA** 

II. TV és rádió spotok megjelentetése: 
MR1 Kossuth Rádió spot 40 db (+16 db) 
Dankó Rádió Rádió spot 55 db (+22 db) 
MR2 Petőfi Rádió Rádió spot 25 db (+22 db 
RÁDIÓ összesen: 120 db (+ 48 db) 
M1 Ma Reggel (5:50-8:59) TV spot 10 db (+1 db) 
M1 délután (13:00-16:59) TV spot 10 db (+ 1db) 
M1 este (17:00-18:59) TV spot 10 db (+ 1db) 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12004_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16763_2013/
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Duna Tv reggel (-11:59) TV spot 10 db (+2 db) 
Duna Tv főműsoridő (17:00-22:59) TV spot 10 db (+2 db) 
Hír TV (6:00-12:00) TV spot 10 db (+1 db) 
Televízió összesen: 60 db (+ -8 db) 

III. Egyéb média megjelenések biztosítása: 
• Internetes megjelenés biztosítása Index címlap Hirdetés, PR cikk 2 db 
• Nyomtatott sajtóban megjelenés biztosítása: 

Országos, helyi és települési sajtóorgánumok Hirdetés, PR cikk 50 db (+25 db) 

24.000.000,- 
 

7526/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_7526_2015/ 
Vállalkozási szerződés, e-learning tananyag beszerzésére. Múszaki leírásban részletezve. 
A feladat rövid ismertetése: 
„Komplex rehabilitáció szakmai hátterének megerősítése” megnevezésű, TÁMOP-5.4.8.-08/1-2008-0002 

azonosítószámú projekthez kapcsolódóan E-learning tananyagfejlesztés: 1 komplex, fejezetekre 
tagolva 
A megrendelés tartalma az Ajánlatkérő által átadott dokumentumok átdolgozása e-learning tananyag 
formátumra. Kapcsolattartás, konzultáció az NRSZH szakmai főosztályával, egyeztetés a tananyag szakmai 
tartalmáról, szükség esetén módosítás, valamint az elkészített tananyag elektronikus formában történő 
átadása megrendelő részére. 
Kialakítandó E-learning tananyagok típusa:- html, - xhtml 
A tananyag e-learning módszerek kihasználásával biztosítsa a komplex bizottsági orvosszakértők ismereteinek 
bővítését és szinten tartását, interaktív megoldásokkal segítse a tananyag elsajátítását. 
A tananyag legyen a leggyakrabban használt keretrendszerek - pl. a Moodle - alatt biztonsággal futtatható. 
Mminimum rendszerkövetelménye: Operációs rendszer: Windows 7, Vista, 8, XP,  Böngésző: Internet Explorer 
7 és magasabb verziók, Google Chrome, Mozilla firefox, Opera 

Az ajánlattevőnek rendszer és tananyag bemutatót kell tartania. 
Arculat és működés: 
A tananyag elsajátításában különböző hivatkozások, interaktív feladatok segítsék a hallgató előrehaladását. A 
feladatok leírását valamint az önellenőrző feladatokat különböző ikonokkal, grafikával jelölje. Elgondolkodtató 
rövid kérdések. A helyes válaszokat a kérdésre történő kattintással kapja meg a hallgató. 
Legyen lehetőség jegyzeteket készíteni, írni az adott tartalomhoz. 
A tananyag fontos mondatait eltérő színű, félkövér stílussal emelje ki. A kék szín a tananyagban a felhasználói 
aktivitás színe. A sötétzöld szín a központi fogalomtárra való hivatkozást jelentse. 
A tanulás megkezdésekor illetve a tanulási folyamat értékelése/zárásaként legyen ellenőrző/szintfelmérő 
kérdéssor, mely a teljes tanfolyam kérdéseiből random generál egy 40-50 kérdéses szintfelmérőt. Legyen 
biztosítva a képzések adatainak nyilvántartása, létrehozása, keresése, módosítása, listázása. Adminisztrátor 
által legyen biztosított a csoportos és egyedi beiskolázás lehetősége. 
Az elkészült tananyag felhasználói ismereteiről, a tudás-átadás metodikájáról valamint a használat gyakorlati 

lépéseiről nyertes ajánlattevő a teljesítés lezárásával egyidejűleg oktatást köteles tartani, melynek 
minimális időtartama 6 óra.  

23.962.995,- 
 

18239/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_18239_2015/ 

Vállalkozási szerződés a Műszaki Leírásában részletezetteknek megfelelően. 

A nyertes ajánlattevő feladata tudásmenedzsment rendszer kialakítása, az NRSZH 

portálján elhelyezendő tudásmegosztó felület kifejlesztésével. (WEB-fejlesztés) 

I. A kialakítandó tudásmenedzsment rendszer felépítése: 

1. Irányelvek a funkcióképesség, a fogyatékosság és a megváltozott munkaképesség véleményezéséhez 

(2004) 2. Irányelvek új kiadásban (2014) 3. Az egészségi állapot véleményezése (2013) e-book 

4. Az NRSZH által kiadott módszertani segédanyagok, tudományos értekezések 

5. Munkatükrök 6. Gyógyászati segédeszközök használatát segítő kézikönyvek és kisfilmek 

7. Munkaszimulátoros képességvizsgálatok elvégzését segítő kisfilm 

8. Előadások, prezentációk, cikkek, publikációk 9. Képzés e-learning formába 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_7526_2015/


10. Friss hírek, aktualitások, újdonságok a honlapon 11. Üzenőfal 12. Jogszabálytár 

13. Szakmai ajánlás 14. Kiadványok 15. Körlevelek 16. Hasznos linkek gyűjteménye 

25.571.450, - 
 

20216/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_20216_2015/ 

Ajánlatkérő a 74/2015. (III. 30.) Korm. rendelet alapján - többek között - foglalkozási rehabilitációval 

összefüggő oktatási feladatokat is ellát, valamint közreműködik azon eljárási rendek, módszertani 

útmutatók, szakmai ajánlások készítésében, amelyek segítik a hatósági és szolgáltató tevékenységet, 

továbbá orvos-szakmai módszertani feladatellátáshoz kapcsolódó képességvizsgálatokat végez. 

