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Tisztelt Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag!

1. TdnyAllas es a dontes tartalmanak reszletes ismertetese

A Jozsefvarosi Onkorm&nyzat 2021. juntas es szeptember kdzott kulso szakerto bevonAsAval 
atvilagitotta a JGK mukodeset. az atvilagitas fokusza a 2019. januar 1. es 2021. februar 28. 
kozotti idoszak vizsgalata alapjan elsosorban a vagyongazddlkodds helyzetenek es aktualis 

feladatainak meghatarozasa volt. Az Atvilagitas sorAn tobbek kozott ket kulcsfontossAgu ja
vaslat fogalmazddott meg:

• A Vagyongazdalkodasi IgazgatosAg szervezeti felepitese szetaprozott. A vagyongaz- 
dalkodason beliil a folyamati es targyi elvti kialakftas keveredik. Az atvilagitasi jelen- 
tes megfogalmazta, bogy az Igazgatosag szervezeti felepitese, fd folyamatainak reszle

tes attekintese javasolt.

• A JGK altal vegzett iigyfdkiszolgalas egy jelentos erintkezesi pont a keriileti lakos- 
saggal, a helyi polgarokkal valo kapcsolattartasban, ezert az Onkormanyzat szamara 
kiemelt fontossagu ennek a koordinalt, magas minbsegu ellatasa. A Vagyongazdalko
dasi Igazgatosagon nines jelenleg egyseges ugyfelszolgalat, igy az Igazgatosagon tobb 
mint 60 fo, azaz a szellemi dolgozok fele ellat a munkaidejenek egy reszeben ugyfel- 
szolgalati tevekenyseget. Az Igazgatosag ugyfelszolgalati tevAkenysege fizikailag 
szettagolt. Az iigyfelek kezeUset az egyes csoportok a sajAt telephelyukon vegzik. Az 
atvilagitasi jelentes megfogalmazta, hogy indokolt egy integrals 1-2 telephellyel ren- 
delkezd, egyseges elvek alapjan mukodb ugyfelszolgalati iroda letrehozasa. , 
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A szolgaltatas-beszerzes - 2022. oktober 20-ig tarto hatarozott idotartamra - becsiilt ertekere 
tekintettel (netto 12.000.000,-Ft) a Jozsefvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat (a to- 
vabbiakban: Szabalyzat) III. fejezet szerinti beszerzesi eljaras kerult lefolytatasra. A SzabAly- 
zat III. Fejezet (2) pontja alapjan a kozbeszerzesi ertekhatait el nem erd arubeszerzesrol, epi- 
tesi beruhazasrol. szolgaltatas megrendeleserol szold ajanlatteteli felhivast az Onkormanyzat 
hivatalos honlapjan kbzze kell tenni, es kozze lehet tenni barmely mas mediumban. A kozze- 
teteli helyeket a Beszerzesi Adatlapon meg kell jelolni. A beszerzest kezdemenyezd szerveze- 
ti egyseg az Ajanlatteteli Felhivasrol a potencialis ajanlattevoket elektronikus uton ertesiti.

Az ajanlatteteli felhivas a jozsefvaros.hu oldalon jelent meg 2022. aprilis 1-jen a 
https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenvek/palyazatok eleresi utvonalon. Ezen kivul 
az ajanlatteteli felhivas megjelenesere 5 potencialis palyazo (IFUA Horvath & Partners Kft., 
EURO-FOCUS CONSULTING Tanacsado es Szolgaltato Kft., NAWDEA Vezetoi Tandcsadd 
Kft., ILEX Vezetesi Tandcsadd Kft., TyTn Tandcsadd Kft., KPMG) figyelemfelhivasa is meg- 

tortent.

Az ajanlatteteli felhivasban meghatarozott ajanlatteteli hataridoig 3 palyazati anyag erkezett. 
Az ajanlat elbiralasanak ertekelese a Jegjobb ar-ertek arany” elve szerint tbrtcnt.

Ajanlattevo: EURO-FOCUS CONSULTING Tanacsado es Szolgaltato Korlatolt Fele- 
lossdgu T^rsasag (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. Ihaz. 4. em. 13.) ajanlata elektroni- 

kusan erkezett be 2022. aprilis 14-en.
Az ajanlat formai szempontbol megfeklo, tartalmi szempontbol azonban a birald bizottsag 
hianyt allapitott meg es az ajanlattevot hianypotlasra szolitotta fel. A hianypotlas hatarideje 
2022. aprilis 21. 9 ora volt, melyre hianypotlasi valasz nem erkezett az ajAnlattevotol. Ez alap

jan az ajanlattevo ajanlata ervenytelen.

Ajanlat Nettd ajanlatiar Brutto ajanlati ar

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdal
kodasi ugyfelszolgalati koncepci6 kiala- 

kitasa

13.300.000,- Ft 16.891.600,- Ft

Ajanlattevo: NAVIDEA Vezetoi Tandcsadd Korlatolt Feleldssegu Tarsasdg (1037 Buda
pest, Kiralylaki ut 108.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 14-dn.

Az ajanlat a formai es tartalmi kovetelmenyeknek megfelel.____________________________________

Ajanlat Netto ajanlati ar Brutto ajanlati ar

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdal- 
kodAsi ugyfelszolgalati koncepcio kiala- 

kitasa

14.190.000,- Ft 18.021.300,- Ft

Ajanlattevo: IFUA HORVATH & PARTNERS Korlatolt Feleldssegu Tarsasag (1117 
Budapest, Buda-part ter 2.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 14-en.

Az ajanlat a formai es tartalmi kovetelmenyeknek megfelel.

jozsefvaros.hu
https://iozsefvaros.hu/onkormanyzat/hirdetmenvek/palyazatok


Ajanlat Netto ajanlati ar Brutto ajanlati ar

Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese ds egyseges vagyongazdal
kodasi ugyfelszolgalati koncepci6 kiala
kitasa

11.200.000,-Ft 14.224.000,- Ft

II. A beterjesztes indoka
Az eldterjesztes targyaban a Kdltsegvetesi es Pdnzugyi Bizottsag dbntese szukseges.

HI. A dontes celja, pdnziigyi hatasa
A dontes celja, a „Jdzsefzarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcid kialakitasa” targyu, koz- 
beszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras lefolytatasa, az eljaras lezarasa, eredmeny 
kihirdetese, az eredmenyrol szold dontds meghozasa.
A szerzoddskoteshez sziikseges fedezet a 2022. evi koltsegvetesrbl szdlo 6/2022 (II. 24) rendelet 
Szervezetfejlesztesi szakertoi dfj eldiranyzaton a 20830 cimen all rendelkezesre.

IV. Jogszabalyi kornyezet
A Kepviseld-testulet es Szervei Szervezeti 6s Mukodesi Szabdlyzatdrol szolo 36/2014. (XI.

06.) dnkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: SzMSz) 7. melleklet 1.1.1. pontja alapjan a 
Kdltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag dontesi hataskdrebe tartozik targyi iigy.
Jozsetvarosi Onkormanyzat Beszerzesi Szabalyzat III. fejezet (14) pontja alapjan a Biralobi- 
zottsag javaslata alapjan a netto 1 millio forint drtekhatar folotti eljaras eredmenyerol, vala- 
mint a szerzodes megkoteserol a Kepviseld-testulet Koltsdgvetesi es Penziigyi Bizottsdga 
dont.

Fentiek alapjan kerem a hatarozati javaslat elfogadasat.
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Hatarozati javaslat 
Budapest Fovaros VHL kerulet Jozsefvarosi Onkormanyzat Koltsegvetesi es Penziigyi 

Bizottsagdnak ..../2022. (V. 2.) szamu hatarozata

a „Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fej- 
lesztese ds egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgdlati koncepcid kiaiakitdsa” targyu 

beszerzesi eljaras eredmenyerol

A Koltsegvetesi es Penziigyi Bizottsag ugy dont, hogy:

1. a „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesz- 
tese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcid kialakitasa” targyu kdz> 
beszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljaras eredmdnyes;

2. ,Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesz- 
tese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcid kialakitasa” targyu, 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban a legjobb ar-ertek elv szerinti, 
ervdnyes ajanlatot az IFUA Horvath & Partners Kft. (1117 Budapest, Buda-part tdr 2.) 
ajanlattevo tette, ezert o az eljaras nyertese. A szolgaltatas elvegzesere iranyulo elfoga- 
dott ajanlati ar netto 11.200.000 Ft + AFA, azaz bruttd 14.224.000 Ft.

3. felhatalmazza a polgarmestert az eloterjesztes 4. szamu melleklete szerinti keretszerzodes 

alairasara.

Felelds: polgarmester
Hataridd: a 3. pent eseteben 2022. mdjus 13.

A dontes vegrehajtasat vegzo szervezeti egyseg: Keriiletgazddlkodasi Ugyosztaly

Budapest, 2022. aprilis 27.

Bor^^^abriella^

iigyosztalyvezeto
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Keszitette: Keruletgazdalkodasi Ugyosztaly

Leirta: Marjanovity Anna palyazati referens
i-

Jogi kontroll: dr. Kiss Eva jogi referens

Ellenorizte:

dr. Voros Szilvi/

aljegyzo

Beterjesztesre alkalmas: jovahagyta:

'h-'
dr. Sahos Csilla Satly Balazs sk-

jegyzo Koltsegvetesi es Penzugyi Bizottsag elnoke
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AJANLATTSTELI FELHIVAS

A „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egys6ges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa” 
targyu kdzbeszerzdsi drtekhatart el nem ero beszerzesi eljarasban Budapest FdvAros 
VIII. keriilet J6zsefvarosi Onkormanyzat kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi 
eljarast hirdet meg, amelyben ajanlattevdkent felkeri Ont, ifletve az On altal vezetett 

szervezetet:

I. Az ajanlatkero neve, eime, telefoaszama, e-mail cime:

BUDAPEST FOvAROS VHL KERUEET JOZSEFVAROSI ONKORMANYZAT
(a tov^bbiakban: Ajanhtkerd)

Clin: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
Tel: 06307
E-mail: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

2. Az ajanlatk6ro altal a szerzodeshez rendelt elnevezes:
JbzsefvArosi Gazd&lkoddsi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesztese ds 
egysdges vagyongazddlkodasi ugyfelszolgalati koncepcid kialakitasa.

3. Ajanlat targya, muszaki tartalmanak rovid leirasa (resztetesen az 5. sz£mu 
meUdkletbeo):

I, Vagyoneazdalkodasi Igazgat6sag szervezetenek ds mukodesdnek fejlesztese
A feladat celja:

A feladat celja a JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosag szervezetenek es folyamatainak 
attekintese, annak erdekeben, bogy hatekonyabban es eredmenyesebben mukodd szervezet 
alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos onkonnSnyzat ds a tarsasag vezetese szamara a 
rovid 6s kdzcptavon megvalosithatd javaslatok megfogalmazasa.

II. Egysdges ugyfelszolgalati koncepcid Idalakft&sa a Vagyongazdalkodasi Igazgatdsag 
szdmdra
A feladat celja:
Olyan, egysdges ugyfelszolgalati koncepcid kialakitasa a Vagyongazdalkodasi Igazgatosag 
szamara. amely javaslatot tesz az ugyfelszolgalat mukddesi modelljere, letszamig6nydre es 
megvalbsitasanak tervere.
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4. A szerzodes teljesitesi hatarideje:
2022. oktdber20.

5. A teljcsites helye:
Budapest Fovaros VIII. keriilet Jozsefvarosi Onkormanyzat Polgamiesteri Hivatal 1082 
Budapest, Baross u. 63-67.

6. Az aj&nlatkero penziigyi ellenszolgAttatAsinak feltdtele:
A megvalesitas penzugyi fedezetet az Ajanlatkdrd saj&t forrasbol biztositja. AjAnlatkerd 
eldleget nem biztosit. Az ajanlat, az elszamolas es a kifizetds pdnzneme a forint. A vallalkozdi 
dij a szolgaltatasok teljesitdsigazolassal igazoit teljesit6s6t kdvet6en benyujtott, 
szerzodesszeru es a jogszabalyoknak megfeleld szamla es melldkleteinek a megrendelo altali 
kezhezveteldt kovetden a Ptk. 6:130 § (l)-(2) bekezdeseben foglaltak figyelembe vetelevel, 
30 napos fizetesi hataridovel atutalassal keriil kiegyenlftesre.

7. Annak meghat^rozasa, bogy az ajanlattevo tehet-e tobbvaltozatu ajanlatot: 
Ajanlattevd tehet / nem tehet tobbvaltozatu ajdalatot.

8. Annak meghatarozasa, hogy az ajanlattevo a beszerzds targyanak egy reszere tehet- 
e ajanlatot:

Ajanlatkero targyi beszerzesi eljaras vonatkoz^saban lehetove teszi / nem teszi lehetove 
rdszaianlatok tetdet.

9. Az ajdnlatok elbiralasanak szempontja:

Az Ajanlatkdrd az osszessegeben legelonyosebb, a szakmai alkalmassagi felteteleknek 
mindenben megfeleld ajanlatot add AjanJattevovel kdt szerzodest.

BIrdati szempontok, sdlyok:

• ajanlati ar (70%)
• az 1-es szamu referenciamunkakra vonatkoz6 alkalmassdgi felteteleken tul bemutatott 

egyeb szakmai referenciamunkak az ajanlati felhfvas temakbrdbe illeszkedoen, az 
aj^latkeresmegkulddsenapjatdl visszafele szamitott 10evvonatkoz<is&ban(15%)

• a 4-es szamu alkalmassagi feltetelben megjelblt koncepcio ieljesftdsdnek minosdge (15%)

10. Kizard okok
Ajanlattevo kizarasra keriil, amennyiben az alabbi kizard okok barmelyike vele szemben 
feim&ll:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevo, rdszvetelre jelentkezo, alvallalkozo, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolas&ban olyan gazdasagi szereplo, aki

a) &z alabbi buncselekmenyek valamelyiket elkovette, ds a buncselekmeny elkovetese az 
elmult dt evben jogeros bfrosagi iteletben megallapitast nyert, amig a buntetett e!6elethez 
fuzodo hdtranyok alol nem mentestilt:

aa) a Blinteto TdrvenykSnyvrSl szdlo 1978. evi IV. torveny (a tovabbiakban: 1978. evi TV. 
torveny), illetve a Bunteto TorvenykSnyvrol sz616 2012. dvi C. torvdny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bfinszervezetben reszvetel, idedrtve a buncselekmeny biinszervezetben tbrtdno 
elkovetdset is;

ab) az 1978. evi IV. tdrvdny szerinti vesztegetds, befolyassal uzdrkedes, befolyAs vasarlasa, 
vesztegetes nemzetkozi kapcsolatokban, bcfolyas vasarlasa nemzetkozi kapcsolatokban, 
hutlen kezelds, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXV11. fejezeteben meghatarozott korrupcios 
buncselekmenyek, vaiamint a Btk. szerinti hutlen kezelds vagy hanyag kezeles;

ac) az 1978. evi IV. torvdny szerinti kdltsdgvetesi csalas, eur6pai kdzbssegek pdnzugyi 
erdekeinek megsertese, illetve a Btk. szerinti koltsegvetdsi csaUs;

ad) az 1978. dvi IV. torvdny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, vaiamint ehhez 
kapcsolodo felbujtas, biinsegdly vagy kiserlet;

ae) az 1978. dvi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti pdnzmosas, vaiamint a Btk. szerinti 
terrorizmus fmanszirozdsa;



az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszennunka;

ag) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korlatozd megallapodas 
kozbeszerzesi es koncesszios eljarasban;

ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hason!6 
biincsal&kmbny;

b) egy 6vn61 regebben lejart add-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztositasi jArulekfrzetesi 
kdtelezettsegenek nem tett eleget, kiveve, ha tartozAsAt es az esetleges kamatot es birsagot az 
ajanlat vagy r6szv6teli jelentkezes benyujtasanak idopontjaig megfizette vagy ezek 
megfizetdsdre halasztAst kapott;

c) vegelszamolas alatt All, vonatkozasaban csddeljaras elrendeleserol szdld birdsAgi vegzest 
kbzzetettek, az ellene indftott felszamolasi eljarast jogerosen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplo szemelyes joga szerinti hasonlo eljaras van folyamatban, vagy aid szemelyes joga 
szerint hasonlo helyzetben van;

d) tev6kenys6g6t felfuggesztette vagy akinek tevekenysdgdt felfuggesztettdk;
c) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkbvetese az 

elmult harom even beliil jogerds birosagi itdletben megallapitAst nyert;
/} eseteben az ajanlatkerd bizonyitani tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte joglalanul 

befolyasolni az ajanlatkdro donteshozatali folyamatAt, vagy olyan bizalmas informaciot 
kiserelt megszerezni, amely jogtalan elonyt biztositana szdmAra a beszerzesi eljarasban, vagy 
korabbi beszerzesi eljarAsbd] ebbdl az okbdl kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra 
nem keriilt sor az erintett beszerzesi eljdras lezAruIAsAtdl szAmitott hArom 6vig;

g) tekinteteben a kovetkezd feltetelek valamelyike megvaldsul:
ga) nem az Eurdpai Unid, az Eurdpai Gazdasagi Terseg vagy a Gazdasagi Egyuttmukbdesi 

6s Fejlesztesi Szervezet tagAllamaban, a Kereskedehni VilAgszervezet kozbeszerzdsi 
megallapodasban reszes Allamban vagy az EUMSZ 198. cikkeben emlitett tengerentuli 
orszagok es teruletek barmelyikeben vagy nem olyan allamban rendelkezik addilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos addzas elkerdles6rol szdld egyezmenye van, vagy amellyel 
az Eurdpai Unidnak ketoldalu megallapodasa van a kozbeszerzhs teren,

gb) olyan szabalyozott tbzsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finanszirozAsa megeldzeserol es megakadalyozAsardl szdlo 2007. evi CXXXVI. torveny 3. § 
r) pont ra)-rb) vagy rc)-rd) alpontja szerinti tdnyleges tulajdonosat nem kepes megnevezni, 
vagy

gc) a gazdasagi szereploben kdzvetetten vagy kdzvetleniil tobb, mint 25%-os tulajdoni 
resszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemely vagy szemelyes joga szerint 
jogkepes szervezet, amelynek tekinteteben a kb) alpont szerinti feltetel fennAll;

i) hannadik orszAgbeli allampolgAr MagyarorszAgon engeddlyhez kotott foglalkoztatasa 
eseten a munkaugyi haidsag altal a munkaiigyi ellendrzesrbi szdld 1996. evi LXXV. torveny 
7/A. §>a alapjan ket dvnel nem regebben jogerdre emelkedett kbzigazgatasi - vagy annak 
feliilvizsg^lata eseten birdsAgi - hatarozatban megallapltott es a kozponti koltsdgvetdsbe 
tdrteno befizetesre kotelezessel vagy az idegenrendeszeti hatdsAg Altal a hannadik orszagbeli 
allampolgarok beulazasardl As tartdzkodasarol szold torveny szerinti kozrendvedelmi 
bfrsaggal sujtott jogszabalysertest kovelett el.