A foglalkozási rehabilitáció sikeréhez kiemelt fontosságú a támogató technológiák (assistive technologies; 

a gyógyászati segédeszközök rehabilitációt támogató eszköztára), valamint a szimulátoros 

képességvizsgáló eszköz használatának szélekörű ismerete. 

A jelen közbeszerzési eljárás célja fenti két eszközcsoport használatához ismeretterjesztő 

segédanyagok nevezetesen:  

- ismeretterjesztő filmek; 

- az elkészített ismeretterjesztő filmek alapján elektronikus formátumú tájékoztató  

módszertani segédanyagok beszerzése.  
Az eszközcsoportok, melyekhez Ajánlatkérő ismeretterjesztő segédanyagok elkésztését igényli:  

I. Támogató technológiák 

Közlekedést segítő eszközök: Kerekesszékek és mopedek, járást segítő eszközök 

Látást segítő, és egyéb kiegészítő eszközök Mindennapi életvitelt segítő eszközök 

II. Szimulátoros képességvizsgáló eszköz  

Mennyiségek: a fenti eszközcsoportokhoz mindösszesen 65. db kisfilm elkészítése, és ezek szöveges 

leírása. Részletek a Műszaki leírásban. 

26.987.500,- 
 

9177/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9177_2016/ 

“EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” projekt keretében megvalósítandó 

„EFOP struktúra kialakítása, kérelem- és új támogatás típusok bevezetése” tárgyú közbeszerzési eljárás 

keretei között: 

- bértámogatás folyamatának kialakítása, - bérköltség támogatás folyamatának átalakítása, 

- korábbi ügyek archiválása. 

Elvégzendő feladatok: 

Logikai rendszerterv elkészítése 

Rendszer paraméterezése, domain modell elkészítése 

A kialakított, új folyamatok tesztelése, felhasználói tesztelésre átadása 

Felhasználói kézikönyv aktualizálása, kiegészítése az új funkciókkal, folyamatokkal 

Részletesen a műszaki leírásban. 

17.400.000,- 
 

9179/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9179_2016/ 

“EFOP-1.1.1-15 Megváltozott munkaképességű emberek támogatása” című kiemelt projekt keretében 

megvalósítandó “Rehabilitációs Szakigazgatási Rendszer RehabSzolg moduljának 
paraméterezése és az ügyviteli portálrendszer kialakítása feladat ellátása”  

17.450.000,- 

 
10123/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_10123_2016/ 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_20216_2015/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9177_2016/
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Az EFOP 1.1.1-15 projekt keretei között létrehozandó rendszerelemek, eredménytermékek 
követelményeknek megfelelő vizsgálata, termékeinek minőségbiztosítása. 
A termék minőségbiztosítási tevékenység az alábbi feladatokat foglalja magában: 

- a projekt Minőségbiztosítási Tervének elkészítése; 

- a projekt eredménytermékeinek, az egyes szakaszok termékeinek, illetve az elkészített 

dokumentumoknak az ellenőrzése; 
- oktatási anyagok és egy-egy konkrét oktatás ellenőrzése; 
- jogszabályi megfelelőség ellenőrzése; 

- probléma esetén jelzés és javaslattétel a minőségi problémák javítására, 

- a rendszer funkcionális és nem funkcionális követelményeknek való megfelelésének ellenőrzése. 
Az eredménytermékek minőségbiztosítása formai és tartalmi szempontok alapján történik. 
Formai szempontok, például: 

- a dokumentum és verziója azonosítható-e, - a dokumentum szerkezetileg áttekinthető-e. 
Tartalmi szempontok, például: 

- a dokumentum világos, érthető, teljes és pontos-e, - a dokumentumban foglaltak megfelelnek-e 

a vonatkozó jogszabályoknak, illetve a korábban elfogadott projekt dokumentumoknak. 

A projekt során szállítandó termék átadását követően minőségbiztosítási jelentés elkészítése 

Havi szintű összefoglaló jelentés készítése 

A projekt zárásakor minőségbiztosítási zárójelentés készítése 

Részletesen a műszaki leírás tartalmazza az elvégzendő feladatokat. 
11.000.000,- 
 

Ajánlatkérő: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 
 

8906/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_8906_2013/ 
Őrzés és vagyonvédelmi feladatok ellátására vállalkozási szerződés, a mellékelt dokumentáció alapján 

(2 fő biztonsági őr napi 24 órában): Bakonyszentkirály külterület, 0170, 0171 hrsz.  

9.500.000,- 
 

2789/2014, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_2789_2014/ 
Őrzés és vagyonvédelmi feladatok Bakonyszentkirály külterületén, 2014-2015 
- komplex objektumvédelmi szolgálat, 
- személyforgalom nyilvántartása, 
- kulcsok kezelése, naplózása. 
Őrzendő terület nagysága: 36.471 m2, az őrzendő terület bekerített, porta épülettel rendelkezik. 

Szolgálat ideje: Minden nap, 2 fő folyamatos 24 órás, fegyver nélküli szolgálat.  

23.486.400,- 
 

980/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_980_2016/ 

A telephelyen 1 fő gondnok foglalkoztatása. (Bakonyszentkirály külterület, 0170, 0171, 0174/4 hrsz. 
- Megbízó objektumainak, azokon belül a külön meghatározott terület ellenőrzése; 
- a zavartalan személy- és teherforgalom biztosítása, az ügyfelek objektumon belüli mozgásának figyelemmel 
kísérése; 
- rendkívüli események, tűz, elemi csapás, illetve bűncselekményre utaló körülmények esetén azonnali 
intézkedések megtétele, a kijelölt helyi vezető és az illetékes hatóságok haladéktalan értesítése; 
- rendkívüli, illetve egyéb káresemények bekövetkezésekor a kárcsökkentő intézkedések megtétele. 
Felügyelendő terület nagysága: 36.471 m2, a terület bekerített, porta épülettel rendelkezik. 

Rendelkezésre állás ideje: Minden nap, 1 fő folyamatos 24 órás rendelkezésre állás.  

14.191.200,- 
 

12849/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12849_2013/ 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_8906_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_2789_2014/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_980_2016/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12849_2013/


TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú, „Rehabilitáció-Érték-Változás (RÉV): Megváltozott 
munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű 
képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt keretében.  
1. rész: 
A foglalkozási rehabilitáció rendszerszintű fejlesztéseinek szakmai hátterét biztosító tanulmányok 
elkészítése, valamint egyes kiemelt témájú tanulmányoknál szakértői tevékenység biztosítása 

Nyolc tanulmány elkészítése, amelyek mindegyikének terjedelme minimum 3 ív, melyet 1 
elektronikus, és 2 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani Ajánlatkérő számára. 
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes megjelölt (4. és 5. számú) tanulmányok témájához kapcsolódóan, 
a szerződéskötéstől számítva a projekt megvalósításának teljes időszakában folyamatos szakértői 
tevékenységet biztosít az alábbiak szerint: 

Szakértői órák száma szakértőnként összesen: várhatóan 450 munkaóra a teljes szerződéses 
időtartam alatt, amelytől ajánlatkérő jogosult +5 %-ban eltérni. 

2. rész: 
Az Országos szakmai és Módszertani Központ (OMK) kialakításának szakmai hátterét biztosító 
résztanulmányok elkészítése, valamint egyes kiemelt témájú résztanulmányoknál szakértői tevékenység 

biztosítása. 

Öt résztanulmány elkészítése, amelyek mindegyikének terjedelme minimum 1 ív, melyet 1 
elektronikus, és 2 eredeti példányban papír alapon kell benyújtani Ajánlatkérő számára. 
Nyertes Ajánlattevő vállalja, hogy az egyes megjelölt (4. és 5. számú) résztanulmányok témájához 
kapcsolódóan, a szerződéskötéstől számítva a projekt megvalósításának teljes időszakában folyamatos 
szakértői tevékenységet biztosít az alábbiak szerint. 

Szakértői órák száma szakértőnként összesen: várhatóan 450 munkaóra a teljes szerződéses 
időtartam alatt, amelytől ajánlatkérő jogosult +5 %-ban eltérni. 
13.110.000,- (1. rész) + 6.385.000,- (2. rész) 

 

12961/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_12961_2013/ 
Vállalkozási szerződés a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében Országos 
Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállításának előkészítése és hálózati tevékenység 
megkezdése tárgyában. 

Az Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat felállítása, illetve a hálózati 

tevékenység működésének megkezdése érdekében szakmai munkacsoportok kialakítása és 

működtetése az Ajánlatkérő irányításával, ezen belül elsősorban a Hálózati Menedzsment kialakítása 
és működtetése. 
A Hálózati menedzsmentnek az Ajánlattevő részéről 4 fő állandó tagja van. 

A Hálózati menedzsment üléseket ajánlatkérő hívja össze, a program tervezett időtartama alatt – ami 

várhatóan a szerződéskötéstől 2014. április 30. – várhatóan 42 alkalommal, munkanapokon.  
A helyszínt az ajánlatkérő biztosítja. Az ajánlattevő feladatai: 
Folyamatos tanácsadói tevékenység a hálózati kommunikációhoz kapcsolódóan. Írásbeli javaslatokat 
fogalmaz meg. Részvétel a disszeminációban és a hozzá kapcsolódó rendezvényeken. Együttműködési 
kötelezettség az ajánlatkérő által közbeszerzési eljárásban kiválasztott szervezetfejlesztővel valamint 
rendezvényszervezővel. Havi jelentés elkészítése. 
Nyertes ajánlattevő által ellátandó, fentiekben meghatározott általános feladatokhoz kapcsolódó produktumok:  
1.) Hálózati menedzsment feladat és ütemtervének kidolgozása, véglegesítése. 
2.) Hálózat-specifikus szakmai koncepció elkészítése. Terjedelme: legalább 1 ív (40 000 karakter). 
3.) Hálózat stratégiájának és fenntarthatóságának kidolgozása. Terjedelme: legalább 1 ív (40 000 karakter). 
4.) Igény- és szükségletfelmérés a hálózati tagok körében, szervezeti igények összesítése. Hálózati tagok: a 
     TÁMOP-5.3.8.A2-12/1,2 és a TÁMOP-5.3.8.A3-12/1,2 kedvezményezettjei. A kedvezményezettek száma 
      várhatóan 110-120 szervezet (A2+A3). A hálózat valamennyi tagját le kell kérdezni, a lekérdezett A/3 
      kedvezményezett szervezetek közül 8 szervezet személyes megkérdezése kell, hogy megvalósuljon. 
      Erről tanulmányt kell készíteni. Terjedelem: minimum 2 ív.  
5.) Ajánlattevő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szakértői workshop ülésein a hálózati menedzsment tagjai a 
     program tervezett időtartama alatt – várhatóan a szerződéskötéstől számítva 2014. április 30-ig – 
     negyedévente, maximum 6 alkalommal részt vesz. 



6.) Hálózati nyitórendezvény lebonyolítása 1 alkalommal. (190 fő, a program szakmai koncepciójának 
     ismertetése a hálózati tagokkal. 
7.) Országos Hálózati Találkozó megszervezése és lebonyolítása, egy olyan, maximum 150 fős, összesen 5 
     alkalommal munkanapokon megtartott szakmai rendezvény, amely elősegíti a hálózati tagok közötti 
     tapasztalatcserét. 
8.) Hálózati Szakmai Műhely(ek) kialakítása, működtetése és részletes szakmai összefoglaló készítése: 
     kis létszámú, a program futamideje alatt 12 alkalommal összehívott, maximum 25 fős szakmai 
     rendezvény a hálózati tagok bevonásával. A találkozókról részletes szakmai összefoglaló dokumentumot 
     készít mindösszesen legalább 6 ív terjedelemben.  