IgazolAs modja: az ajanlatteteli felhivas 2. szamu melleklete szerinti nyilatkozat (cegszeru) 
alairasaval.

11. AlkalmassAgi kovetelmdnyek:

1-es szAmu alkalmassAgi feltetel: Az ajanlattevonek csatoinia kell az elozo maximum 36 
honapban teljesitett legalabb 2 referenciamunkAjanak szoveges bemutatasat es ezekhcz 
kapcsolddoan mcg kell jeldlni a szerzodes targyAt, a kapott ellenszolgaltatas osszeget, a 
teljesites idejdt, a szerzoddst kotd masik fel never, cfmet, tovAbba a megrendelb reszerol 
kapcsolattartd szemely nevet 6s telefonszamAt,

Referenciamunkakent az AJAnlaltevo az alAbbi tipusu megbizAsokat fogadja el:



• onkormanyzati vagy kozponti kormanyzati ceg/mtdzmeny fonkcionalis, stnikturalis, 
folyamatszervezesi atvilAgltAsa a celszertiseget, a hatekonysagot es az eredmenyesseget 
szoIgAld fejlesztesi javaslatok kidolgozasaval;

• onkormanyzati vagy kozponti kormanyzati cdg/intAzmAny vagyongazddlkodasanak 
vizsgalata, fejlesztesi javaslatok kidolgozAsAval;

• onkormanyzati vagy kozponti kormAnyzati c6g/mt6zm6ny ugyfdlszolgdlatAnak 
kialakiUsdval kapcsolatos feladatok ellAtasa,

Alkalmatlan az ajanlattevo, ha nem rendelkezik az elozd maximum 36 honapban teljesitett, 
legalabb 2 referenciamunkaval.

2-es szAmd alkalmassagi felUtel: Az ajanlattevonek csatolnia kel! azon szakember(ek) - 
legalabb 2 fo - megnevezeset. kdpzettseguk ismertetesevel es igazolasaval, aki(ke)t a 
teljesitesbe be kivan vonni. A teljesitesbe bevonni kivAnt szakember(ek) bemutatasahoz 
ajanlattevonek csatolnia kel! az egyes szakember(ek) szakmai bneletiajzAt

Alkalmatlan az ajAnlauevo^ ha nem rendelkezik:

• Projektvezeto: legalabb 1 fo, felsdfoku vegzettsdggel es legalabb 10 Aves projektvezetoi 
tapasztalattal rendelkezzen. A projektvezetoi tapasztalat tartalmazza legalabb 3 
allamigazgatasi, onkormanyzati projekt vezeteset.

• Szenior szakerto: legalabb 1 fo, felsdfoku vegzettseggel es legalabb 5 ev szenior szakertoi 
tapasztalattal rendelkezzen. A szenior szakertoi tapasztalat tartalmazzon legalabb 3 
onkormanyzati vagy kozponti koltsdgvetesi projektben val6 reszvdtelt.

3-as szAmii alkalmassAgi feltetel: Az ajanlattevonek cegszeruen nyilatkoznia kelk bogy 
tanacsadasi tevekenysegdbdl szarmazd nettd arbevetele az elozd ket lezArt iizleti evben (2019, 
2020) osszesen elerte a bruttd 10.000.000 Ft-ot es igazolnia kell koztartozAs mentessdgdt,

4-as szdmu alkalmassagi feltetel: Ajanlattevo ajanlataban max. 3 oldalas koncepcidban 
mutassa be a feladat vdgrehajtasahoz hasznalni tervezett szakmai mddszertant, az elvegezni 
tervezett feladatokat, az elvart leszaUitanddk Ajdnlattevd Altai javasolt tartalmi elemeit.

12. Hianypotlasi lehetoseg:
Ajanlatkero a hianypotlas lebetosdget cgy alkalommal teljes korben biztositja.

13. Ajanlatteteli hatiridd:
2022. aprilis 14. 12.00 ora.

14. Az ajanlat benyujtasanak helye, modja:
Az ajanlatot elektronikus uton cdgkapun/hivatali kapun keresztiil kell benyujtani a Budapest 
Fdvaros VIII. kernel JdzsefvAros OnkonnAnyzata KeriiletgazddlkodAsi UgyosztAly rdszere. 
Targykent k6rem megjeleniteni: „JozsefvarosI GazdalkodAsi Kozpont Zrt. 
VagyongazdalkodAsi IgazgatosagAnak fejlesztlse As egyseges vagyongazdAlkodasi 
iigyfelszolgalati koncepcio kialakitasa"- beszerzes”.

15. Az ajanlattetel nyelve: magyar

16. Az ajanlatok felbontasanak helye, ideje, szerzod^skotds tervezett idopontja;
BontAs helye: az illetdkes hivatali szervezeti egyseg megjelolt hivatali helyisege

Bontas idopontja: 2022. Aprilis 14.14.00 dra

A szerzddeskotes tervezett idopontja: 2022. Aprilis 30.

17. Az ajAnlatok fclbontasAn jelenletre jogosultak:
Az ajanlatkero targyi beszerzesi eljarasban ajanlatrevdk vagy ajanlattevdk eljard 
kepviseloinekjelenlAfot biztositja.

18. Az ajanlati kotbttsAg minimalis iddtartama:
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Ajanlatteteli hataridbtol szamiiott 60 nap.

19. Az eljarasban lehet-e targyalni, vagy a benyujtott ajinlatokat Hrgyalas n£lkul 
bfr&jdk cl:

Jelen eljarasban benyujtott aj&nlatokat targyalas n61kul bfr^lja el.

20. A dokumentacio rendelkezesre bocsat^sanak modja, hatArideje, beszerzesi helye es 
penzugyi feltetelei:

Ajanlatkero targyi beszerzesi eljarasban kulbn dokumentacidt nem keszit.

21. Amennyiben a szerzddes EU alapokbol finanszirozott projekttel es/vagy 
programmal kapcsolatos, ugy annak megjelblese:

Targyi beszerzesi elj&rds az EU alapokbol fmanszfrozott projekttel es/vagy programmal nem 
kapcsolatos.

22. Egyeb informAcidk:
a) Az ajanlat - tartalomjegyzeket koveto - else oldalakent felolvasdiap szerepeljen, 

amelyben kbzolni kell az drtdkeles ala keriilo adatokat az ajanlatteteli felhivashoz 
melldkelt mintaban meghatarozottak szerint. Az ajanlati drat netto es bruttd osszegben is 
meg kell adni.

b) Az ajanlatot pdf. fonnatumban, minden oldalon cegszeruen alairva kell benyujtani az 
ajanlatteteli felhivasban megjelblt iddpontig es modon.

c) Ervenytelen az ajanlat, ha az Ajanlattevb a jelen felhivasban meghatarozott hazard okok 
hatdlya alatt dll.

d) Az ajanlatnak tartaimaznia keU ajaniattevd alabbi iratait:
Az ajdnlati felhfvas 1-4 mellekleteben taldlhato nyilatkozatokat.
Az ajanlatteteli felhfvas megktildesenek iddpontjanal 60 napnal nem regebbi cegkivonat 
masolati peld&nya, amennyiben a edgkivonat szerint el nem birdlt modositas van 
folyamatban, az esetleges valtozdsbejegyzesi kerelem a cegbiros&g erkezteto 
belyegzojevel ellatott masolati peldanya; egydni vdllalkozo eseteben a vallalkozbi 
igazolvany masolata;
Az 1 -es szamii alkalmassigi felt6tel szerinti referenciamunkakat.
A 2-es szamii alkalmassdgi feltetel szerinti szakemberek dn^letrajzati.

- A 3-es szamu alkalmassdgi feltetel szerinti nyilatkozatot.
A 4-es szamii alkalmassagi feltetel szerinti koncepciot,

e) Az ajanlatok osszedllftdsaval ds benyiijtdsavai kapcsolatban felmerult osszes koltseg az 
ajanlattevot terheli.

f) Amennyiben valamely igazoMs vagy nyilatkozat nem magyar nyelven kerul benyiijtasra, 
magyar nyelvu fordftasa is csatolandd.

22. Ajanlatteteli felhfvas wvnv.jozsefvaros.hn oldalon tbrtend megjelentetesdnck 
idopontja: 2022. aprilis L

A / ' :: i
Budapest, 2022. m^rcius.4- - ,r f i I

Pik6 Andras 
pblg&rmester



Az ajanlattetelifelhivis I. sz. melleklete

Felolvas61ap

Ajanlattevd neve:

AjAnhttevS szSkhelye:

Adosz&na:

Telefon:

E-mail:

Kijelolt kapcsolattartd:

KijelOlt kapcsolattartd eUrhetds^ge 
(telefon, e-mail):

Az ajanlattevo ^1U1 adott arajanlat 
(netto Ft + Afa = brutto Ft):

nettb: Ft

Afa: Ft

brutt6: Ft

Kelt:.................................................

cegszeru alairas
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Az ajdnlatteteiifelhivds 2. sz» meUeklete

Nyilatkozat

„J6zsefvArosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. Vagyongazddlkod&si Igazgatdsigdnak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi ugyftlszolg£tati koncepcio kialakft&sa” 

targyu, kbzbeszerzbsi ertekhatart el nem 6ro beszerzesi eljarasban

Alulfrott................................  tarsasag (ajanlattevd), melyet kepvisel:

az al&bbi nyilatkoza tot tessztik:

Nem dllnak fenn velem / veKink szemben az alabbi kizaro okok, mely szerint nem lehet 
ajanlattevd, aki:
Az eljarasban nem lehet ajanlattevd, reszv&elre jelentkezo, alvallalkozo, es nem vehet reszt 
alkalmassag igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi buncselekmenyek vaiamelyiket elkdvette, es a buncselekmeny elkovetese az 
elmult dt evben jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert amfg a buntetett elbelcthez 
fuzddb hatranyok a!61 nem mentesult:
aa) a Buntetd Tbrvenykdnyvrbl sz616 1978. dvi IV. tbrveny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. 
tbrveny), illetve a Buntetd Tbrvenykdnyvrbl szolo 2012. evi C. tbrveny (a tovabbiakban: 
Btk.) szerinti bunszervezetben rdszvdtel, idehrtve a buncselekmeny bunszervezetben tbrtend 
elkoveteset is;
ab) az 1978. evi IV. tbrveny szerinti vesztegetes, befbly&sal uzerkedds, befolyAs vasarldsa, 
vesztegeths nemzetkbzi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkozi kapcsolatokban, 
htttlen kezelds, hanyag kezeles. illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcids 
buncselekmenyek, valamint a Btk. szerinti hfltlen kezeles vagy hanyag kezeles;
ac) az 1978. evi IV. tbrveny szerinti kbltsdgvetdsi csalas. eurdpai kbzbssegek penzugyi 
erdekeinek megsdrtese, illetve a Btk. szerinti kbltsegvetbsi csaks;
ad) az 1978. dvi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmeny, valamint ehhez 
kapcsolbdb felbujtas, bunsegely vagy kiseriet;
ae) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti pdnzmosas, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. 6vi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. 
szerinti kenyszermunka;
ag) az 1978. evi IV. tbrveny, illetve a Btk. szerinti versenyt koriatozo megallapodas 
kozbeszerzesi es koncesszids eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplo szemefyes joga szerinti. az a)-g> pontokban felsoroltakhoz hasonlb 
buncselekmeny;
bj egy hvnel regebben lejdrt add-, vimfizetesi vagy tarsadalombiztositAsi jarulekfizetesi 
kbtelezettsegenek nem tett eleget, kivhve, ha tartozasat es az esetleges kamatot 6s birsagot az 
ajAnlat vagy reszveteli jelentkezes benyOjtasanak idbpontjaig megfizette vagy ezek 
megfizetdsere halasztast kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csbdeljaras elrendelesbrbl szolo birosagi vegzest 
kbzzetettek, az ellene inditott felsz^molasi eljarasl jogerbsen elrendeltek, vagy ha a gazdasagi 
szereplb szemelyes joga szerinti hasonlb eljaras van foiyamatban, vagy aki szemelyes joga 
szerint hasonlb helyzetben van;
d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfiiggcsztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegevel kapcsolatban buncselekmeny elkovetese az 
elmult harom even belUl jogerds birosagi iteletben megallapitast nyert;
f) eseteben az ajanlatkerb bizonyitani tudja, hogy az adott eljdrdsban megkiserelte jogtalanul 
befolyasolni az ajanlatkerb dbnieshozatali folyamaUt, vagy olyan bizalmas informacidt 
kiserelt megszerezni, amely jogtalan elbnyt biztositana szamara a beszerzesi eljarasban, vagy 
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korabbi beszerzdsi eljardsbol ebbdl az okbdl kizartak, es a kizaras tekinteteben jogorvoslatra 
nem keriilt sor az erintett beszerzesi elj^ris lezaruiisatdl szamitott harom evig;
g) tekinteteben a kovetkezd feltdtelek valamelyike megvaldsul:
ga) nem az Europai Unid, az Eurdpai Gazdas&gi Terseg vagy a Gazdasdgi EgyuttmukOdesi 6s 
Fejlesztesi Szervezet tagallamaban, a Kereskedelmi Vildgszervezet kozbeszerzesi 
megMlapodasban reszes allamban. vagy az EUMSZ 198. cikkdben emlitctt tengerentuli 
orsz^gok es teriiletek barmelyikeben vagy nem olyan Allamban rendelkezik adoilletoseggel, 
amellyel Magyarorszagnak kettos adozas elkeriileserdl szolo egyezmenye van, vagy amellyel 
az Eurdpai Unidnak kdtoldalu megallapodasa van a kozbeszerzds terdn,
gb) olyan szabalyozott tozsden nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas ds a terrorizmus 
fmanszirozasa megelozeserol es megakadalyozasardl szdld 2017. evi LHL torvdny 3. § 38. 
tenyleges tulajdonos pont a)-d) alpontja szerinti tenyleges tulajdonosat nem kepes 
megnevezni, vagy
gc) a gazdasagi szereploben kozvetetten vagy kozvetleniil tdbb, mint 25%-os tulajdoni resszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi szemdly vagy szemdlyes joga szerint jogkdpes 
szervezet, amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltetel fenndll;

Nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az aljamhaztartasrdl szolo 2011. evi 
CXCV. tdrvdny 41.§ (6) bekezdese szerint atlathatd szervezetnek mindstll, figyelemmel a 
torvdny 1 .§ 4. pontjara.

Kelt:....................................................

cegszeru alairas



Az ajanlattelelifelhivis 3. sz. mellekiete

AjauJattSteH Nyilatkozat

„J6zsefvarosi GazdAIkodasi Kbzpont Zrt. VagyongazdAlkodasi Igazgatosiginak 
fejlesztfee es egysAges vagyongazdAIkod&si ugyf&szolgdlati koncepcio kialakitAsa” 

targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd beszerzesi eljaras vonatkozasaban

Alulfrott ...................................... , mint a ............................... ajAniattevo (szekhely:
...........................) ........................ (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) az ajAnlattdteli 
felhivasban foglalt valamennyi formal es tartalmi kbvetelmdny. utasitAs, kikotes es mfiszaki 
lefras gondos attekintese utan az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Elfbgadjuk, hogy amennyiben olyan kitdtelt tettiink ajarJatunkban, ami ellentetben van 
ajanlattdteli felhivassal, vagy annak mellekieteivel, illetve azok bArmely felt&elevcl, 
akkor az ajanlatunk ervdnytelen.