9.) Hálózati Évkönyv összeállítása, kiadása-kivitelezése, terjesztése: 250 db, papír alapú (80 gr papír), 
     nyomdai kivitelezéssel előállított, 4 szín colorban elkészített borítóval ellátott, a hálózati tagok bemutatása 
     nélkül legalább 7 ív terjedelmű (280 000 karakter) szakmai gyűjtemény. Az évkönyv borítófülbe helyezett  
     melléklete a hálózati tagokat bemutató CD. 
10.) 4 szakmai háttértanulmány, amely témájában érinti a foglalkozási rehabilitáció nemzetközi gyakorlatát; 
       kapcsolódik a hálózati kommunikációhoz; kitér az érdekeltség-ellenérdekeltség témakörére és a 
       szolgáltató szervezetek tevékenységrendszerére. Minimális terjedelem témánként: 1 ív (40 000 karakter). 
       Minden tanulmánynak rendelkeznie kell vezetői összefoglalóval, melynek minimális terjedelme: 2 A/4 oldal 
      (5 000 karakter).  
37.050.000,- 
 

16812/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16812_2013/ 
A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 keretében megvalósítandó, az alternatív munkaerő-piaci szolgáltató 
szervezetek tevékenységét elemző, országosan egységes mérési és értékelési rendszer működési 

keretét biztosító informatikai rendszer (Szolgáltatás Elemző Rendszer, továbbiakban: SZER) 

kifejlesztése, tesztelése, beüzemelése. 
Az éles rendszernek alkalmasnak kell lennie 500 felhasználó, 150 szervezet, a szervezetek között megoszló 
összesen 120.000 munkáltató, partner és megváltozott munkaképességű álláskereső személy adatainak 
kezelésére. A rendszernek ezen adatmennyiség és 200 konkurens felhasználó mellett biztosítania kell 
az alábbi teljesítményt: 
a) bármely adatbeviteli, módosítási űrlap betöltődik 3 másodpercen belül. 
b) bármely előre definiált lista megjelenik 5 másodpercen belül. 
Opcionális feladat: Rendszer fenntartása 
Az opcionális feladat elvégzésére csak akkor kerül sor, ha Ajánlatkérő a feladat elvégzését a szerződés 
időtartama alatt nyertes ajánlattevőtől megrendeli. 
53.100.000,- 
 

16480/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16480_2015/ 

A TÁMOP-5.4.11-12/1-2012-0001 kódszámú kiemelt projekt keretében megvalósítandó Országos 
Autizmus Információs Rendszer (továbbiakban: OAIR) kifejlesztése, tesztelése és 
beüzemelése. 

10.200.000,- 
 

7844/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_7844_2013/ 

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001-hez kapcsolódóan 

1. rész: projekt nyitó és záró rendezvényéhez kapcsolódó teljes körű rendezvényszervezési 

szolgáltatás, 1-1 alkalommal, részt vevők tervezett száma alkalmanként 200 fő. Továbbá a projekthez 

kapcsolódó, 19 db országos és regionális sajtónyilvános eseményhez kapcsolódó teljes körű 

rendezvényszervezési szolgáltatás, részt vevők tervezett száma alkalmanként 30 fő. 

2. rész: a projekt keretén belül felmerülő szakmai rendezvényekhez kapcsolódó teljes körű 

rendezvényszervezési szolgáltatás, az alábbiak szerint: 

a) „A” Kategória, összesen 94 alkalom, részt vevők tervezett száma: 10 fő/alkalom; 

b) „B” Kategória, összesen 6 alkalom, részt vevők tervezett száma: 20 fő/alkalom; 

c) „C” Kategória, összesen 3 alkalom, részt vevők tervezett száma: 20 fő/alkalom; 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_16480_2015/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_7844_2013/


d) „D” Kategória, 1 alkalommal, részt vevők tervezett száma: 190 fő; 

e) „E” Kategória, összesen 5 alkalom, részt vevők tervezett száma: 150 fő/alkalom; 

f) „F” Kategória, összesen 12 alkalom, részt vevők tervezett száma: 30 fő/alkalom; 

g) „G” Kategória, összesen 16 alkalom, részt vevők tervezett száma: 10 fő/alkalom; 

h) „H” Kategória, összesen 20 alkalom, részt vevők tervezett száma: 15 fő/alkalom; 

i) „I” Kategória, összesen 8 alkalom, részt vevők tervezett száma: 30 fő/alkalom; 

j) „J” Kategória, összesen 51 alkalom, részt vevők tervezett száma: 15 fő/alkalom. 

3. rész: reklámajándékok szállítása és arculati elemekkel történő felszerelése az 1. részben 

meghatározott rendezvényekhez kapcsolódóan az alábbi mennyiségben: 

- 1000 db póló,- 1500 db bögre,- 400 db hűtőmágnes,- 1000 db toll,- 400 db pendrive,- 200 db esernyő, 

- 500 db jegyzettömb,- 800 db papírtáska,- 500 db mappa. 

Ajánlatkérő a reklámajándékok tekintetében megadott mennyiségektől + 50%-ban eltérhet. 

31.285.890,- (1. rész: 7.149.490 + 2. rész: 20.213.500 + 3. rész: 3.922.900) 

 

9121/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9121_2013/ 

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 kódszámú, „Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott 

munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű 

képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram” című kiemelt projekt keretében: 

- Egységes munkaerő-piaci szolgáltatás-módszertan kidolgozása és kapcsolódó képzés 

megvalósítása új munkaerő-piaci szolgáltatók számára,  

- Átvezetés módszertanának kidolgozása, módszertani kézikönyv elkészítése és kapcsolódó 

képzés kidolgozása. Az ismeretek megosztása a munkaerő-piaci szolgáltató hálózat tagjai számára. 

Részletesen a közbeszerzési dokumentumban. 

98.500.000,- 
 

846/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_0846_2013/ 

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében megvalósítandó, az alternatív 

munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységét elemző, országosan egységes mérési és értékelési 

rendszer működési keretét biztosító informatikai rendszer (Szolgáltatás Elemző Rendszer, 

továbbiakban: SZER) specifikációjának kidolgozása, ehhez kapcsolódó adat-meghatározás, 

adatelemzés, eredményességi és hatékonysági mutatók kidolgozása az országosan egységes mérési és 

értékelési rendszer létrehozása érdekében. 

A közbeszerzés tárgyát képező feladatokat a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője által biztosított 3 

fő vezető-szakértőből valamint az ajánlatkérő képviselőiből álló, „Mérési-Értékelési és SZER 

Specifikációs Műhely” keretein belül kell ellátni. 

Szakértői órák száma összesen, azaz az órakeret: 680 óra + 20 %. 

13.988.000,- 
 

21614/2013, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_21614_2013/ 

A TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 projekthez kapcsolódóan, a projekt nyilvánosságát biztosító 

szolgáltatások ellátása az alábbi részajánlati körben: 

1. rész: ARCULATTERVEZÉS 
a) -1 db arculati kézikönyv elkészítése (RÉV projekt, kisarculat tervezés – integrációs sportrendezvény), 

- logótervezés (RÉV projekt és Országos Módszertani Központ, facebook / F.A.B., integrációs 

sportrendezvény), - szlogen készítése (RÉV projekt, integrációs sportrendezvény), 

- facebook oldal: név kialakítása, stratégia kidolgozása, elindítása, működtetése. 

b) Kreatív koncepció kidolgozása: 

- RÉV projekt általános- TV spot, rádió spot. 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_9121_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_0846_2013/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_21614_2013/


c) Kommunikációs eszközök grafikai (kreatív) tervezése: 

Várható típusok: 

- reklámfelületek (közterületi megjelenés kreatívjai (óriásplakát, citylight, járműreklám (busz, villamos), 

hirdetőoszlop (A0)), print megjelenés kreatívjai); 

- marketing kommunikációs eszközök (plakát (A2, A0); rollup layout; 6 db rollup állvány talppal, 

nyomattal; molino layout; 5 db molino gyártása); 

- nyomdai kiadványok (szórólap A5 layout (általános, képzések, hálózati portál), eredménykommunikációs 

kiadvány layout, minőségi kiadvány layout, szakmai kiadvány layout, PR kiadvány layout, ÚSZT 

tájékoztatási táblák) 

- elektronikus felületek (projekt honlap nyitólap layout, projekt honlap minden aloldalának egyedi 

arculatterv, facebook oldal (profil és nyitókép képek kiválasztása, adatok feltöltése, szavazómotor 

létrehozása, fizetett kampány létrehozása), microsite layout, banner - tervezés és programozás, hírlevelek, 

DM tervezés) 

2. rész: KÖZPONTI HONLAP (WEBOLDAL) KÉSZÍTÉS: 
A „TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001” projekt központi honlapjának elkészítése. 

Cél az info-kommunikációs akadálymentesítés, az információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megteremtése, amellyel hozzájárulunk a fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű emberek 

tájékoztatásához. 

A projekt honlapjának fő oldala általános információkat tartalmaz majd a projekt céljáról, tartalmáról, 

megvalósításban részt vevő szervezetekről. 

A konzorciumi partnerekről szóló részletesebb információk egy-egy menüpontból nyílnak. 

A Honlap a használat módja és a különféle felhasználói jogosultságok, hozzáférési szintek alapján többféle 

kell, legyen: 

1.) Publikus weboldal (internet), amely mindenki számára nyitott és elérhető. 

2.) Jogosultsághoz kötött szakmai munkafelület: meghatározott szakmai csoportok számára, 

meghatározott célokkal és meghatározott jogosultságokkal legyen elérhető. 

Ajánlattevő feladata továbbá az Ajánlatkérő részére a projekt honlapon belül, egy integrált 

sportrendezvény microsite-nak kialakítása. 

Opcionálisan az alábbi funkciók kialakítása: 

- Tartalomfordítás: Tartalmak a világ 180 különböző nyelvre való fordítását teszi lehetővé. 

- Audió funkció: A teljes audió funkció kezelését megoldja feltöltés, letöltés, lejátszás, mp3, wma- 

javasolt fájlba, esetlegesen wav-ba. 

Nyertes ajánlattevő feladata a honlap üzemeltetése és karbantartása is a Dokumentáció IV. fejezetében 

meghatározottak szerint. 

3. rész: MÉDIA – VÁSÁRLÁS 
Nyertes ajánlattevő feladata a „TÁMOP 5.3.8-11/A1-2012-0001” projekt 2013-2014. évi kommunikációs 

kampányaihoz kapcsolódó médiatervezési és médiavásárlási feladatok ellátása Ajánlatkérő eseti 

megrendelései alapján a szerződés időtartama alatt, maximum a szerződéses keretösszeg (bruttó 

20.950.000 Ft) kimerüléséig. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlatkérőt nem 

terheli megrendelési kötelezettség és kötelezettségvállalás a szerződésben meghatározott keretösszeg 

maradéktalan felhasználására. 

Nyertes ajánlattevő feladata a print kampány részletes sajtóhirdetési tervének készítése. 

Alkalmazandó kommunikációs csatornák: 

• országos valamint helyi sajtótermékekben sajtóhirdetések megjelentetése, ½ és ¼ oldalas hirdetések 

(országos és megyei napilapokban, heti-, kétheti és havilapokban valamint folyóiratokban) - Hirdetési 

arányok: országos: 40 %, helyi: 60 %, napi: 40 %, heti: 50 %, életmód: 10 %, 

• közterületi megjelenések (óriásplakát és hirdetőoszlopon A0-s méretű plakát - (arányszám: 40 % 

Budapest, 60 % vidék), 

• tömegközlekedést bonyolító járműveken történő megjelenés (busz, villamos, kizárólag a fővárosban); a 



feladat része a járműreklámokhoz az Ajánlatkérő által átadott kreatívok nyomdai kivitelezése is. 