2. Kijelentjiik, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevo kivalasztasra keriilunk, a 
szerzbdest megkbtjuk, tovdbba az ajanlatteteli felhivasban, aimak mellekleteiben rbgzitett 
szolgAltatast ajanlatban meghatarozott dijert szerzddSsszeraen teljesitjdk.

3. Tudataban vagyunk annak, bogy kdzbs ajanlat eseten a kbzosen ajanlatot tevok szemelye 
nem vdltozhat sem a beszerzdsi eljaras, sem az annak alapjan megkbtbtt szerz6des 
teljesitdse soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozbs ajanlattevok egyetemlegesen 
felelbsek mind a beszerzesi eljaras. mind az annak eredmenyekent megkotott szerzbdes 
teljesitese soran.

4. Kijelentjuk, hogy az OnkormAnyzat klimav&lelmi intezkedesi tervet megismertiik, a 
szerzodes teljesitese soran az intezkedesi tervben foglaltaknak megfeleloen jarunk el.

Kelt:....................................................

cegszeru alairAs
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Az ajdnlatteteli felhivds 4. sz. meUeklele

Titoktartisi Nyilatkozat

„J6zsefvarosi GazdAlkodAsi Kozpont Zrt. VagyongazdAIkodAsi Igazgatds&ganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdilkodasi iigyfdlszolgalati koncepcio kialakftasa" 

targyu 
kdzbeszerzAsi ertekhatart el nem erb beszerzesi eljardsban.

1. Alulirott ...................................... , mint a ............................... ajanlattevb (szekhely:
.......................... ) ........................ (kepviseleti jogkor/titulus megnevezese) nyertessegem 
eseten tudomasul veszem, hogy jelen kbzbeszerzesi drtekhatart el nem erd beszerzdsi 
eljArAsban foglalt feladataim ellatasa soran a tudomAsomra jutott, bizalmasnak tekintett 
mformacidkat titokkdnt kezelem, azokat illetektelen szemelynek nem adorn At, nem 
teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen spindly vagy a nyilvanossAg 
tudomasara.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informAci6kat vagy azok r^zeit magam vagy illetektelen 
szemelyek hasznAra nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas nelkul mas bizalmas 
informacibt nem keszitek, felhatalmazas ndlkdl az adatot nem masolom, nem 
sokszorositom, abb61 kivonatot nem keszitek, illetve ezek tartalmAnak rogzitesere 
semmifele technikai vagy m&s eszkbzt nem aikalmazok,

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas informAciot tartalmazb adathordozot a megismerAsi 
jog megszundsekor (pl. szerzddesben foglaltak teljesitese, a munkaltatoval fennalld 
jogviszonyom megsziinese stb.) ajanlatkerok reszere kbteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a titoktartasi kbtelezettseg a szerzbdes lejaratat kovetben is a 
vonatkozdjogszabAlyban meghat Arozott ideig, de legalAbb dt evig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok 
kartdritesi es/vagy egyeb igdnyt drvenyesithetnek velem szemben.

Kelt:................. .................................................

cegszeru alairas
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Az ajdnlattetelifelhivds 5. s& mellekleie

SZAKMAISPECIFIKACld
JozsefvArosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. VagyongazdAlkodAsi IgazgatdsAgAnak 

fejlesztese As egysbges vagyongazd&kodfci ugyfelszolg&lati koncepcio kialakitasa

ElozmAnvek:
A Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kbzpont Zrt. (tovabbiakban: JGK) 2015-ben jott letre 
Atalakulfissal. A ceg szervezeti felepitese jol tukrbzi a 3 B szakmai feladaUt, melyek: a 
vagyongazdalkodas, a parkolAsuzemeltetds es a varosiizemeketes. Ezeknek az 
igazgatbsAgoknak a munkAj&t egesziti ki, tamogatja a gazdasagi igazgatosAg,
A Jozsefvarosi Ookonnanyzat 2021. junius es szeptember kbzott ktilsb szakerto bevonasaval 
Atvilagitotta a JGK mukbdeset, az atvilAgitas fokusza a 2019. januar 1. es 2021. februAr 28. 
kdzotti idbszak vizsgalata alapjan elsdsorban a vagyongazdaikodds helyzetenek es aktuAlis 
feladatainak meghatarozAsa volt Az Atvilagitas sorAn tbbbek kbzott ket kulcsfontossAgu 
javaslat fogalmazbdott meg:

• A VagyongazdAlkodAsi Igazgatbsdg szervezeti felepftese szetaprbzott. A 
vagyongazdAlkodason beliil a folyamati As tArgyi elvu kialakltas keveredik. Az 
AtviUgitAsi jelentes megfogalmazta, hogy az Igazgatosdg szervezeti felApitese, fb 
folyamatainak reszletes attekintese javasolt.

• A JGK Altai vegzett ugyfelkiszolgalas egy jelentbs erintkezesi pont a keriileti 
lakossAggal, a helyi polgarokkal valb kapcsolattartasbaa, ezArt az dnkormanyzat 
szamara kiemeJt fontossagu ennek a koordinalt, magas minosegii ellatasa. A 
VagyongazdfilkodAsi Igazgat6sAgon nines jelenleg egyseges ugyf&szolg&lat, fgy az 
Igazgatosagon tobb mint 60 f6, azaz a szellemi dolgozdk fele eHat a munkaidejAnek 
egy reszhben iigyfSIszolgAlati tevekenysdget. Az Igazgatdsag ugyf&szolgAlati 
tevekenysege fizikailag szettagolt. Az iigyfelek kezeleset az egyes csoportok a sajat 
telephelyukon vbgzik. Az Atvilagitasi jelentes megfogalmazta, hogy indokolt egy 
integrdlt, 1-2 telephellyel rendelkezb, egyseges elvek alapjan mukodb 
ugyfelszclgAJati iroda Ibtrehozasa.

A JGK atvilagitasanak jelentese nyilvanos, elerheto az dnkormanyzat honlapjdn: 
httns://iozsefvaros.hu/hir/77317/atvilagitottnk-a~vagvongazdalkodasi-cegunket

Jelen projekt ezbrt az alabbi ket teriilettel foglalkozik:

I. Va^vongazdalkodasi IgazgatdsAs szervezetenek es mukodesenek feilesztese
A feladat cblja:

A feladat c&ja a JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatbsag szervezethnek es folyamatainak 
attekintese, annak erdekeben, hogy hatekonyabban As eredmenyesebben mukbdb szervezet 
alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos dnkonnanyzat a tarsasag vezetese szamara a 
rovid es kbzeptavon meg valosithato javaslat ok megfogalmazasa.

A feladat soran megvAlaszoIando k&rd&ek:
• Mas onkormanyzati tulajdonban Uvo vagyongazdalkodassal foglakozb gazdasagi 

tarsasagok milyen szervezeti felbpifossel, feladatokkal 6s letszamokkal dolgoznak?

• A JGK VagyongazdalkodAsi IgazgatosagAn belul milycn koordinacids 
mechanizmusok mukbdnek? Vannak-e rendszeres ertekezletek, belsb egyeztetesek, 
egyeb forumok? Hogyan mukbdik a kommunikacio az egyes szervezeti egysegek 
kbzott?

• Az Igazgatosagon belul milyen egyszeriibb, hatekonyabb szervezeti felepites 
lehetshges?
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• A JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagdn beliil kulonbsen az alabbi folyamatok 
hogyan mGkodnek, mik a hianyossagok, ds milyen fejlesztesi lehetbsegek vannak?

o Lak6s dijMtraJekkezelds folyamata

o Berio kihelyezes folyamata

o Berlemenyellenorzes folyamata

o Berleti szerzddesek megkbtesenek, modositasanak folyamata

o Ingatlan iizemeltetes folyamata

o Helyiseg bcrbeadas folyamata

o Helyiseg ertekesiths folyamata

A feladat soran elvegzendb feiadatok:
• Letezb jo gyakorlatok bemutaUsa benchmark elemzes keretbben: legalSbb harom 

vagyongazdalkodassal foglaikozd bnkormdnyzati tarsasag szervezeti felhpithsenek 
bemutatasa

• Javaslattetel a vagyongazdalkodasi Igazgatbsag szervezeti felepftesenek 
vaitoztaUsara

• Javaslattdtel kulonbsen az alabbi folyamatok lefinistoak valtoztatasara:

o Lakds dfjhdtralekkezeles folyamata

o Berio kihelyezes folyamata

o Berlemenyellenbrzds folyamata

o Berleti szerzodesek megkbtesenek, modositasanak folyamata

o Ingatlan uzemeltetes folyamata

o Helyiseg bcrbeadas folyamata

o Helyiseg ertekesites folyamata

• JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagan beltili koordinacibs mechanizmusok 
ertekclese es javaslatok megfogalmazdsa. kiilonos tekintettel a lakas- es 
helyiseggazdalkodas. valamint az mgatlanuzemeltetes kozotti kapcsolatokra.

• Javaslatt&el az informatikai rendszer koordindcibt megalapozb fejlesztbsdre.

HJEj^Xgbge^ugyfijlszgl&yatiJ^
szam^ra
A feladat cblja:
Olyan, egyseges iigyfblszolgalati koncepcio kialakftasa a Vagyongazdalkodasi Igazgat6sag 
szamara, amely javaslatot tesz az iigyfelszolgalat mbkbdesi modelljere, letszamigcnyerc es 
megvaldsitasanak tervere.
A feladat soi^d megvalaszolandb kerdesek:

• Milyen ugyfblszolgalati tevekenysegeket vegeznek JGK Vagyongazdalkodasi 
Igazgatosagan bsszesen? Milyen intcnzitassal vannak jelen az egyes feiadatok? 
Milyen formaban tbrtennek ezek?

• Ogyfelblmeny szempontjabbl hogyan ertekelhetd a JGK Vagyongazdalkodasi 
Igazgatosagan vegzett ugyfblkapcsolattartds? Vannak-e olyan pontok, amelyek 
beavatkozdst igbnyelnek? Ha igen, melyek ezek?

• Milyen lehetosegek vannak korszeni Ugyfelszolgalat uzemeltetesere? Az egyes 
megoldasoknak milyen elonyeik es hatranyaik vannak, illetve milyen hasznokkal es 
kbltsegekkel jama az alkalmazasuk? A megolddsok kozul melyek allnak meg a 
helyiiket a JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagan?
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• Ha sziikseges valtoztatni a jelenlegi mukodesen, az hogyan hajthato vegre? Mikorra 
varhato a kituzott cel szerinti mtikddesre vald atallas? Milyen erofoirasokat igenyel a 
kivitelezese?

A feladat scran eMgzendo feladatok:
• JGK vagyongazdalkodasi tevekenys6g6hez kapcsolodo Ugyfelekkel torteno 

kapcsolattartasainak helyzetelemz&e

o Ugyfdlkapcsolati esetek kor^nek es osszetetelenek vizsgalata
A feladatresz alatt ugyfelmegkeresesek es iigytipusok azonosUasdt, 
besorolasat ertjiik, valamint a kialakitotl csoportok menten az elvbgzett 
ugyfelszolgalali tevekenysegek szdm&zerusilelt elemzese sziikseges.

o UgyfSlkapcsolatok ellatasanak attekintese 6s drtekelese kommunikacios 
csatornak szerint
A feladatresz eseten az osszegyujtbtt ugyfelkapcsolati esetek ellatasanak 
modja dll a vizsgalat kdzeppontjdban. Az egyes kommunikacios esatomak 
(szemelyes, telefonos, postal, webes/email-es, applikdcion keresztuli stb.) 
fobb jellemzoinek bemutatasat kovetoen a csatorndkon zajld interakciok 
szdmszerdsitese is elvegzendo.

o Ugyf61utak nyomonkovetese.
Az ugyfelpanaszok es bejelentesek dokumentaldsi modja, valaszadasi 
hatdridok vizsgalata. Tobblepeses ilgyek eseteben a JGK-n beluli utak 
elemzese.

o Szemelyes ugyfblszolg&lat fizikai elhelyezkedesenek es kialakitasanak 
elemzese
A vizsgalat soran kiemelt feladatresz a szemelyes ugyfelszolgalati csatorna 
jelenlegi mukodesenek elemzese. A feladatresz elvegztse soran azonositandok 
a szemelyes iigyf^lszolgdlat erdssegei es fejlesztenddpontjai.

o Ugyfelszolgalati munkaszervezes elemzese
Afeladat r^sze tovdbba a munkaszervezesre vonajkozo adaiok asszegyujtese 
es elemzese. Ez alatt ertjuk peldaul a nyitvatartasi id6nek, a munkatdrsak 
szamanak, idobeosztasdnak es leterheltsegenek elemzeset is.

• Egysdges ugyfdiszoigdlati koncepcid kialakfUsa

o Elteijedt ugyfelszolgalati modellek 6rt6kelese
A feladatreszben az egyes csatomdk gyakorlatban hasznalt megoldasainak 
bemutatdsa torlenik, elonybk es hdtrdnyok jellemzesevel mind az iigyfel, mind 
az ugyintezd szempontjabol.

o Megoldasok ertekeldse a kituzott c61ok es a jelenlegi viszonyok menten 
Koltseg-haszon elemzesek

o Javaslatok eroforrasigenyeinek ds a megvalositas iitemezesenek bemutatasa

Teliesitesi dokamentumok es bataridok
1. Projektindito jelentes prezentacio formatumban, a szerzodeskctestol szamitott 20 napon 

beliil:

A projektindito jelentes fobb tanalmi elemei:

• inteijualanyok kordnek meghatarozasa;
• a vizsgdlando dokumentumok korenek meghatarozasa;
• a szakmai specifikaciot alapul veve a vizsgalando kdrdesek korenek rogzitese;

• a vizsgalati modszertan pontositott meghatarozasa;
• a vizsgdlni tervezett es az Onkorm&nyzat / JGK altal atadandd adatkorok 

meghatarozasa;
• reszletes iitemterv bemutatasa.
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2. A koztes jelentes elkeszitese prezentacios formatumban, a szerzdd&kdtestol szamitott 60 
napon belul.

A koztes jelentesnek tartalmaznia kell legalabb:
• Letezo jo gyakorlatok bemutatasa benchmark elemz^s kereteben; legalabb harom 

vagyongazd£lkoddssal foglalkozd onkormdayzati t^rsasdg szervezeti fel6pitds6nek 
bemutatasa

• JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagan beluli koordinAcids mechanizmusok 
ertekeiese es javaslatok megfogalmazasa,

• JGK vagyongazdalkodasi tevek6nysegek kapcsol6d6 ugyfelekkel torteno 
kapcsolattartasainak elozetes helyzeteJemzese.

3. A vegsd jelentes elkeszitese prezentacids es word formatumban, a szerzddeskbtestbl 
szamitott 150 napon belul.

A vegso jelentesnek tartalmaznia kell:
• Javaslattetel a vagyongazdalkodasi Igazgatosag szervezeti felhpitdsenek 

valtoztatasara

• JGK vagyongazdalkodasi tevekenysegek kapcsoiddd ugyfelekkel torteno 
kapcsolattartasainak vdgleges helyzetelernzdse

• Egyseges ugyfeiszolgalati koncepcid kialakit£sa

A vegsd jelentesnek valaszt kell adnia a projektindito jelentesben felsorolt osszes kerdeskorre.



Az ajanlattetelifelhivas 6. sz. melUklete

VALLALKOZASI SZERZdDES

amely letrejdtt egyreszrol
Budapest Fov^ros VHI. keriilet Jozsefvdrosi Onkormanjzat 
szdkhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Piko Andras polgannester
nyilvantartasi szam; 735715
addsz&n: 15735715-242
statisztikai szamjel: 15735715-8411 -321-01
szimlavezeto neve: OTP Bank Nyrt
szdmla szama: 11784009-3 5508009
mint Megrendelo (tovabbiakban: Megrendelo), 

masreszrol
szdkheiye:
addszdm:
nyilvantartasi szdma:
statisztikai szAmjel:
kepviseli:
bankszamlaszam: mint Vdllalkozo (tovabbiakban: Villalkozd)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek - kozott az alabbi feltetelek mellett:

1 . Elozmenyek:
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Vallalkozd keriilt nyertes ajanJattevokent kihirdetesre a 
Megrendelo Kepviselo-testuletdnek KoltsdgveUsi esPenzugyi BizottsAga ...72022 ( ) sz. 
dontese altal, amelyre tekintettel a Felek — a szcrzddes megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, 
kotelezettsegeik rogzftese cdlj&bol — a jelen vallalkozasi szerzodest (a tovabbiakban: 
„szerzodds") kotik meg.

2 . A szerzodes targya:
2.1 Megrendelo megrendeli, a Vallalkozo eMllalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhivasaban meghatarozottak szerint „J6zsefv4rosi Gazd&lkodasi Kbzpont Zrt 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosdg^nak fejlesztese & egyseges vagyongazdalkodasi 
ugyfelszolg^Iati koncepcid kialakftasa” targyd feladatokal.
2.2 A reszletes feladatokat a beszerzesi felhivas ajanlatteteli felhivasa alapjan jelen szerzbdes

1. szamu melleklete tartalmazza.
2.3 A Vallalkozd jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendeldi drdekeknek megfelelden, 

felelossegteljesen koteles teljesfteni.