Várható kampányidőszak: 2014. január 

6.156.000,- (1. rész), 1.086.875,- (2. rész), 16.496.063,- (3. rész) 

 

56/2014, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_56_2014/ 

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 azonosítószámú projekt keretében az egységes országos szakmai 
monitoring rendszer módszertani és dokumentációs hátterének elméleti kidolgozása, 

valamint a foglalkozási rehabilitáció szereplői által nyújtott humánszolgáltatási tevékenység helyszíni 
vizsgálata.  
Teljesítés helye: ajánlatkérő székhelye, illetőleg az általa biztosított helyszínek Budapesten belül, valamint a 
műhely ülések, kutatási és konzultációs helyszínek, illetőleg a helyszíni vizsgálat helyszínei vonatkozásában 
Budapest vagy országszerte az ajánlatkérő által meghatározott helyszíneken  
33.000.000,- 
 

577/2014, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_577_2014/ 

 
TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 sz. projekt megvalósításához kapcsolódó szervezetfejlesztés 

I. Szervezeti audit 
-Helyzetfeltárás, elemzés (belső, szervezeti / külső, környezeti) – a cél szerinti tevékenységhez és a szervezet 
működtetéséhez kapcsolódó menedzsment területek meghatározása 
-Lehetséges problémák azonosítása, problématérkép összeállítása (összefüggések) 
-Beavatkozási pontok kijelölése 
A feladat teljesítésének eredményeként létrehozandó dokumentumok: 

-a szervezeti audit alapján írásban megfogalmazott megállapítások legalább 3 ív terjedelemben, valamint 
ehhez mellékletként csatolva a dokumentumelemzésnél felhasznált dokumentumok felsorolása és a 

személyes interjúkról készült részletes feljegyzés; 
-rövid- és középtávú szervezetfejlesztési terv legalább 2 ív terjedelemben, melynek része jelen projekt 
megvalósítására rendelkezésre álló időtartamra vonatkozó részletes cselekvési- és ütemterv; 
-személyes interjúk alkalmával készített jelenléti ív 

II. Szakmai kompetencia fejlesztés 
-az FSZK-RÉV Projektiroda egyes munkaköreihez – különös tekintettel a szakmai koordinátorok és 
asszisztensek alkotta munkacsoportokra - kapcsolódó kompetencia szükségletek meghatározása, azok 
mérése, a személyre szabott fejlesztések időbeni elindítása, folyamatkövetése; 
-a munkacsoportok közötti hatékony együttműködéshez, kommunikációhoz, eredményes 
információáramláshoz szükséges folyamatok meghatározása, a folyamatok eredményes működtetéséhez 
szükséges kompetenciák megerősítése, az egyének, csoportok, teamek közötti együttműködés, "közös nyelv" 
kialakítása; 
-az eredményorientált külső kommunikáció működtetési folyamatainak meghatározása, és működtetésükhöz, 
betartásukhoz szükséges kompetenciák megerősítése; 
-a kialakítandó OMK egyes munkaköreihez szükséges személyes kompetenciák meghatározása, ezek egyéni 
fejlesztése 
Speciális elvárás a coaching/szupervíziós folyamatok vonatkozásában 
-legalább havonta coaching biztosítása a Hálózat munkacsoport szakmai koordinátora részére. 
Elvárt szakértői tevékenység: 

-30 db személyiség és kompetencia teszt felvétele, értékelése és visszacsatolás; 

-48 alkalom egyéni coaching/szupervíziós ülés 

-48 alkalom team vagy csoport coaching/szupervíziós ülés 

III. Hálózatépítés, hálózati együttműködés kialakításának és működésének támogatása 

A III.1 illetve III.2 pontban foglalt feladatok ellátására fordítható szakértői napok száma legfeljebb 60 
embernap lehet a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban (szerződéskötéstől előreláthatóan 
2014. április 30-ig). 
1.Hálózat-építési tanácsadás 

A Hálózat-építési tanácsadás az Ajánlatkérő által meghatározott létszámban, időpontokban, 
időtartamban, helyszínen, témában és formában (előadás, dokumentumelemzés, egyéni és/vagy csoportos 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_56_2014/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_577_2014/


tanácsadás). 

2.Hálózatfejlesztési terv kidolgozása a fenntartási időszakra vonatkozóan 

A hálózatfejlesztési terv minimális terjedelme: 1,5 ív 

IV.OMK működési folyamatok fejlesztése 
Részfeladatok: 

1. Szervezetfejlesztési tanácsadás 

A szakértői napok száma legfeljebb 20 embernap a projekt megvalósítására rendelkezésre álló időszakban 
(szerződéskötéstől előreláthatóan 2014. április 30-ig), Ajánlatkérő és nyertes Ajánlattevő által közösen 
meghatározott, előre egyeztetett létszámban, időpontokban, időtartamban, helyszínen, témában és formában 
(előadás, dokumentumelemzés, egyéni és/vagy csoportos tanácsadás). 
2. Az Országos szakmai és módszertani központ fejlesztési stratégiájához, tervezett szolgáltatási elemeihez 

és funkcióihoz igazodó szervezeti keretek kialakítása  

20.900.000,- 
 

3980/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_3980_2015/ 

 
A VP/2013/013/0057 azonosítószámú „New dimension in social protection towards community based living” 

című projekthez (a továbbiakban: „Projekt”) kapcsolódó társadalomtudományi kutatás elvégzése. 
A Projekt célja a bentlakásos szociális intézmények kiváltásához kapcsolódóan a szociális 

szolgáltatások megújítására vonatkozó szakmapolitikai javaslatok (reformok) elkészítése. 
A kutatás célja: 
1) A célterületen megadott, lakhatási szolgáltatást is biztosító intézmények és családok/ önálló háztartások 

szociális szolgáltatásokra vonatkozó költség-haszon elemzése 
2) A célterületen megadott lakhatási szolgáltatást is biztosító intézményekben és családokban/ önálló 

háztartásokban élő, a célcsoportba tartozó felnőtt személyek életminőségének vizsgálata. 
A kutatás célterületei: 
Jelenleg is működő bentlakásos szociális intézmények, jelenleg az intézmény férőhely kiváltásban résztvevő 
intézmények, lakóotthoni szolgáltatások, támogatott lakhatást nyújtó szolgáltatások, családok/ önálló 
háztartások. 
A kutatás célcsoportja a felnőtt fogyatékos személyek: értelmi fogyatékossággal élő, autizmussal élő, 
halmozottan sérült, pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek. 
Elvárt eredmények: 

5.1. Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés megkötésétől számított 15 napon belül az ajánlatában 

beadott kutatási terv Ajánlatkérővel egyeztetve történő véglegesítése. 