3 . Teljesitesi hataridd
3.1 A Vdllalkozo a szerzddes tdrgydt kepezd feladatok elldtasat a szerzodds 

hatalybaldpesenek napjaval kezdi es legkesobb 2022. oktober 20-ig kell 
marad^ktalamil elvegeznie.

3.2 Amennyiben Vallalkozo olyan okb61, amelyert felelos, a szerzodes teljesitesevel 
 esik, 6gy a Vallalkozd kesedelmi kotbert koteles fizetni. A kesedelmi kotber 

merteke a kdsedelembe eses napjatdl kezdve naponta 5.000 Ft, de legfeljebb a netto 
vallalkozdi dij 25%-a. A kdsedelmi kotbdr osszege eseddkesse valik. ha a kdsedelem 
megszdnik; a pdthataridd eredmenyteleniil eltelik; vagy ha a kotber eleri a kikdtbtt 
legmagasabb merteket. Amennyiben Vallalkozd kesedelme meghaladja a 10 naptari 
napot, Megrendeld jogosult a szerzodest azonnali hatallyal felmondani. Amennyiben a 
Vallalkozora vonatkozo hatarido tullepesenek oka a Vallalkozdnak nem felrohatd, abban 
az esetben a teljesitesre jelen szerzddesben megdllapitott hataridd Vallalkozdt nem koti, 
illetve teljesitdsi hatarido a kesedelem idejevel meghosszabbodik. llyen oknak kell 
tekinteni kiilonosen:

kesedelem.be
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a) a feladat utdlagos mddosftdsAt,
b) Megrendeld kesedelmesen teljesiti adatszolgAltatasi kotelezettseget,
c) Megrendeld olyan ujabb tenyt, adatot, stb. kozdl, amely a szerzodes lenyeges 
tartalm6ra kihatAssal van,
d) a szerzodes megkdtese utan olyan kotelezoen figyelembe veendo eldtras 
(jogszabAly, szabvAny, szabalyzat stb.) 16p hat&yba, melynek rendelkezAse folytan a 
mAr elkAszitett dokumentAcidt, vagy annak reszeit At kell dolgozni.

3.3 Amennyiben a Megrendelo a szerzddest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 
szerzodesszeges 6.11. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites olyan okboi, 
amelyArt a VAllalkozd felelbs, meghiusuL a VAUalkozd meghiusulasi kotber 
megfizetesere koteles. A meghiusulasi kotber mert^ke a nettd vallalkozoi dij 25%-a. A 
meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasaval, illetve az azonnali hatAlyu felmondas 
Vallalkozdval tbrtdnd kozlesevel vAlik esedekessA

3.4 Szerzodo felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd neki felrdhat6 hibas teljesitbse eseten a 
Megrendelo a hiba kijavitasaig a kAsedelmi kbtberrel megegyezd merteku kotbArre 
jogosult. A hibas teljesitAs esetere kikotott kotbdr esedekesse v£lik a kifogAs kozlesevel, 
illetve a kcsedelemre vonatkozd szabaly szerint. Hibas teljesitds eseten Vallalkozd 
elsodlegesen az szolgaltatAs kijavitAsara koteles.

3.5 A Megrendeld az esetleges kotbAr igenyet irAsban jelzi a VAllalkozdnak. Amennyiben a 
Vallalkozd 3 napon belul magat erdemi indokol&ssal es azt alat&maszto bizonyitekokkal 
nem mend ki, akkor a kotber elismertnek tekintendo. Megrendeldnek jogaban ail a 
kesedelmi, illetve a hibas teljesitds? kotbert az esedekes vallalkozdi dijba beszamitani es 
annak osszegAvel a vallalkozdi dijat csokkenteni.

3.6 Vallalkozd tudomdsul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbArt meghalado karanak 
ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibAs teljesitAsi kotber megfizetese nem 
mentesit a teljesftds aldl.

4 A vAUalkozdi dfj, fizet^si feltetelek
4.1 A Vallalkozdt a jelen szerzdddsben meghatarozott, a szerzddes 1. melUkleteben 

reszletezett feladatok szerzodesszeru elvdgzeseert minddsszesen........+ AFA, 
azaz nettd................................dsszegu vdllalkozoi dij illeti meg. A vdllalkozdi dij
a jelen szerzodes targyat kdpezd feladatok vegrehajtas&hoz sziikseges teljes 
dsszeget tartalmazza, azon tulmenden a Vallalkozd semmilyen jogcimen 
ellenertekre, koltsegteritdsre nem jogosult.

4.2 A Vallalkozo teljesitdse akkor szerzddesszerii, ha a Vdllalkozd a jelen 
szerzddesben meghatarozott feladatokat teljes koriien elvegezte, a feladatok 
elvegzese soran keszitett valamennyi dokumentacidt atadja a Megrendeld reszere. 
A szamla kibocsatdsdnak feltdtele a Megrendeld Altai kiallitott, kifogAst nem 
tartalmazd teljesitesigazolas. amely a szamla meUekletet kepezi.

4.3 A VAllalkozo szerzoddsszeru teljesftesdnek igazolasAra Pikd Andras polgarmester 
jogosult.
4.4 Megrendeld a vallalkozoi dijat az alakilag As tartalmilag hibAtlan szamla 

befogadasAt koveto 15 napon beliil, bank! atutalAssal Vallalkozd.. Banknal 
vezetett.........................szAmu bankszdmlAjdra fizeti meg.

4.5 A Megrendeld a vallalkozoi dijat ket reszletben fizeti meg, a teljesitesigazolAst 
kdvetden.
Az elso reszlet a projektindito jelentes elfogadasat kdvetden a vallalkozoi dij 
30%-a, azaz........................ + AFA.
A masodik reszlet a vegsd jelentes elfogadasat kovetden a vallalkozoi dij 70%-a, 
azaz.........................+ AFA.

5 KapcsolattartAs
Megrendeld rAszerol;
NAv: Borbas Gabriella
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Ertesitesi cim; Megrendeld ertesitesi cimdn
Tdefon: +36 30
Email; borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Vallalkozd rtszfy&k
Ndv:
Ertesitesi cim:
Telefon: + 36 ......
E-mail:..........................

Felek kdtelesek a kapcsolattartdik adataiban bekovetkezo vaitozasokat a masik fdllel 
haladdktalanul kozoini.

6 A felek jogai 6s kotelezettsegei:
6.1 Vallalkozd kotelezettsegei vallal arra, hogy feladatait a hatalyos jogszabalyi 

rendelkezesek alapjan, a tole elvarhato mindsegben, megfeleld szakmai gondossaggal. a 
legjobb tudasa szerint teljesiti a Megrendeld erdekeinek figyelembe v6teUvel.

6.2 A Vallalkozd szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerzddesben meghatarozott feladatok 
elvegzesehez sziiks^ges kepesitessel, szakmai tuddssal, tapasztalattal 6s eszkozokkel, 
tovabbS ezeknek a felteteleknek a szerzodes teljes idotartama alatt meg fog felelni. A 
V&lalkozd a jelen Szerzodes szerinti tev6kenys6get sajat feleldssdgere es kockazatara 
vegzi. A Vallalkozd az altala a szerzodes teljesitesebe bevont kozremukodok 
tevekenysdgeert a Ptk. 6:148. § (1) bekezdese szerint ugy felel, mintha magaj&t volna el.

6.3 Vallalkozo az Altala vegzett tevdkenysdgeri feleldsseget vallal. Vallalkozd helytallni 
tartozik Megrendeld iranyaba a V611alkoz6nak felrdhato okbdl okozott kardrt is.

6.4 Vallalkozd a jelen szerzddesben feltuntetett adataiban bekovetkezett vdltozast a 
Megrendeldvel megfelelo iddben, de legkesobb 5 munkanapon beltil, irasban kdteles 
kdzolni. Az ertesites elmulasztasabol eredd karert a Vallalkozd felel.

6.5 Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes szerinti felada: ellatasa soran 
tudomasara jutott adatok, tenyek, mformaciok tekintetdben titoktarUsi kotelezettsdg 
terheli, mely aldl jelen szerzodes megszdneset kovetden sem mentesdl. Vallalkozd a 
szerzodes teljesitese soran tudomasara jutott adatokat, informaciokat kizardlag a 
Megrendelo jovahagyasaval hozhatja harmadik szemdiy vagy hatosdg tudomasara. A 
jelen szerzodes alapjan elkeszitett tanulmany nyilvanossagra hozatalahoz a Megrendeld 
eiozetes frasbeli hozzajarulasa sziikseges.

6.6 A jelen Szerzddesben vdllalt titoktartasi kdtelezettseg nem 6rinti a Felek kogens 
jogszabalyi rendelkezesen alapuld lajekoztatasi kdtelezetts6g6t

6.7 A Vallalkozd felelos azert, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kdtelezettseget 
alkalmazottai, es az altala a Szerzodes teljesitesdbe bevont kdzremukdddk is 
maradektalanul betartsAk. Felek tudomdsul veszik, hogy jelen szerzodest es annak 
teljesitdset az arra jogszab&lyban feljogositott szervek es szemdlyek - ideertve az Allami 
Szamvevdszeket ds a Kormanyzati Ellendrzesi Hivatalt is - jogosuhak elleudrizni. A 
Felek - az esetleges vizsgalat esetdn — vallaljak, hogy a fent emlftett szervek, szemdlyek 
rdszdre a kert felvilagositast megadjak. jelen szerzodes teljesitesevel kapcsolatos iratokat 
bemutatjak cs sziikseg esetdn masolatban ^tadjak. Ebben a korben iizleti titokra vald 
hivatkozdsnak nines helye. Az illetekes ellenorzb szervek ellendrzdse, helyszini 
vizsgalata eseten a Vallalkozd koteles minden segitseget megadni a Megrendeld reszdre, a 
helyszini vizsgalaton pedig - erre iranyulo felkeres eseten, az ellendrzes hatekonysaga es 
Megrendeld ez iranyu kdtelezettsegeinek megfeleld teljesitese erdekeben - koteles jelen 
lenni.

6.8 A Vallalkozd kijelenti es kdtelezettsdget vallal arra, hogy a Szerzodes teljesitese soran 
birtokaba keriild dokumentumokat, a rendelkezesere bocsatott es a munkavdgzes soran 
keletkezett egyeb anyagokat, valamint a bizalmasan kezelendd irasos dokumentumokat 
csak a feladat teljesitese drdekeben haszndlja, a Szerzodes megszunesekor a 
Megrendeldtol kapott dokumentumokat visszaszolgaltatja. illetoleg a Vallalkozd altal 
kdszitett dokumentumokat a Megrendeld reszere atadja. Vallalkozd egyuttal kijelenti, 
hogy ezen anyagokat, dokumentumokat a Megrendeld jelen szerzddds szerinti 
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tevekenysegen kfvtili, vagy a Megrendeld altal nem engedelyezett, vagy a Megrendeld 
6rdekeit sdrtd, illetve veszdlyeztetd celra nem hasznalja fel.

6.9 A Szerzddd felek kdtelesek a szerzddes idStartama alatt folyamatosan, a johiszemuseg es 
a tiszlesseg kovetelmenyeinek megfelelden, kblcsonhsen egytittmfikddni, egymassal 
szQks6g szerint egyeztetni. Ennek megfelelcen idoben tajekoztatjak egymast, nem csupan 
a jelen szerzodesben foglaltak teljesitesdrdk hanem minden olyan szAmottevo kerdesrol, 
amely a szerzddes teljesitesere kihatassal lehet.

6.10 Amennyiben olyan koriihneny merul fel, amelynek kovetkeztdben a jelen 
Szerzddesben vallalt valamely kdtelezettseg teljesitese elore krthatdan akadalyba utkozik, 
a Felek kotelesek egymast az akadaly fehnerulesekor, vagy a fenyegetd akadAlyrdl vald 
tudomasszerzeskor halad6ktalanul ertesiteni.

6.11 Amennyiben bannelyik Fel megszegi a tajekoztatasi es egyilttmtikdddsi 
kotelezettseget, koteles a m&sik Fel ebbbl szarmazd karat a szerzodesszegessel okozott 
karokert val6 fclelosseg altalanos szabalyai szerint megteriteni.

6.12 Vallalkozo koteles jelen szerzddesben meghatarozott feladatait a Megrendeld 
utasltasainak megfelelben ellatni. Vallalkozo amennyiben a megrendelesnek nem, vagy 
nem teljes mertekben tesz eleget, a vonatkoz6 utasftasokban foglaltaktol szandSkosan 
vagy gondatlanul elter, es ezaltal nem megfeleld mindsegben vegzi el a feladatot vagy 
Megrendelo reszerol a feladat eivegzesdvel szemben barmilyen jogos kifogas merbl fel, 
ugy VAllalkozd koteles a feladatot hib&tlanul ujb61, dijmentesen elvegezni. Vallalkozo a 
Megrendeld drdekeinek, tovabbd utasitAsainak megfelelben koteles eljami, de az 61et-6s 
vagyonbiztonsAgot, egeszseget veszelyeztetd, jogszabalyi vagy hatosagi hatarozati 
eldfrasba titkbzo szolgAltatast nem vdgezhet. Ilyen utasitAsokat nem hajthat vdgre, 
Megrendeld ismdtelt, nyomatekos felszolitasa eseten sem. Vallalkozd koteles 
Megrendeldt figyelmeztetni, ha celszerutien, szakszerutlen, gazdasagtalan utasitast ad, a 
figyelmeztetes elmulasztasAbdl eredd kardrt Vallalkozo felek

6.13 Amennyiben az utasitas teljesitese a rogzitett feladatok maradektalan elldtdsan 
tulmutat6 munkAval vagy koltsegtobblettel jAr, azt a Vdllalkozo csak akkor koteles 
teljesiteni, ha a Felek az ez6rt j&6 dijazasban kulon meg^Uapodnak.

6.14 Felek - figyelemmel arra is, bogy a Vallalkozo a jelen Szerzddes teljeshesenez 
szamos, a korabbi gyakorlata alapjan jogszeriien rendelkezesere allo anyagot, ismeretet, 
valamint Altalanos sablont hasznkl fel - rdgzitik, hogy a jelen Szerzddes szerinti 

vallalkozoi dij megfizetese elleneben minden dokumentum - amelyet a VAllalkozd a 
Szerzodes teljesitdse soran allitott ossze vagy keszitett el - ds a jelen Szerzddes teljesitese 
soran letrejdtt, minden vagyoni ertdket kepviseld szellemi alkotas nem kizarolagos 
felhasznaldsi joga a Megrendeldt illeti es a Vallalkozo vdllalja, hogy a Szerzddes 
megszflnGsekor atad a fenti korbe tartozd minden dokumentumot a Megrendeld r^szere.

6.15 Szerzodd Felek megallapodnak, hogy a jelen Szerzddes 2.1. alpontjAban kikdtdtt 
vMlalkozoi dij megfizetese elleneben Vallalkozd a jelen Szerzddes teljesitese soran Altala 
Utrehozott 6s a Megrendelo altal atvett eredmenytermekek vonatkozasaban az osszes 
atruhazhato szerzdi vagyoni jogot, illetve a szerzoi jogbol fakado vagyoni jogosultsAgokat 
atruhazza a Megrendeldre, illetve Megrendeld szamara atengedi, es erre tekintettel ezek 
nem kizArdlagos felhasznalasi joga a Megrendeldt illeti meg azzal, hogy Vallalkozo a 
szerzdi jogrdl szdld 1999. evi LXXVI. tbrveny (Szjt.) szerint megilletik a szerzo 
szemelyhez fuzddo jogai.

6.16 Az atruhazott, szerzdi jogi vedelem aid eso alkotason a Megrendeld nem 
kizarolagos, idobeli-, teriileti- vagy bamiely mds korlatozas nelkuli, hannadik szemelynek 
atadhato felhaszndlasi jogot szerez. Megrendeld felhasznalasi joga kiteged mind a 
kdzvetlen felhasznalasra, mind a harmadik szemelyekkel kotendo felhasznalasi szerzddes 
utjan tortend hasznosi'tasra,

6.17 VAllalkozd a jelen pontban meghatarozott szerzdi vagyoni jogot nem kizarolagos 
hatAUyal ruhazza at Megrendeldre. Megrendeld jogosult e jogot harmadik szemely reszere 
- idobeli es teriileti korlatozas nelkiil - tovAbbadni. A kozvetlen felhasznalas kereteben 
Megrendeld jogosult a szellemi alkotasok (eredmenytermekek) belsd hasznalatdra, 
Atdolgozasara, korlatlan peldanyszamu tdbbszbrdzesere.

6.18 Vallalkozo kijelenti, hogy az altala a jelen Szerzddes teljesitese sorAn keszitett 
dokumentumokkal 6s az altala I6trehozott szellemi alkothssal (eredmenytenn6kkel)
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kapcsolatosan fit esetlegesen megilletfi jogdij es egyeb igenyeirfil a jelen Szerzbdds 
alairasaval kifejezetten lemond. Kjjelenti. hogy a jelen joglemondds ellenertdket a Felek a 
vdllalkozoi dij meghaterozasanal kifejezetten figyelembe vettek. A Felek kiilon is 
rogzitik, hogy Vallalkozd altal a jelen Szerzodes kereteben, illetve a Szerzfides teljesitese 
erdekeben kesziteti, a Megrendelo tulajdonaban allo szellemi alkotasok, illetve szerzoi 
jogi vedelem aid esfi alkotasok felhaszn&Ifii joga a v&llalkozasi dij megfizetesekor szdll & 
a Megrendelfire.

6.19 Ha valamelyik fel a jelen szerzfid6sben meghaterozott birmelyik hataridot 
elmulasztja, a mdsik f61 - a kesedelem jellegetoJ fUggfien - a teljesftesre megfelelo 
pothatdridot tuzhet ki. A pfithataridfi eredntenytelen eltelte eseten a Ptk. kesedelmes 
teljesites koreben meghaterozott jogkdvetkezmenyei alkalmazhatdk, jelen 
szerzfidesben megallapitott elteresekkel.

6.20 Jelen szerzodest barmelyik fel a masik Fei sulyos szerzfidesszegese eseten - irasban - 
fehnondhatja azonnali hatdllyal.
Megrendelfi reszerol sulyos kbtelezettsegszegesnek minfisfil, ha Vallalkozo 
szerzodesszeru irdsbeli felszdlitasat kbvetoen sem teljesiti szerzodeses 
kotelezettsegeit.
Vallalkozd szerzfidesszerii teljesitese ellenere 30 napos kesedelembe esik a 
vallalkozdi dij kifizetesevel ds azt a Vallalkozd irasbeli felszfih’tasat koveroen sem 
fizeti meg. Amennyiben Megrendelo esedekes fizetesi kbtelezettsegevel kesdelembe 
esik, a Vallalkozo nyolc napos pothatAridot koteles kitfizni a fizetesi kbtelezettseg 
teljesitesere. A hatarido eredmenytelen eltelte eseten Vallalkozo a szerzoddsszeges 
jogkovetkezmenyeit alkalmazhatja. Vallalkozo reszerol sulyos szerzddesszegesnek 
minosul kulbndsen:

a teljesitesi hatarido 10 napon tuli kesedelmes teljesitese;

- Vallalkozd jelen szerzfides szerinti valamely kbtelezettseget hibasan teljesiti 
es amennyiben a hiba orvosolhato azt a Megrendelfi altal a jelen szerzodes 
szerint meghatarozott pothataridfire sem teljesiti szerzfidesszeruen;

* a Megrendelfi erdekeivel clienteles magatartas tanusitasa;

titoktart^si es/vagy adatvedelmi kotelezettseg megszegese;

Vallalkozd csfid-, felszamolas-. vagy vegelszamolas aid keriil.

6.21 Amennyiben a szerzodes a fentiek szerint felmondasra keriil, Vallalkozd koteles a 
halaszthatatlan intezkedeseket a Megrendelo erdekeben teljesiteni, vagy a megkezdett 
feladatot befejezni.

6.22 A jelen szerzfides megszuneset kovetfien a Vallalkozo a Megrendelfi keresere 
iratjegyzekkel ds teljessegi nyilatkozattal atadja az egyes eljarasok soran keletkezett 
valamennyi relevans dokumentumot azzal, bogy azok egy masolati peldanyat a 
Vallalkozd jogosult megtaitani

6.23 Vallalkozo kijelenti az allamhaztartasrol szolo torveny vegrehajtasarol szdlo 
368/2011. (XH.3L) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdesdre figyelemmel, hogy 
dtlathate szervezet, ds az allamhaztartesrol sz616 2011. evi CXCV. torvdny l.§ 4. 
pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonrol 
sz616 2011. evi CXCVI. tdrvdny 3. § (I) bekezdese 1. pontjaban foglaltaknak 
megfelel.

6.24 Felek rogzltik, hogy a jelen szerzodes idotartama alatt, valamint azt kfivetoen is. 
kolcsbnfisen betartjak a hatalyos magyar es europai unifis adatvedelmi szabalyokat, 
ideertve kulonosen, de nem kizarfilagosan az informacios dnrendelkezesi jogrol 6s az 
informdcifiszabadsagrol szold 2011. evi CXH. tfirveny („lnfotv.”), valamint a 
termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok kezelese tekinteteben torteno 
vfidelmerfil es az ilyen adatok szabad aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet 
batalyon kiviil helyezdserol szolfi Europai Parlament ds a Tanacs (EU) 2016/679. 
szaniu rendelet („GDPR”) rendelkezeseit.



Felek egybehangzdan rogzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja alapjAn 
kifejezetten jogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjdn a masik fel rendelkezesere 
bocsdtott szemelyes adatoknak a masik szerzbdo fel altali kezeleset, amely cdlbbl es 
mertekben ez az adatkezeles a jelen szerzbdes teljesitesehez a milk felnek 

sziikseges. Felek kijelentik, bogy a jelen szerzodesben megadott adatok a valosagnak 
megfelelnek, illetve harmadik szemely szemelyhez fuzbdd vagy egyeb jogait, illetve 
jogszabaly al tai vddett erdekeit nem sertik.
Felek rogzitik, hogy a szemelyes adatok kezelesevel 6s vddelmdvel kapcsolatos 
kbtelezettsegek a Vallalkozd reszerbl a teljesitesben kozremukodokre is megfelelden 
vonatkoznak.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendelo az Infotv. 26.^ (2) bekezdese 
alapjdn, az abban foglalt tartalommal koteles adatot szolgaltatni jelen szerzodes 
vonatkozasaban.

6.25 Vallalkozo szavatol azdrt, hogy harmadik szemdlynek nincsen olyan joga, amely a 
jelen szerzodes eredmenyekent szolgdltatando mil felhasznalasat akadalyozza vagy 
korldtozza. Amennyiben a Vallalkozd valamely harmadik szemely vidett jogait 

sertenc, mentesfti a Megrendclbt a karigeny aldl es vallalja a jogsertesbol credo 
felelosseget.

6.26 Amennyiben Vallalkozd a Szerzodes teljesttese soran harmadik szemely jogat vagy 
jogos erdeket felrdhatd modon sdrtene, s emiatt a Megrendeldvel szemben e harmadik 
szetnely igenyt teijeszt e!6, a Vallalkozo kdteles minden sziikseges intdzkedesl 
megtenni annak erdekeben, hogy a Megrendelbt ezen igeny aldl haladektalanul 
mentesitse.

7 A szerzodis megszunese

a) a teljesitessel,

b) a teljesitds iehetetiennd valasaval,

c) a szerzodes felbontasaval, illetve

d) a szerzodes megsztintetesevel.
A szerzodes - a felek eltero megallapodasa hlanyaban - a vegteljesitessel szunik meg.
A szerzodes felbontasara elallAs esetdn kerulhet sor.
A Megrendelo a szerzbdestbl b&mikor - egyoldalii nyilatkozattal - elallhat, koteles 
azonban a Vallalkozo felmeriilt koltsbgbt megteriteni. A V&Ualkoz6 akkor allhat el a 
szerzbdestbl. ha rajta kfvli! 6116 ok miatt keptelen a szerzodesben vallalt munkat reszben 
vagy teljes egesz6ben elvegezni. ebben az esetben a Vallalkozd akkor mentesul az elallAs 
folytAn bekovetkezo esetleges kar vagy vesztesdg inegteritdse aldl, ha a teljesites 
keptelensegrol, annak okardl. annak felismeresekor haladektalanul (azaz lekesdbb 8 
munkanapon beliil) ertesiti a Megrendeldt. Azt a tenyt. hogy a teljesites keptelenseg nines 
okozati osszefuggdsben a Vallalkozd magatartds^val azt a Vallalkozo koteles bizonyitani. 
A VaDalkoz6 az elallist a Megrendelohbz intezett irAsbeli nyilatkozattal kbzli. A 
Megrendelo bdrmely fel reszerbl tbrtent eUllas eseten a dijelblegkent kifizetett bsszeget 
jegybanki alapkamattal nbveltcn utalja vissza a Vallalkozd bankszamlajara, es ez kepezi 
tovabbi esetleges elszamolas alapjat.
A Felek a. szerzbdest - barmikor - kbzos megegyezdssel megszuntethetik. Ebben az 
esetben a V&Ialkozbt csak a kikbtbtt dij mar teljesitett szolgaltatdssal aranyos resze illeti, 
a reszere atutalt dijelbleg fennmarado reszet jegybanki alapkamattal nbvelten koteles a 
Megrendelo reszere visszafizetni.

8 Vegyes rendelkez^sek

8.1 A jelen szerzodhs barmilyen. mbdosiUsa kizdrolag irasbaa, mindket fel Altai alAfrva 
Arvenyes.

8.2 Felek rbgzftik, hogy Megrendelo es Vallalkozd kepviseloje a jelen Szerzodes 
megkot^sehez sziikseges felhatalmazasokkal rendelkeznek. Vallalkozd fentieken 
kivul kijelenti azt is, hogy Magyarorszagon bejegyzett, mukddo egyesulet, amely nem 
all sem csbd-, sem felszamoldsi, sem vegelszamolasi eljaras haulya alatt.
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8.3 VAHalkozd jelen szerzddesbdl eredd kdveteldseit harmadik szemely javara nem 
engedmenyezheti, a Megrendelb jelen szerzodesbdl eredd kdvetel&eivel szemben 
beszamit^sra nem jogosult.

8.4 Amennyiben a szerzodes teljesitese sor&n b&rmikor olyan, barmelyik f61 feleldssegi es 
ellendrzesi kdren kfvtll esd, a szerzodeskotes idopontjaban elore nem lathato, 
elharithatatlan korukneny all eld, amely akadalyozza a szerzodesszeru teljesitest, es 
amely esetben nem volt eMrhatd, hogy a fel a kdrulmdnyt elkerulje, vagy a kart 
elharitsa, ugy az erintett fel mentesiil a nem szerzodesszeru teljesitdsdbol eredd 
felelosseg aldl.

8.5 A fel ellendrzesi kbren kivult kbrulmenynek mindsiil kiilbnbsen:
• termeszeti katasztrof&k: fdldreng6s, tGzvesz, aszMy, fagykar, arviz, 

szelvihar, vilUmcsapds;
• egyes politikai-tarsadalmi esemdnyek: haboni, foiradalom, felkelds, 

szabotazs, kdzleked6si utvonal (repiiloter) lezarasa,
• egyes allami intezkedesek: behozatali-kiviteli tilalmak, devizakorlatozasok, 

embargo, bojkott,
• siilyos iizemzavarok.

8.6 Felek rdgzitik, hogy nem. minbsul a szerzodesszego fel ellendrzesi koren kivUli esd 
oknak:

• a sajdt iizemi rend-szervezesi, vagy egyeb zavara,
• a fel alkalmazottainak magatartasa

8,7 Felek rogzftik, hogy a jarv^ny - azaz k.ozeg6szs6gugyi-j&vdnyfigyi intezkedesek, 
illetve kihirdetett jarvanyhelyzet, amennyiben azok elrendeles6re a szerzddes aUfrasat 
kovetden keriil sor - vis maior kbrulmenynek mindstil, ha a jarvanyiigyi korlatozo 
intezkedes a szerzddesszeru egesze teljesitesenek elmaradasdnak egyenes oka. Ebben 
az esetben a Ptk. 6:179. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a szerzodes - jogszabaly 
erejdnel fogva, a Felek megsziintetd jognyilatkozata ndlkul - a jdvore nezve 
megsziinik, 6s a Felek a Ptk. 6:180. §-aban foglaltak szerint kbtelesck egymassal 
elszamolni. azaz a szerzddes megszunes6nek idopontjat megelozoen nyujtott 
szolg&ltaias pdnzbeli ellendrt6k6t meg kell teriteni. Ila a mar teljesitett penzbeb 
szolgaltatasnak megfelelo ellenszolgaltatAst a mdsik fel nem teljesftette, a penzbeli 
szolgaltatas visszajir. Karterites abban az esetben sem jar, ha a szerzddes megszunese 
miatt a Felek barmelyikdt kar erte. A lehetetlennd vdlasrol tudom^st szerzo felnek 
haladektalanul ertesitenie kell frasban errol a masik fel szerzddes szerinti 
kapcsolattartdjat. Az ennek elmaradasabol eredd kdrokert felelosseggel tartozik.

8.8 Felek a jelen szerzddest beszerzesi eljar^s eredmenyekeppen kotbttek meg, ezert azt 
ertekaranyosnak nyilvanitjak, es kijelentik, hogy azt a kesobbiek soran sem tevedes, 
sem megtevesztes, sem pedig jogellenesseg jogcimen nem fogjak megtamadni.

8.9 A jelen vallaikozasi szerzodesben nem szabMyozott kerdesekben a Polgari 
Torvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. toneny es a vonatkozo jogszabalyok 
rendelkezesei iranyaddak.

8.10 Felek a jelen vallaikozasi szerzddesbol eredd vitas kerdeseket elsosorban bekes 
mddon, kozos egyeztetdssel kiserlik meg rendezni. Annak eredmdnytelensdge eseten 
fordulnak az altalanos szabalyok szerint hataskorrel ds illetekesseggel rendelkezo 
birdsagiioz.

8.11 Szerzodb felek jelen szerzbdest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal 
mindenben megegyezot 4 egymassal egyezo, eredeti peldanyban - melybol 3 eredeti 
peldany a Megrendeldt, 1 eredeti peldany a Vallalkozdt illeti meg - jovahagyolag 
irjak ala.
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a gazdasagi tarsasagok vezetoivel 
szorosan egyuttmukodve, interjukkal, 
dokumentum- es adatelemzessel 
vizsgaltuk a jetenlegi iranyhasi 
modellt es fejlesztesi lehetosegeit, 
figyelembe v6ve m£s 
Snkorm^nyzatok jd gyakorlatait.
A helyzetertekelesre Spitve 
keszitettuk el a gazdasagi tarsasagok 
egyseges iranyltasara vonatkozo 
javaslatot, beleertve az 
Onkormanyzat szakmai iranyitasi 
kompetenciajanak fejleszfeset, az 
iizleti tervezesi es beszamolasi 
folyamatok atalaki'tasat, a 
szerzodeses konstrukcio es penziigyi 
elszamolasi folyamat feiulvizsg&latat.

2021/11 7,4 millid forint

Tovabbi onkormanyzati referenciaink, reszletezes nelkul (ABC-sorrendben):

• Debreceni Vagyonkezelo Zrt.: Egys^ges ugyfelszolgalatra vonatkozo eloterjesztes:
Civis H£z Zrt., DKV Debreceni Kozlekedesi Zrt., Debreceni Hoszolgaltatd Zrt., Debreceni 
Vlzmu Zrt., DV Parking Kft. A DV Zrt. felsovezetese altal celkent kijelolt szervezeti 
megoldas (egy Qj, modern irodaba bekoltoztetett, egyseges ugyfelszolgalati iroda 
kialaklfesa, amelyen belul minden tagvallalat egyelbre megdrzi a saj^t ugyfelszolgalati 
munkatarsait es tevekenysegeit) megvalosifes£nak kidolgozasara fdkuszalutunk. 
Bemutattuk a fokozottabb integracio kialakffesanak lepeseit, merfdidkbveit kb. 2 evre elore 
tekintve.

Budapest Fovaros, VIII. keriilet
jozsefvarosi Onkormaiiyzat
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• BVH Budapest! Varosiizemeltetesi Holding Zrt: FdKERT Nonprofit Zrt. penzugyi 
fenntarthatdsagdnak vizsgalatara 6s a mukoddsi hatdkonysdg javitasdra vonatkozd 
szakertoi tevekenyseg, amely kiterjed a gazdalkodasi es mukodesi folyamatok 
dtvilagltasara, a teljesitmeny elszdmolasara es a mukodesi (kdltseg)hatekonysag 
vizsgdlatara, illetve ezek fejlesztdsi javaslataira.

• Magyar Nemzeti Vagyonkezelo Zrt.: Vallalati strategia kialakitasa es az egyes 
szervezeti egysegek operativ terveinek meghatarozasa, amely magaba foglalta 
vagyonkezelo! feladatra vonatkozoan az MNV szerepenek es jovokepenek 
ujragondolasat, valamint konkret fejlesztesi celok es kapcsolddo mutatdszamrendszer 
kidolgozasat.

• Budapest Fdvdros II. KerUleti Onkormanyzat: Szervezeti atvilagitas a mukodes es 
a szervezeti egysegek elemzdsdvel annak erdekdben, hogy az iranyithatosag, a 
felsovezetoi kontroll, valamint a mukodesi hatekonysag javuljon, tovabba az 
ugyfelszolgalati folyamatok celzott elemzesevel az ugyfel elegedettseg ndvekedese 
valosuljon meg.

• Budadrs Varos dnkomtanyzata: Gazdasagi program osszeallitasa.

• Budapest Fovaros dnkormanyzata: A Fovarosi Onkormanyzat es az EIB kozott 
megkotott hitelszerzodesben eldirt BKV Zrt. es fdvarosi tdmegkozlekedds hosszu tavu 
mukodesi 6s finanszirozasi strategidjanak kialakitasa.

• Budapest Fovaros Onkormanyzata: Szakertoi tamogatas a Fovarosi Onkormanyzat 
kdzlekedesszakmai feladatainak ellatasahoz.