5.2. Nyertes ajánlattevő feladata a szerződés megkötésétől számított 8. hónap utolsó napjáig az addigi 

kutatási tevékenységéről, eredményeiről, elsődleges feldolgozásról szóló írásbeli beszámoló benyújtása 
az Ajánlatkérőnek, szükség esetén személyes konzultáció keretében történő beszámoló. 

5.3. A kutatás eredményeként az alábbiak szerint 2 db, az összefüggéseket is bemutató tanulmányt kell 
elkészítenie a nyertes Ajánlattevőnek: 
- Az életminőség alakulásának és a különböző lakhatási szolgáltatások költséghatékonyságának 

összehasonlítását értelmi fogyatékos emberek és pszicho-szociális fogyatékossággal élő emberek 
esetében, beleértve a jelenleg átalakulás alatt álló intézményeket, valamint a már meglévő közösségi 
szolgáltatásokat biztosító szolgáltatókat, intézményeket, illetve a családban / önálló háztartásban élő 

embereket. A nyertes ajánlattevő feladata adaptálni, szükség esetén kidolgozni a felméréshez 

szükséges életminőségvizsgáló eszközöket, amelyek nemzetközi összehasonlítást is lehetővé tesznek. 

- Megvizsgálja a szociális védelmi politikák költséghatékonyságát a fogyatékossággal élő 
emberek és családjaik esetében, különös figyelemmel a közösségi alapú ellátásokra és intézményesítés 
ösztönzésére/elutasítására. 

A kutatás összefoglalóját angol nyelven is el kell készíteni, minimum 50.000 karakteres összegzés 
formájában. 
5.4. A kutatást követő időszakban nyertes ajánlattevő feladata szakértői tevékenység ellátása és részvétel a 

szakmapolitikai ajánlásokat készítő munkacsoportok munkájában, 3 x 2 nap személyes közreműködés 

formájában, továbbá részvétel és prezentáció megtartása a Projekt záró konferenciáján.  

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_3980_2015/


19.600.000,- 
 

5297/2015, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_5297_2015/ 

Az Ajánlatkérő a TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-000 projekt keretében kifejlesztette a Szolgáltatáselemző 

Rendszert (továbbiakban: „SZER”). A fejlesztő cég nyílt közbeszerzési eljárással került kiválasztásra. A 

fejlesztés 2013.08.30 és 2014.03.31 között valósult meg. A rendszer 2014.04.01 napján került átadásra, 

amelynek üzemeltetését jelenleg a fejlesztő üzemeltetési szerződés alapján 2015.03.31-ig végzi. 

Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a SZER 2015. április 1-től esedékes üzemeltetésére és 

támogatásra, valamint fejlesztésére vonatkozó szolgáltatás megrendelése. 

- Rendszer üzemeltetés: SZER teljes körű üzemeltetése és zavartalan használatának biztosítása. 

- Hibajavítás - Rendelkezésre állás - 432 óra támogatási és fejlesztési keretet 

11.700.000,- 
 

22322/2015,  http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_22322_2015/ 

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 keretében a megváltozott munkaképességű személyek 

tranzitálását elősegítő módszertani eszköztár bővítése a hálózat tagjai számára az alábbi 

részajánlati körben: 

1. rész: Munkáltatói kapcsolatépítés és partnerség-fejlesztés a foglalkozási rehabilitációban 

gyakorlatorientált kézikönyv kidolgozása és nyomdai előállítása; 

2. rész: Célcsoport-specifikus felmérő eszközök gyűjteménye gyakorlatorientált kézikönyv 

kidolgozása és nyomdai előállítása. 

12.070.000,- 
 

2730/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_2730_2016/ 
Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban - a 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozattal 
összhangban - célul tűzte ki a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális 

intézmények esetében az intézményi ellátásról a közösségi ellátásra történő áttérést. A cél eléréséhez 
szükséges szakmai, módszertani háttér és szolgáltatások fejlesztését és biztosítását a Kormány a Fogyatékos 

Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban FSZK) együttműködésével 
tervezi megvalósítani az EFOP-1.9.1-2015/VEKOP számú, a „Szociális intézményi férőhely kiváltási 
szakmai koordinációs műhely kialakítása” című felhívásban (a továbbiakban: „Projekt” vagy „Kiemelt projekt”) 
foglalt feltételek mentén. 

Az FSZK a projekt megvalósítása során az alábbi fő tevékenységek megvalósítását vállalja: 
• kutatásokkal, felmérésekkel megalapozott szakmai, módszertani háttér és támogató szolgáltatások és a 
szükséges képzések kidolgozása, 
• a kiváltást támogató Intézményi Férőhely Kiváltási Szakmai Koordinációs Műhely létrehozása és 
működtetése, 
• a kiváltásban érintett intézmények és szakemberek bevonásával létrehozott hálózat működtetése, 
• a kiváltásban érintett szakemberek és fogyatékos személyek támogatása, valamint 
• a szükséges támogató kommunikációs tevékenységek megvalósítása által támogatja a szociális intézmények 
közösségi ellátásra való áttérését és a bentlakásos intézmények kiváltását. 

Az FSZK köteles Megvalósíthatósági tanulmányt elkészíteni, amelyben bemutatja a teljes 
fejlesztés tartalmi, pénzügyi és időbeli megvalósítását. 
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya a fenti Tanulmány elkészítése. 
A Tanulmány tartalmi és formai összeállítása, melynek során Ajánlattevő a következő szempontokra köteles 
figyelemmel lenni: (Részletesen az ajánlati dokumentáció 1-3 mellékleteiben. 