• Budapest Fbvdros X. keruleti Onkormanyzat: Okos varos stratagia 6s fejleszt6si 
koncepcid kialakitsa

• Budapest Fovaros XIII. keruleti Onkormanyzat: A polgdrmesteri hivatal 
szervezetfejlesztese strategiaalkotas, koltsegvetestervezes, controlling, ugyfelkapcsolati 
folyamatok, belso koordindcid 6s egyuttmukbd6s, valamint projektmenedzsment 
temakdreben.

• Budapest Fovaros XV. keruleti Onkormanyzat: A polgarmesteri hivatal 
szervezetfejlesztese strategiaalkotas, koltsegvetestervezes, controlling, ugyfelkapcsolati 
folyamatok, belso koordinacid es egyuttmukodes, valamint projektmenedzsment 
temakdreben.

• Budapest Fdvaros XX. keruleti dnkormdnyzat: A polgarmesteri hivatal 
szervezetfejlesztese strategiaalkotas, koitsegvetesten/ezes, controlling, ugyfelkapcsolati 
folyamatok, belsd koordinacid es egyuttmukodds, valamint projektmenedzsment 
temakordben.

• Cegldd Vdros dnkormdnyzata: Alapozd tanulrrtany elkdszltdse Cegldd vdros 
onkormdnyzati intdzmenyei, valamint gazdasdgi es kbzhasznu tarsasagai egyseges 
iranyitasi rendszerenek kialakitasardl.

• Cegled Varos dnkomtanyzata: Az dnkormdnyzat drdekkdrebe tartozd szervezetek 
egysdges iranyitasi rendszerdnek, szervezeti strukturajanak reszletes kidolgozasa.

• Debrecen Megyel Jogu Vdros Polgarmesteri Hivatala: KdzremGkodes a DMJV 
Onkormanyzat Vagyonkezelo Rt. kialakltasdban (megvaldsithatosdgi tanulmany 
elkeszitese, controlling koncepcio es informatikai stratdgia kialakitasa, belso 
szolgaltatasok rendszerdnek meghatarozdsa, cash pool rendszer letrehozdsa).

Fovaros VIII. kerijk?l
'^2. lozsofvarosi Onkonnanyzat HORVATH

IFUA
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• Eger Megyei Jogu Vdros Onkormanyzata: Megvalosithatosagi tanulmany k^szitese 
Eger onkormanyzati tulajdonu tar$as6gainak hat6konyabb mukodtetesenek 
lehetdsdgeirdl.

• Eger Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: Az intezm6nyiranyit6si rendszer 
korszerusitesere vonatkozd koncepcid 6s megvaldsltdsi terv kidolgozdsa; Az 
onkormanyzati tarsasagok egyseges irdnyitasi rendszerenek tovabbfejlesztdse.

• Esztergom Varos Onkormanyzata: Az Esztergom Vdros Onkormanyzata ir6ny(Usa alatt 
allo gazdasagi tarsasagok egysdges irdnyitdsi rendszerenek kialakitasa.

• Jaszberdnyi Vagyonkezelo es Varosiizemelteto Zrt: A Jaszberenyi Vagyonkezeld es 
Varosuzemeltetd Zrt. es lednyvallalatai gazddlkoddsdnak, a vdllalatcsoport szervezeti 
struktdrdjdnak 6s irdnyitdsi rendszerdnek ert6ke!6s6re vonatkozd szakertdi tanulmany 
kidolgozasa.

• Gyomroi Onkormanyzat: Iskola fenntart6si feladatok dtvilagitdsa, iskolafejlesztesi 
koncepcid kialakitasa, ig6ny elorejelzds, kapacitdstervezds 6s geolokdcids helyszin 
elemzds.

• Gyor Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: Kozremukodes a Penzugyi Iroda 
folyamatainak ujraszervezeseben.

• Jaszberdny Varos Polgarmesteri Hivatal: Az onkormanyzati es a Polgarmesteri 
Hivatalon beluli feladatellatas helyzetert6kel6se, majd javaslattetel a Polgarmesteri Hivatal 
mukodesi hatdkonysagdnak noveldsere.

• Kazincbarcika Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: Helyzet6rtekeles 6s javaslat 
Kazincbarcika Varos Poigdrmesteri Hivatalanak mukoddsdre, egysdges vallalatiranyitasi 
modelljenek kialakitasara vonatkozoan, valamint Kazincbarcika Varos Onkormanyzatanak 
tulajdonaban levo valla latcsoport egysdges vallalatta aiakitasaban vald kozremukodes.

• Kisujszallas Varos Onkormanyzata: A koltsdgvetesi szervek 6s az dnkormdnyzat dltal 
alapitott gazdasagi tdrsasagok dltal ellatott feladatok dtfogd felulvizsgalata, az 
onkormanyzati vagyon iizemeltetesenek, hasznalatanak es kezelesenek attekintese.

• Mak6 Vdros dnkormdnyzata: Mak6 Vdros Onkormdnyzatanak tdmogatasa a vdros dltal 
kibocsdtott kotvenyek feltetelrendszerenek ujratdrgyalasdban.

• Miskolc Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: A polgarmesteri hivatalban es az 
intdzmdnyrendszerben kiakndzhatd megtakaritasi lehetosegek feltdrasa az iranyitds 
korszerusitese es a mukodds racionalizalasa rdven.

• Miskolc Holding Zrt.: A holding Ietrehoz6saval, illetve a vallalatcsoport iranyit6si, valamint 
tervezesi es beszamolasi rendszerenek kialakitasaval kapcsolatos szakertoi tamogatas.

• Salgotarjan Megyei Jogu Varos Polgarmesteri Hivatala: Az bnkorm6nyzat 
tulajdonaban I6vd egyes gazd6lkodd szervezetek egys6ges iranyit6si rendszerenek 
koncepcioj6ra vonatkozd szakertoi javaslat kidolgozasa.

• Sidfok Varos Onkormanyzata: Megvalosithatosagi tanulmany keszitese az 
onkormanyzati int6zm6nyek egyseges ir6nyitasi rendszerenek kidolgozas6rol.

« Szeged Megyei Jogu V&ros Onkormanyzata: Onkormanyzati egeszsegugyi 

intezmenyek controlling szemleletG elemzese.

• Szekesfehervar Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: Megvalosithatosagi tanulmany 
keszit6se az 6nkorm6nyzati tulajdonu t6rsasagok hatekonyabb mukodtetesdnek 
lehetbsdgeirol. Szervezetalakitas, controlling.

.BuctapeM f ovaros VIII. kerUie! 
Jdzsel’varosi Onkonudnyzal

HORVATH

IFUA
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• Szombathely Megyei Jogu V^ros Onkormdnyzata: “Informdcids Gazdasdg Strategia" 
(IGS) elkeszitese vezetesi tandcsadasi tevekenysdg keretSben.

• Tata Varos Onkormanyzata: Projekt- es beruhdzasmenedzsment rendszer kiepitesehez 
oktatas tartdsa a Polgarmesteri Hivatal illetdkes munkatarsainak.

• Zalaegerszeg Megyei Jogu Vdros Onkormanyzata: Megvaldsithatdsagi tanulmdny 
kdszitese a zalaegerszeg! onkormanyzati intdzmdnyek egyseges irdnyitasdra 
vonatkozdan.

• Zalaegerszeg Megyei Jogu Varos Onkormanyzata: Szakdrtdi javaslat kdszltese a 
Zalaegerszeg Megyei Jogu Vdros dnkormdnyzatdnak tulajdondban levo tdrsasagok 
egyseges iranyitdsanak kialakitasara.

• Zalaegerszeg Megyei Jogu V5ros Onkormanyzata: A polgarmesteri hivatal 
szervezetfejlesztese stratdgiaalkotas, koltsegvetestervezes, controlling, ugyfelkapcsolati 
folyamatok, belso koordinacio es egyuttmQkddes, valamint projektmenedzsment 
tdmakoreben.

Budapest, 2022. aprilis 13.

Bodndr Viktoria Katalin
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

Budapest Fovatos VIII. keriikst 
Jozsvlvarosi Dnkormanyzai HORVATH

IFUA
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2«es szamu alkalmassagi feltetel: min. 2 fo, a teljesitdsbe bevonni kivant 
szakember bemutaUsa

Szakerto neve, 
szerepe

Szakertd szakmai tapasztalatanak rovid osszefoglalasa

Terplan Zsofia - 
Projektvezetd

Terpidn Zsdfia okleveles kozgazdasz, a Budapest! Corvinus Egyetemen 
vegzett vezetes-szervezes szakirdnyon, minositett vezetesi tandcsado 
(CMC). 17 dve tandcsadd, tobb mint 10 eves projektvezetd! tapasztalattal 
rendelkezik az IFUA Horvath & Partners Kft-ndl, a Kozszolgaltatasi 
Menedzsment Kompetencia Kozpont tagja. A kozszolgalaton beliil kozponti 
kozigazgatdsban 6s dnkormanyzatoknal vezet projekteket unids 
projekttervezds, strategiaalkotds, szervezetalakitas es folyamatszabalyozas 
teruteteken.

Orogi Tamas -
Szenior szakerto 1

Urogi Tamds okleveles kozgazddsz, a Budapest! MOszaki es 
Gazdasdgtudom^nyi Egyetemen vdgzett gazdasagelemzd szakiranyon. 
2010 dta dolgozik tandcsaddsi teruleten, 10 dve tandcsadd, 5 dve szenior 
szakdrtd az IFUA Horvath & Partners Kft-nel, a Kdzigazgatdsi 
Menedzsment Kompetencia Kdzpont vezetoje. Mindsitett vezetdsi 
tanacsadd (CMC), a VTMSZ tagja. Okos varos szakerto, szakterulete 
kozponti kozigazgatasi es dnkormanyzati szervezetek. Tobb tucat 
bnkormanyzati es kozponti kozigazgaUsi (intezmenyi es gazdasagi 
tarsasdgi) projekt vezetoje volt. Fobb modszertani tapasztalatai a strategia 
alkotas, szervezetfejlesztds, folyamatszervezes, kontrolling, valamint 
informatikai rendszerbevezetes tamogatasa.

A szakertok reszietes szakmai ondletrajza a mellekletben megtalalhatd.

Budapest, 2022. ^prills 13.

Bodnar Viktoria Katalin 
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

BudapeM Fovaros VIII. kerulel 
lozsefvarosi Onkormanyzai

HORVATH

IFUA
3b
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3-as szimu alkalmass&gi feltetel: Nyilatkozat

Alullrott Bodnar Viktdria Katalin, mint az IFUA HORVATH & PARTNERS Kft. (szekhely: 1117 
Budapest, Buda-part ter 2., cdgjegyzdkszdm: 01-09-063411, addszdm: 10304491-2-43) 
kdpviseloje, ezuton nyilatkozom, hogy cdgiink tanacsaddsi tevdkenysdgdbdl szarmazd netto 
arbevdtele az eldzd ket lezart uzleti evben (2019, 2020) osszesen elerte a brutto 10.000.000 
Ft-ot.
Nyilatkozom tovabba, hogy cdgunk szerepel a koztartozasmentes adatbazisban. 
https://nav.Qov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/eqyszeru lekerdezes

■. ’-..I

/UfoikiWtlMaMMMkiM ; £»<-la5

u>5-a44;ir-;- 4: tFunHonvATbir^RT^fts ?W7

Budapest, 2022. aprilis 13.

Bodnar Viktdria Katalin
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

> Budapest fovaros VIII. kerulet
(dzseMrpsi Onkormanyxal HORVATH

IFUA

https://nav.Qov.hu/adatbazisok/koztartozasmentes/eqyszeru_lekerdezes
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4-es szamu alkalmassdgi felUtel: Szakmai modszertan

1.1.1. A projekt celja

A projektunk celja, hogy a tavaly Jdzsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont atvilagltasa soran 
megfogalmazott javaslatok 6s intdzkedesek kozul, jelen projekt keretdben ket javaslat 
megvaldsit^sa megtortenjen:

1. A J6zsefv6rosi Gazddlkoddsi Kozpont Vagyongazdaikodasi Igazgatdsag 
szervezetenek es mukodesenek fejlesztese

2. A Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Vagyongazdaikodasi Igazgatosagon belul 
egyseges ugyfdlszolgdlati koncepcio kialakitasa

A kdvetkezdkben ennek a ketfeladatoknak a celjdt, a megvaldsltas mddszertandt 6s a 
projekt eredmdnyekdnt Idtrejovo eredmdnyeket mutatjuk be.

1.1.1.1. A J6zsefv£rosi Gazdalkodasi Kozpont Vagyongazdaikodasi Igazgatdsag
szervezetenek es mukodesenek fejlesztese

1.1.1.1.1. Celkituz&s

A szakasz cdlkituzdse, hogy a projektben megfogalmazott javaslatok rev6n a
Vagyongazdaikodasi Igazgatdsag szervezeti feldpltese 6s mQkddese dtalakulhasson, es 
ezaltal hatekonyabb es jobban mukodd szervezeti egysdg johessen Idtre.

1.1.1.1.2. Feladatok, modszerek

A projekt soran a kovetkezo feladatok latjuk el az ajanlati felhivassal osszhangban:

1. Benchmark elemzds:

A Jozsefvdrosi Onkorm6nyzat sz&mdra bemutatunk legaldbb hdrom jelenleg mukodo 
vagyongazdaikodasi szervezet felepftdset, feladatait es munkamegosztasat. Javaslatunk a 
kovetkezo szervezetek bemutatni:

• XIII. Keruleti KozszoIgdltatO Zrt.
• VII. Kerulet: EVIN Nonprofit Zrt.
• Kaposvar; Kaposvari Onkormanyzati Vagyonkezelo es Szolgaltatd Zrt.

2. Javaslattetel a Vagyongazdaikodasi Igazgatdsag szervezeti felepitesdre:

Az interjuk, a jelenleg! gyakorlat felmerdse, a legjobb gyakorlatok bemutat6sa, valamint a 
szakertdi munka eredmdnyekent javaslatot teszunk a Vagyongazdaikodasi Igazgatdsag 
felepitesenek mddositasara, az egyes szervezeti egyseges feladataira 6s Idtszamaira,

Pdfda a szervezeti feldpitesre
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3. FolyamatfejleszUsi javaslatok megfogalmazhsa 7 folyamat eseteben

A kovetkezo folyamatokat elemezziik es fejleszthsi javaslatokat fogalmazunk meg:

• Lakas dijh&ralekkezeles folyamata
• Berio kihelyezdse folyamata
• Bhrlemenyellenorzes folyamata
• Berleti szerzdddsek megkothsenek hs mbdosfthsanak a folyamata
• ingatlanuzemeltefes folyamata
♦ Helyiseg bhrbeadas folyamata
• Helyiseg ertekesites folyamata

A javaslatok megfogalmazdsahoz interjukat keszitunk, es meglevo szabalyzatok elemezziik. 
A cel. hogy a folyamatok lefutasa a jbvdben hatekonyabban, eredmenyesebben, az 
Onkormanyzat elvarasainak megfeleloen torthnjen.

4. Koordinaci6s mechanizmusok hrtekelhse:

Az ertekeles sordn a kovetkezd elemeket fogjuk vizsgdlni a Vagyongazdalkodhsi 
Igazgatbsagon belul:

:o NJO 
X M

-o 
*o
c 

35
o 
o

-x.

K6»s6gv^es, penzugyi tervek 

Terwek, programok, menetrendek 

Szabaiyok, szabalyzatok. eijarasok

Hierarchia (vertikaiis koortfinacib}

Ad hoc es aliando egyezteiesek

Projekl leiadaiok ellat&sa (m&dx-mQkdctes)

Z^^Technokrati kus

J>kQordlnficl6s 
eszkfczbk ■'

Strukturills
^>koorcMn>ci^i

==c::<LeM*&z<Mt

................ ...................................

Vezel6 kivaiaszt^^^'•kocrdinAcIte 

^zervezeti kultura, belsd ertdkrend •

A koordinacios mechanizmusokat kimondottan az egyes teriiletek kozott is vizsg&ljuk, mint 
peldaul a vagyongazdalkodas (lakhs- es helyiseggazdhlkodhs) es ingatlanuzemeltetds 
kozott.

5. Javaslatthtel az informatikai rendszer koordinhciot megalapozo fejlesztesere:

Attekin^uk a JGK vagyongazdalkodas! tevhkenyshght segito informatikai rendszereket, 
nyilvhntarthsokat es a hatekonyabb munkavegzes hrdekhben fejlesztesi javaslatokat 
fogalmazunk meg.

1.1.1.2. M^sodik szakasz: A Jdzsefvdrosi Gazdalkoddsi Kdzpont Vagyongazdalkodasi 
Igazgat6s&gon belul egysdges ugyfelszolgalati koncepcid kialakitasa

1.1.1.2.1, Celkituzhs

A szakasz celja, hogy eldhlljon egy javaslati csomag {koncepcid) a Vagyongazddlkodasi 
Igazgatosag egyseges ugyfelszolgdlatanak kialakitasahoz.

Bodnar'Viktoria-KatalinU 
ifuawrvAth&partnerskm

Budapest fovaros VIII, keriile!
Jpzsefvarpsi pnkornunyzai
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1.1.1.2.2, Feladatok, modszerek

1. Helyzetelemzes elvegzese
• A helyzetelemzes sordn eloszor szamszaki elemzeseket keszltunk az 

ugyfdlkapcsolati esetek korenek 6s osszetetelenek vizsgalata erdekeben.
• Ezutan 6rtekeljuk az ugyfdlkapcsolatok jelenlegi keze!6s6nek mddjdt 6s csatorndit.
• Elemezzuk a szem6lyes elhelyezes fizikai megvaldsttasanak Iehet66geit.
• Attekintjuk az ugyfelszolgdlati munkaszervezdsi gyakorlatat.

2. Egyseges ugyfelszolgalati koncepcio kiaiakitasa

A feladat reszekent bemutatjuk az Onkormanyzat reszere a megvalosithatd mukodesi 
modelleket, elonyok hatranyok elemzesevel.

A koncepcioban becsldst adunk a kialakftds koltsegeire vonatkozdan.

A feladat rdszekent elkdszitunk egy intezkedesi tervek a megvaldsitas eroforrasigenyere es 
utemez6s6re.

3. Elkeszitendo dokumentumok tartalma

Az elkeszulo dokumentumok osszhangban vannak az ajdnlati felhivdssal. A projekt soran a 
kovetkezo dokumentumok kdszulnek el:

1. Projektindito elemz6s prezentdcio formdjaban
2. Koztes jelentds
3. Vegsd jelentes

4. A projekt tervezett utemezdse

A projekt utemezes6n6l 2022. aprilis 30-ai szerzod6skdt6st es oktober 20-ai vegteljesitest 
feltetelezunk.

Feladatok Feleids.'

I. Bokeszhes, omnuiades tervezes

- Kickoff ■tnekeasHarUsa:-

■ » Dokuweniurnok '

B. Kdztn-jeknfes elXewrtesc

>MHtosw*o5ri3 ifua.
JGK

• interp* evva>iyAi>'*s-iopck tanasa

» Benchmao kesaiese a jo ayakoriaio^ai

• Kc<xdnaciOs riMrchanitnun-ok eneketese

IFUA 
JQK

• Kcaes eheiasse e$ oemuiataia

IB. Vegso jelenteseUcesoEese

** Javas’alics&ixaswa KialakiUM.

• ■ V»3i6fe!en>ei eKeiili^sB. . ■ ■

* Prewntat«i ti tiro wotkshop a pYaslStok.ro!

Budapest, 2022. aprilis 13.

Bodnar-Viktdria-Katalinf[ 
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft-U

HORVATH

IFUA
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2. sz. melldWet

Nyilatkozat
„J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgat6saganak 

fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcid kialakftdsa” 
targyii, kozbeszerzesi ertekhatdrt el nem 6ro beszerzdsi eljdrasban

Alulirott IFUA HORVATH & PARTNERS Kft. tarsasag (ajanlattevo), melyet kepvisel: 

Bodnar Viktoria Katalin

az alabbi nyilatkozatot tesszuk:

Nem allnak fenn velem / velunk szemben az alabbi kizaro okok, mely szerint nem lehet 
ajdnlattevd, aki:
Az eljardsban nem lehet ajdnlattevd, reszvdtelre jelentkezd, alvdllalkozo, 6s nem vehet reszt 
alkalmassdg igazolasaban olyan gazdasagi szereplo, aki
a) az alabbi bGncselekmenyek valamelyiket elkbvette, es a buncselekmeny elkovetese az 
elmOlt dt 6vben jogerds birdsdgi itdletben megallapitast nyert, amig a buntetett eldelethez 
fQzodo hdtrdnyok aldl nem mentesiilt:
aa) a Buntetd Torvdnykonyvrdl szold 1978. evi IV. torvdny (a tovabbiakban: 1978. evi IV. 
torvdny), illetve a Buntetd Torvdnykonyvrdl szdld 2012. 6vi C. torvdny (a tovdbbiakban: Btk.) 
szerinti bOnszervezetben reszvdtel, idedrtve a bQncselekmdny bOnszervezetben torteno 
elkovethsdt is;
ab) az 1978. evi IV. torvdny szerinti vesztegetds, befolydssal uzdrkedds, befolyds vasdrldsa, 
vesztegetes nemzetkdzi kapcsolatokban, befolyas vasarlasa nemzetkdzi kapcsolatokban, 
hutlen kezeles, hanyag kezeles, illetve a Btk. XXVII. fejezeteben meghatarozott korrupcids 
bOncselekmdnyek, valamint a Btk. szerinti hOtlen kezeles vagy hanyag kezelds;
ac) az 1978. dvi IV. torveny szerinti koltsegvetdsi csalds, europai kozossegek pdnziigyi 
erdekeinek megsdrtese, illetve a Btk. szerinti koltshgvetesi csalds;
ad) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti terrorcselekmdny, valamint ehhez kapcsolodd 
felbujtas, bunsegdly vagy kiseriet;
ae) az 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti penzmosas, valamint a Btk. szerinti 
terrorizmus finanszirozasa;
af) az 1978. dvi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti emberkereskedeiem, valamint a Btk. szerinti 
kenyszermunka;
ag) az. 1978. evi IV. torveny, illetve a Btk. szerinti versenyt korldtozd megallapodas 
kozbeszerzesi es koncessztds eljarasban;
ah) a gazdasagi szereplo szemelyes joga szerinti, az a)-g) pontokban felsoroltakhoz hasonlo 
bOncselekrndny;
b) egy evnel regebben lejdrt ado-, vamfizetesi vagy tarsadalombiztosltasi jarulekfizetesi 
kbtelezettsdgenek nem tett eleget, kivdve, ha tartozdsdt 6s az esetleges kamatot es birsdgot 
az ajdnlat vagy reszvdteli jelentkezds benyujtdsdnak idopontjdig megfizette vagy ezek 
megfizetdsere halasztdst kapott;
c) vegelszamolas alatt all, vonatkozasaban csodeljaras elrendeles6rol szold birosdgi v6gz6st 
kozzetettek, az ellene inditottfelszdmoldsi eljardst jogerosen elrendeltdk, vagy ha a gazdasagi 
szereplo szemdlyes joga szerinti hasonlo eijaras van foiyamatban, vagy aki szemelyes joga 
szerint hasonlo helyzetben van;

Budapest FSvaros VIII. kerulel
lozscjvarosi Onkorinanyzal HORVATH

IFUA
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d) tevekenyseget felfuggesztette vagy akinek tevekenyseget felfuggesztettek;
e) gazdasagi, illetve szakmai tevekenysegdvel kapcsolatban bGncselekmeny elkovetese az 
elmult hdrom dven belul jogeros brrosdgi itdletben megailapltdst nyert;
f) eseteben az ajdnlatkero bizonyitanl tudja, hogy az adott eljarasban megkiserelte jogtalanul 
befolydsolni az ajanlatkdrd donteshozatali folyamatat, vagy oiyan bizalmas informaciot kfserelt 
megszerezni, amely jogtalan eldnyt biztosltana szdmdra a beszerzdsi eljarasban, vagy kordbbi 
beszerzdsi eljarasbdl ebbol az okbdl kizartak, 6s a kizdras tekintetdben jogorvoslatra nem 
kerult sor az erintett beszerzdsi eljdrds lezdruldsatdl sz^mitott harom evig;
g) tekinteteben a kovetkezo feltetelek valamelyike megva!6sul:
ga) nem az Europai Unid, az Europai Gazdasagi Tersdg vagy a Gazdasdgi Egyuttmukoddsi 
es Fejlesztesi Szervezet tagdllamaban, a Kereskedelmi Vilagszervezet kozbeszerzdsi 
megallapodasban reszes dllamban vagy az EUMSZ 198. cikkeben emlftett tengerentuli 
orszdgok es teruletek bdrmelyikeben vagy nem oiyan allamban rendelkezik addilletoseggel, 
amellyel Magyarorszdgnak kettds addzas elkeruleserol szolo egyezmenye van, vagy amellyel 
az Eurdpai Unionak ketoldalu megdllapoddsa van a kozbeszerzds teren,
gb) oiyan szabalyozott tdzsddn nem jegyzett tarsasag, amely a penzmosas es a terrorizmus 
finanszirozasa megelozesdrol 6s megakadalyozasdrdl szolo 2017. dvi Lill, torveny 3. § 38. 
tenyleges tuta/donos pont a)-d) alpontja szerinti tdnyleges tulajdonosdt nem kdpes 
megneveznl, vagy
gc) a gazdasdgi szerepldben kozvetetten vagy kozvetlenul tobb, mint 25%-os tulajdoni resszel 
vagy szavazati joggal rendelkezik oiyan jogi szemdly vagy szemelyes joga szerint jogkdpes 
szervezet, amelynek tekinteteben a gb) alpont szerinti feltetel fennail;

Nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet az dilamhaztartasrdl szdld 2011. evi CXCV. 
tdrvdny 41 .§ (6) bekezddse szerint atlathatd szervezetnek mindsul, figyelemmel a torveny 1 .§ 
4. pontjara.

Budapest, 2022. aprilis 13.

......
Bodndr Viktoria Katalin 

fFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

Budapest fovaros VIH, keriilet 
Jozsefvarosi Onkonnaoyzal

HORVATH

IFUA
st
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3. sz. melldklet

Ajanlatteteli Nyilatkozat

„J6zsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazddlkoddsi Igazgatosaganak 
fejlesztese ds egyseges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa” 

targyu kozbeszerzesi ertekhatart el nem ero beszerzesi eljards vonatkozasaban

Alulirott Bodndr Viktoria Katalin, mint az IFUA HORVATH & PARTNERS Kft. ajdnlattevo 
(szekhely: 1117 Budapest, Buda-part ter 2.) bndlld kepviseletre jogosuit ugyvezeto az 
ajanlatteteli felhivasban foglalt valamennyi formal 6s tartalmi kovetelmdny, utasitas, kikotes es 
muszaki leirds gondos dttekintdse utdn az alabbi nyilatkozatot tesszuk:

1. Elfogadjuk, hogy amennyiben olyan kitetelt tettunk ajanlatunkban, ami ellentetben van 
ajanlatteteli felhivassal, vagy annak melldkleteivel, illetve azok barmely feltetelevel, akkor 
az ajdnlatunk ervenytelen.

2. Kijelentjuk, hogy amennyiben, mint nyertes ajanlattevd kivalasztdsra kerulunk, a 
szerzodest megkotjuk, tovabba az ajanlatteteli felhivdsban, annak mellekleteiben rogzitett 
szolgaltatast ajanlatban meghatarozott dijert szerzdddsszeruen teljesitjuk.

3. Tudataban vagyunk annak, hogy kozds ajdnlat eseten a kozosen ajdnlatot tevok szemdlye 
nem valtozhat sem a beszerzesi eljaras, sem az annak alapjan megkotott szerzodes 
teljesitese soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a kozbs ajdnlattevbk egyetemlegesen 
feleldsek mind a beszerzdsi eljdras, mind az annak eredmdnyekdnt megkotott szerzodes 
teljesftdse sordn.

4. Kijelentjuk, hogy az Onkormanyzat kllmavedelmi intezkedesi tervet megismertuk, a 
szerzodes teljesitese soran az intezkedesi tervben foglaltaknak megfelelden jarunk el.

Budapest, 2022. aprilis 13.

..X . Hf c
Bodnar Viktdria Katalin 

IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

Budapest VIII. kerulet
lt>z*1Gh'3rQsl Qfikoniisnyzaf HORVATH

IFUA
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4. sz. melldklet

Titoktartasi Nyilatkozat

„J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa" 

t^rgyu 
kozbeszerzesi ertekhatert el nem erd beszerzesi eljarasban.

1. Alullrott Bodnar Viktoria Katalin, mint az IFUA HORVATH & PARTNERS Kft ajanlattevo 
(szekhely: 1117 Budapest, Buda-part ter 2.) onalld c6gjegyzesre jogosult ugyvezetd 
nyertessegem eseten tudomasul veszem, hogy jelen kozbeszerzesi ertekhatart el nem erd 
beszerzesi eljarasban foglalt feladataim elietSsa soran a tudomasomra jutott, bizalmasnak 
tekintett informaciokat titokkent kezelem, azokat illetdktelen szemelynek nem adorn at, 
nem teszem hozzaferhetove, nem hozom illetektelen szemeiy vagy a nyilv£nosseg 
tudomasera.

2. Vallalom, hogy a bizalmas informaciokat vagy azok reszeit magam vagy illetektelen 
szemelyek haszn^ra nem alkalmazom, abbdl felhatalmazas nelkul mas bizalmas 
informecidt nem kdszitek, felhatalmazas nelkul az adatot nem masolom, nem 
sokszorosltom, abbdl kivonatot nem kdszitek, illetve ezek tartalmdnak rogzitdsere 
semmifele technikai vagy mas eszkozt nem alkalmazok.

3. Tudomasul vettem, hogy a bizalmas inform^cidt tartalmazd adathordozdt a megismerdsi 
jog megszundsekor (pl. szerzdddsben foglaltak teljesitdse, a munkaitatoval fennallo 
jogviszonyom megszunese stb.) ajanlatkerok reszere kbteles vagyok atadni.

4. Tudomasul vettem, hogy a titoktartasi kotelezettseg a szerzodes lejaratat kovetoen is a 
vonatkozo jogszabalyban meghatarozott ideig, de legaiabb dt 6vig terhel.

5. Tudomasul vettem, hogy a nyilatkozatban foglaltak megszegese miatt ajanlatkerok 
karteritesi es/vagy egyeb igenyt drvenyesithetnek velem szemben.

Budapest, 2022. aprilis 13.

Bodnar Viktdria Katalin 
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.

Budapest Fovaros VIII. kcriilet 
Jozsi’fvarijsi OnkprmaHyzal HORVATH

IFUA
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Cegkivonat

Mellekelten csatoljuk a 60 napnal nem regebbi cegkivonatunk masolati peld^nyat (osszesen

14 oldal).

HudapeM F6v«iras Vlil. kenilet 
Idzscfvarpsi Onkorm^nyzai HORVATH

IFUA
“ir
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IGAZSAGUGYI MINISZT&RIUM

CEGJNTORMAC1OS ES AZ ELEKTRONIKUS CEGELJARASBAN 
KOZREMUKODO SZOLGAEAT

Cegkivonat
(modositas alatt)

A Cg.01 -09-063411 cdgjegyzekszamu IFUA HORVATH & PARTNERS VezeUsI 6s Informatlkai Tanacsadd KorUtolt
Feleiossegu Tarsasag (1117 Budapest, Buda-part ter 2.) ceg 2022. aprilis 12. napjan hatalyos adatai a kovetkezok:

I. Cegformato! fuggetlen adatok
1. Altalanos adatok

Cegjegyzekszam:01 -09-063411
Cdgforma: Koriatclt feleiossegu tarsasag
Bejegyezve: 1990/01/22

2.
2/5.

A ceg elnevezese
IFUA HORVATH & PARTNERS Vezet6si es Informatikai Tanacsado Korlatolt Feleiossegu Tarsasag 
Hatalyos: 2002/08/01 ...

3.
3/5.

A ceg rbvidftett elnevezese 
IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.
Hatalyos: 2002/08/01 ...

4.
4/7.

A ceg idegen nyelvu elnevezese(i), idegen nyelvd rovidi'tett elnevezese(i) 
IFUA HORVATH & PARTNERS GmbH
Hatalyos: 2002/08/01 ...

4/8. IFUA HORVATH & PARTNERS Ltd.
Hatalyos: 2002/08/01 ...

5.
5/5.

A c6g szekhelye
1117 Budapest. Buda-part ter 2.
A valtozas idSpontja: 2020/08/01
Bejegyzes kette: 2020/07/22 Kbzz^ve: 2020/07/24
Hatalyos: 2020/08/01 ...

8.
8/1.

A letesito okirat kelte
1989. szeptember 13.
HatSlyos: 1989/09/13...

8/2. 1990. Julius 16.
HatSlyos.1990/07/16...

8/3. 1992. december 19.
Hatalyos: 1992/12/19...

8/4. 1995. juntas 30.
Hatalyos: 1995/06/30...

8/5. 1996. julius 15.
Hatalyos: 1996/07/15 ...

8/6. 1999. Junius 10.
Hatalyos: 1999/10/07...

8/7. 1999. szeptember 15.
Hatalyos: 1999/11/29... /

. Vr;

https://cei1.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109063411/Cegkivonat 2022.04.12.

https://cei1.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109063411/Cegkivonat
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8/8. 2001. szeptember 17.
Hatalycs: 2002/05/09...

8/9- 2OO2.jdnius 20.
Katoos: 2002/08/01...

8/10. 2002. augusztus 26.
HaM/yos: 2002/09/23...

8/11. 2006. Julius 3.
Bejegyzis kefte: 2006/09/27 Kozz^feve: 2006/10/19
Hatdlyos: 2006/09/27...

8/12. 2008. Junius 1.
Bejegyzis kefte: 2008/12/18
Hatalycs: 2008/12/18...

8/13. 2009.januSr 16.
Bejegyz^s kelte: 2009/02/10
Hatalycs: 2009/02/10...

8/14. 2011. ^prilis 1.
Bejegyzes kefte: 2011/06/24 Kdzz&eve: 2011/07/14
Hatalycs: 2011/06/24...