Terjedelem: minimum 150 maximum 300 oldal, 
Leadás módja: 1 db elektronikus példányban a szentkatolnay.miklos@fszk.hu e-mail címre megküldve MS 
Word formátumban. 

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá a teljesítés során maximum 5 db szakmai egyeztetésen való 
részvétel, melynek során Ajánlatkérő konzultáció keretében kíséri figyelemmel a Tanulmány elkészítésének 

folyamatát, illetve az elvárások érvényesülését. A szakmai egyeztetéseket Ajánlatkérő szervezi Budapesti 

http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_22322_2015/
http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_2730_2016/


helyszínen. Nyertes Ajánlattevő valamennyi szakmai egyeztetésen legalább 1 fő, szakmailag kompetens 
személy jelenlétét köteles biztosítani.  
17.200.000,- 
 

8891/2016, http://www.kozbeszerzes.hu/adatbazis/mutat/hirdetmeny/portal_8891_2016/ 
Az EFOP-1.9.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú „TÁRS PROJEKT - Szociális intézményi férőhely k iváltási 

szakmai koordinációs műhely kialakítása” című kiemelt projekt keretében az Intézményi Férőhely Kiváltási 
Terv (a továbbiakban: „IFKT”) elkészítéséhez kapcsolódó módszertan kidolgozása, a módszertan 
alkalmazásának háttértámogatása. Produktumok (módszertanok): 

I/1. IFKT elkészítéséhez kapcsolódó felmérési, elemzési, tervezési 
módszertan (protokoll) kidolgozása. Elvárt terjedelem: minimum 1 szerzői ív (40.000 karakter) 

I/2. Egyéni kiváltási szükségletfelmérés módszertana 3 szerzői ív 

I/3. Intézményi munkatársak felméréséhez kapcsolódó módszertan 1 szerzői ív 

I/4. Környezeti felmérés módszertana 1,5 szerzői ív 

I/5. Potenciális ingatlanok felmérésének szempontrendszere módszertan 1,5 szerzői ív 

I/6. Külső-belső kommunikációs folyamatok feltérképezése módszertan minimum 0,25 szerzői ív 

I/7. Egyéni kiváltási terv elkészítésének módszertana minimum 1,5 szerzői ív 

I/8. Intézményi HR terv módszertan minimum 0,5 szerzői ív 

I/9. Szolgáltatási gyűrű és szolgáltatásfejlesztési terv elkészítésének módszertana 1 szerzői ív 

I/10. Ingatlan-portfólió terv elkészítésének módszertana minimum 0,5 szerzői ív 

I/11. Kommunikációs terv kidolgozásának módszertana minimum 1,5 szerzői ív 

I/12. IFKT terv elkészítésének módszertana minimum 1 szerzői ív 

I/13. Kiváltás költségterve és fenntarthatósági számítások elkészítésének módszertana 1 ív 

II. Az IFKT módszertan kidolgozásában résztvevő szakértők aktív részvételének biztosítása szakmai 
egyeztetéseken a projekt keretében kidolgozandó szolgáltatások, fejlesztések szakmai tartalmának 

becsatornázása érdekében legfeljebb 10 alkalommal, budapesti helyszínen, alkalmanként 6 óra1 
időtartamban, alkalmanként 2 fő szakértő részvételével. 
A szakmai egyeztetések szervezése, a helyszíne, és a technikai feltételek biztosítása az Ajánlatkérő feladata. 

III. Az Ajánlatkérő alkalmazásában álló, a Kormány tervei szerint 2016. szeptemberében megjelenő, az EFOP- 
2.2.2 „Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése - intézményi 

férőhelykiváltás” című pályázati felhívásra pályázó intézményekben az IFKT elkészítését támogató 
munkatársak (maximum 30 fő) számára a kidolgozott módszertani elemek bemutatása, illetve azok 

alkalmazásnak demonstrálása budapesti helyszínen, 8 óra2 időtartamban. A szervezés, helyszín és a 
technikai feltételek biztosítása az Ajánlatkérő feladata. 

IV. Az EFOP- 2.2.2 iránt érdeklődő/pályázni szándékozó szociális intézmények fenntartói illetve munkatársai 

számára az IFKT elkészítését segítő tematikus tájékoztató napok, illetve konzultációs napok tartása 
budapesti helyszínen, alkalmanként 73 óra időtartamban. 

Minimálisan 28 tematikus tájékoztató nap, illetve minimálisan 7 konzultációs napon felül tervezni 

szükséges mindösszesen további 14 szakmai nap megtartásával, alkalmanként 7 órás időtartamban, 
amelyek a felmerülő igények függvényében kerülnek megtartásra. 
Ajánlatkérő vállalja a tájékoztató napok és konzultációs napok fizikai helyszínének biztosítását. 
Az előadók felkérése, biztosítása, valamint jeltolmács nyertes Ajánlattevő feladata. 
Az események prezentációinak és kapcsolódó dokumentumainak az elkészítése és a sokszorosítása. 
Az események részletes forgatókönyvének elkészítése és elektronikus úton történő megküldése. 

V. Az IFKT elkészítésének tanácsadói támogatása, az Ajánlatkérő alkalmazásában lévő kijelölt 

munkatársak számára a felmerülő igények függvényében, minimálisan 500, maximálisan 600 tanácsadói 
óra keretében, az IFKT módszertan alkalmazása kapcsán on-line módon (telefon, e-mail, skype) történő 
konzultációs lehetőség biztosításával, tervezetten az első tájékoztató nap kezdő időpontjától számítva a 

szerződés teljes időtartama alatt, hétköznapokon 9 órától 15 óráig. A nyertes havi gyakorisággal, az adott 
hónapban beérkezett kérdésekre adott válaszokat Gyakran Ismételt Kérdések formájában folyamatosan 
frissítve a tárgyhót követő hónap 5. napjáig megküldi Ajánlatkérő részére. 
17.500.000,- 
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