8/15. 2012. marcius 31.
Bejegyzes kefte: 2012/05/07 KOzzitive: 2012/05/24
Hatalycs: 2012/05/07...

8/16. 2014. m$jus5.
Bejegyzes kefte: 2014/06/12 Kbzz^ve: 2014/07/02
HatAlycs: 2014/06/12...

8/17. 2015. marcius 30.
Bejegyzes kefte: 2015/04/28 KSzzitive: 2015/05/01
Hatalycs: 2015/04/28...

8/18. 2015. szeptember 30.
Bejegyzes kefte: 2015/11/09 Kozzetive: 2015/11/11
Hatd/yos: 2015/11/09...

8/19. 2017. okt6ber1.
Bejegyzes kefte: 2017/10/04 K6zz6t6ve: 2017/10/06
Hatalycs: 2017/10/04...

8/20. 2018. marcius 8.
Bejegyzes kefte: 2019/03/26 KdzzWve: 2019/03/28
Hatalycs: 2019/03/26...

8/21. 2020. jdlius 13.
Bejegyzes kefte: 2020/07/22 Kdzz&tve: 2020/07/24
Hatalycs: 2020/07/22 ...

8/22. 2020. szeptember 25.
Bejegyzes kefte: 2020/10/09 Kozzeteve: 2020/10/14
Hat&yos:2020/10/09...

8/23. 2022. marcius 11.
Bejegyzes kefte: 2022/03/28 Kiizz^ve: 2022/03/30
Hatdlyos: 2022/03/28...

902. A cig tevekenys6ge

https://cert.e-cegj egy zek.hu/?cegadatlap/0109063411/Cegkivonat 2022.04.12.

https://cert.e-cegj
zek.hu/?cegadatlap/0109063411/Cegkivonat
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9/53. 7022 ‘08 OzletvitelL egyeb vezetesi tandcsad^s 
F6tevekenys6g.

Bejegyzes kelte: 2013/02/17 Kozzeteve: 2013/04/18
Hat^yos: 2013/02/17...

9/54. 4643 '08 Eiektronikus h^ztartasi cikk nagykereskedelme
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz&6ve: 2013/04/18
Hatfiyos: 2013/02/17...

9/55. 4761 '08 Kdnyv-klskereskedetem
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz6t6ve: 2073/04/18
Hatalyas: 2013/02/17...

9/56. 5811'08 Konyvkiadas
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz4t4ve: 2013/04/18
Hatf/yos; 2013/02/17...

9/57. 5829 ‘08 Egyeb szoftverkiad^s
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 Kozzeteve: 2013/04/18
Hat^iyos: 2013/02/17...

9/58. 6201 ‘08 SzSmft6g6pes programoz^s
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 Kozztteve: 2013/04/18
Hatdlycs: 2013/02/17...

9/59. 6202 '08 Informacid-technoidgiai szaktanacsadas 
Bejegyzes kelte; 2013/02/17 Kozz&tve: 2013/04/18 
HatSlyos: 2013/02/17...

9/60. 6209 08 Egydb informacio-technologiai szolgaltat^s
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz£6ve: 2013/04/18
Hat^lyos: 2013/02/17...

9/61. 6399 '08 M.n.s. egySb Informacibs szoig&tatas 
Bejegyzts kelte: 2013/02/17 Kdzztttve: 2013/04/18 
Hatilyos; 2013/02/17...

9/62. 7021 '08 PR. kommunikacib
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz&6ve: 2013/04/18
Hat^iyos: 2013/02/17...

9/63, 7219 '08 EgySb termeszettudomanyi, mfiszaki kutatas, fejleszt6s
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 KOzzeteve: 2013/04/18
Hat^fyos: 2013/02/17...

9/64. 7490 ‘08 M.n.s. egyeb szakmai, tudom^nyos, muszaki tevekenyseg
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 Kozzeteve: 2013/04/18
Hataes: 2013/02/17...

9/65. 8230 ‘08 Konferencia, kereskedeimi bemutato szervez^se
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 Kijzz&eve: 2013/04/18
Mfyos: 2013/02/17...

9/66. 8552 '08 Kutturaiis kepzes
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 KQzz&tve: 2013/04/18
Hatilyos: 2013/02/17...

9/67. 8559 '08 M.n .s. egydb oktatis
Bejegyzes kelte: 2013/02/17 K6zz4t^ve: 2013/04/18
Hatalyos: 2013/02/17...

9/68. 8560'08 Oktatastkiegeszftolevekenyseg j J'

Bejegyzeskelie: 2013/02/17K&atttve; 2013/04/18
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Hata/yos; 2013/02/17...

9/70. 4651 'OS Szamit6gep, periferia, szoftver nagykereskedelme
A valtozas idopontja: 2020/05/29
Bejegyzes kelte: 2020/06/05 Kozz&eve: 2020/06/06
Hatalyos: 2020/05/29...

9/71. 4669 ‘08 Egyeb m.n.s. gep, berendezes nagykereskedelme
A valtozas idopontja: 2020/05/29
Bejegyzes kelte: 2020/06/05 Kozzeteve: 2020/06/06 
Hatalyos: 2020/05/29...

10. A mukodes befejezesenek idopontja
10/1. HaUrozatian.

Hatalyos: 1989/09/13 ...

11. A c6gjegyzett tokdje_________________

Megnevezes Osszeg Penznem

Osszesen 100 000 000 Ft

A valtozas idopontja: 2006/07/03
Bejegyzes kelte: 2006/09/27 Kozzeteve: 2006/10/19
Hatalyos: 2006/07/03...

13. A vezeto tlsztsegviselo(k), a kepviseletre jogosult(ak) adatai
13/30. Radd Istvan Aurel (an.: 1

Sztiletesi Ideje:

Adoazonositojel:
A kdpviselet mbdja: 6nauo
A kepviseletre jogosult tisztsdge: UgyvezetS (vezeto tisztsegviselo)
Elektronikus alafroi tanusltvany:
Tulajdonos: CN=Radd Istvan Aurel; O=IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; OHU;

L=Budapest; emailAddress=istvan.rado@horvath-partners.com;
OU=L)gyvezetes; GN=lstvan Aurel; SN=Rad6;
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29736; t»tle=Ugyvezeto

Klbocsato: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Mtcrosec Ltd.; C=HU; L=Budapest, 
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszam: 01717C866C7ACA58EF8331346E0A
SHA-256 lenyomat 280b95e782e8b307 a8af85f5f257028e 9c76740e7deef90c

1931c260a5a53cb5
Ervenyesseg kezdete: 2020/03/3016:13:34
ihvenyesseg vege: 2022/03/3016:13:34
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vege: 2024/03/31
A valtozas idopontja: 2020/07/13
Bejegyzes kelte: 2020/07/22 Kozzeteve: 2020/07/24
Hatalyos: 2020/07/13...
(Tories alatt)

https://ceil.e-cegjegyz.ek.hu/7cegadatlap/0109063411/Cegkivonat 2022.04.12.
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13/31. Huba Eors G^bor (an.:. )
SzdleUsi ideje:

Addazonositojel:
A kepviselet modja: bn£lld
A kepviseletre jogosult tisztsege: Ogyvezeto (vezeto tisztsegviselo)
Elektronikus atefrbi tanusftvany:
Tulajdonos: CN=Huba ESrs Gabor; O=IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; C=HU;

L=Budapest; emailAddress=eors.huba@horvath-partners.com;
OU-Ogyvezetes; GN=E6rs Gibor; SN=Huba;
seria!Number=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29647; title=iigyvezeto

Kibocsato: CN=Qualified e-Szlgno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;
emai!Address=info@e-szlgno.hu

Sorszam: 0171B50505B8A947C43011C8CD0A
SHA-256 lenyomat: 7c7cf7941354alfe ac994a6cdd458da7 50f36afe1c73a844

3ea6d48cc8c1e83e
Ervenyesseg kezdete: 2020/03/31 16:32:16
£rvenyessdg vege: 2022/03/31 16:32:16
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vege: 2024/03/31
A valtozas idopontja: 2020/07/13
Bejegyzes kelte: 2020/07/22 Kozzeteve: 2020/07/24
Hafa/yos: 2020/07/13 ...
(Tories alatt)

13/32. Bodnar Viktoria Kalalin (an. • 
SzUlelesi ideje:

Adoazonosito jel:
A kepviselet modja: onallo
A kepviseletre jogosult tisztsege: Ogyvezeto (vezeto tiszts^gviseld) 
Elektronikus alalroi taousitvany:
Tulajdonos: CN=BodnSr Viktoria Katalin; O=IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; C=HU;

L=Budapest; emaitAddress^viktoria.Dodnar@horvaln-partners.com;
OU=Ugyvezetes; GN=Viktoria Katalin; SN=Bodnar;
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29537; title=iigyvezeto

Kibocsato: CN=Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszam: 016FB8854D13FAC3602F2687180A
SHA-256 lenyomat: aab8f9a7ee143a7f 37a4fdbd51433a41 89acf7865Q9e3279

794b80a2eccbb335
Ervenyesseg kezdete: 2020/03/17 09:31:22
Erv6nyess6g vege: 2022/03/18 09:31:22
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vege: 2024/03/31
A vd/tozas idopontja: 2020/07/13
Bejegyzes kelte: 2020/07/22 Kozzeteve: 2020/07/24
Hatd/yos: 2020/07/13...

13/33. Zabrak Izabella (an.:
Szuletesi ideje:

Addazonosftd jel:
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallald
A hiteles cegalairasi nyilalkozat vagy az Qgyved altal ellenjegyzett alaiias-mkita benyujt^sra keriilt. 
Jogviszony kezdete: 2022/04/01

hUps://cert.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109063411/Cegkivonat 2022.04.12.
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I

1 13/34.

A valtozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes keite: 2022/03/04 Kozze^ve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

Vida Gabor (an.: "
SzliletSsi ideje:

L
Addazonosfto jel:
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallalb
A hiteles cegalairasi nyilatkozat vagy az iigyved altal ellenjegyzett alakas-minta benyujtasra kerult.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas iddpontja: 2022/04/01
Bejegyzes keite: 2022/03/04 Kdzz^ve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01...

13/35. Havas Levente (an.:
Szuletesi ideje:

AddazonosltOjel:
A kepviselet mddja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallalo
A hiteles c^galaHsi nyilatkozat vagy az iigyved altal ellenjegyzett aiafras-minta benyujtasra kerult. 
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
z4 valtozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes keite: 2022/03/04 Kozzet^ve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/36. Vari Attila (an.:
Szuletesi ideje:

Addazonosildjel:
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavdllald
A hiteles c6galalrasi nyilatkozat vagy az Ogyved dltal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra keriilt. 
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas iddpontja: 2022/04/01
Bejegyzes keite: 2022/03/04 Kozz^teve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/37. Szegedi Zoltan (an.:
Sziiletesi ideje:'

Adoazonositojei:
A kepviselet mddja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallalo
A hiteles c6gal£irasi nyilatkozat vagy az ugyved altal ellenjegyzett alairas-minta benyujtasra kerult.
Jogviszony kezdete. 2022/04/01
A valtozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes keite: 2022/03/04 Koxzet&ve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

|l ^Ts^Cil.c-ccgjegyzeK.hu/?cegaddtlap/Gl 0906341 i/Cegkivonat 2022.04.12.
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13/38. Palotai Balint Tamas (an.: )
Szuletesi ideje:

Adoazonosltdjel
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkav^JJald
A hiteles cegateirdsi nyiiatkozat vagy az ugyved £ltai ellenjegyzett alaiTas-minta benyujtasra keriilt.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas Iddpontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozz^teve: 2022/03/10
Hatdlyos. 2022/04/01 ...

13/39. Tanacs Zoltcin (an.:
Szuletesi ideje:

Adoazonosito Jet:
A kepviselet modja: egyiittes
A kdpviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallald
A hiteles cegalairasi nyiiatkozat vagy az ugyved altal ellenjegyzett alafras-minta benyujtasra keriilt.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozz^teve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01...

13/40. Ad^mG^bor (an.:
Sziiletesi ideje:'

Addazonositd jel:
A kepviselet mddja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallald
A hiteles cegalairasi nyiiatkozat vagy az Ogyvdd dltal ellenjegyzett alairds-minta benyujtasra keriilt.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas iddpontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozzeteve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/41. Meszaros Agnes (an.:
Szuletesi ideje:

Adoazonositd jel:;
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallald
A hiteles cegaldkdsi nyiiatkozat vagy az ugyved altal ellenjegyzett aldirds-minta benyujtasra keriilt.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A va/tozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozzeteve; 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/42. Lajko Janos (an.:
Szuletdsi ideje:

Addazonosito jet:)
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviselelre jogosult tisztsdge: mas munkavallald
A hiteles cegalairasi nyiiatkozat vagy az ugyved altal ellenjegyzett al&ras-minta benyujtasra keriilt.
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A va/tozas iddpontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozzeteve: 2022/03/10 ;
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Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/43. Csengery L^szlo (an.; )
Szuletesi ideje:

Adbazonositbjel:
A kepviselet modja: egyiittes
A kepviseletre jogosult tisztsege: mas munkavallalb
A hiteles cegaldHsi nyilatkozat vagy az ugyvSd ahal ellenjegyzett al^rds-minta benyujtasra kerult. 
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
A valtozas idopantja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/04 Kozzeteve: 2022/03/10
Hatalyos: 2022/04/01 ...

13/44. Rado Istvan Aurel (an.;
Szuletesi ideje:

Addazonosftd jel:
A kepviselet modja; dnalib
A kepviseletre jogosuit tisztsege: ugyvezeto (vezetd tisztsegviseld)
Elektronikus alakdi tanusltvany:
Tulajdonos: CN=Radb Istvan Aurel; O=IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; C=HU;

L=Budapest; emailAddress=istvan.fado@horvath-partners.com;
OU=0gyvezet6s; GN=lstvan Aurel; $N=Rad6;
serialNumber-1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29736; title=ugyvezet6

Kibocsato: CN-Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L-Budapest; 
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszdm: 01EC487E6E0E42C257E83AED660A
SHA-256 lenyomat: 474b008123ee0d0l 26876d8d5ec77bd0 930be8c1e98712f4

ef3749bf6161c677
Ervenyesseg kezdete: 2022/03/23 13:37:03
Ervenyesseg vege: 2025/03/22 13:37:03
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vege: 2024/03/31
A va/tozas idopontja: 2022/03/23
(Bejegyzes alatt)

13/45. Huba Ebrs Gabor (an.:
Szuletesi ideje:

Aaoazunusiio jel:
A kepviselet modja: &n£il6
A kepviseletre jogosult tisztsege: ugyvezeto (vezeto tisztseg viseld)
Elektronikus alairoi tamisitvany:
Tulajdonos: CN=Huba Ebrs Gabor; O=IFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; C=HU;

L=Budapest; errtailAddress=eors.huba@horvath-partners.com;
OU=UgyvezeUs; GN=Edrs Gabor; SN=Huba;
serialNumber=1.3.6.1.4.1.21528.2.2.1.29647; title«ugyvezetb

Kibocsato: CN-Qualified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest; 
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszam:
SHA-256 lenyomat:

01EB696A1233E25BDACD83E8390A
e09b203133e84319 288dad7759ea5bc0 6d36facd2b399fcc
7e040862a40bb0f0

Ervenyesseg kezdete: 2022/03/17 15:12:35
Ervenyesseg vege: 2025/03/16 15:12:35
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vdge: 2024/03/31
A valtozas idopontja: 2022/03/17

https://cert.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0l090634l 1/Cegkivonat 2022.04.12

mailto:istvan.fado@horvath-partners.com
mailto:info@e-szigno.hu
mailto:eors.huba@horvath-partners.com
mailto:info@e-szigno.hu
https://cert.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0l090634l


C^gkivonat - 01-09-063411 - IFUA HORVATH & PARTNERS Vezete... 9. oldal, osszesen: 12 oldal

(Bejegyzes alatt)

13/46. Bodnar Viktoria Katalin (an.:
Szuletesi ideje:

Addazonositojel:
A kepviselet modja: bnallo
A kepviseletre jogosult tisztsege: Ogyvezetd (vezeto tisztsegviseld)
Elektronikus aiairoi tamisi'tvany:
Tulajdonos: CN=BodnSr Viktoria Katalin; O=iFUA HORVATH & PARTNERS Kft.; C=HU;

L=Budapest; emailAddress=viktoria.bodnar@horvath-partners.com;
OU=Ugyvezetes; GN=Viktoria Katalin; SN=Bodnar;
serialNumber=1.3.6.1.4.1,21528.2.2.1.29537, title=ugyvezetd

Kibocsato: CN=Quaiified e-Szigno QCP CA 2012; O=Microsec Ltd.; C=HU; L=Budapest;
emailAddress=info@e-szigno.hu

Sorszam: 01E933A63BF42058E08C33DDF10A
SHA-256 lenyomat: 60b9cf246aea45b1 3156ac5fd2718007 3b74e9da95e7b2b4

e6c78dcb5ae04762
Ervenyesshg kezdete: 2022/03/03 14:15:27
Srv6nyess6g vdge: 2025/03/02 14:15:27
Jogviszony kezdete: 2019/04/01
Jogviszony vege; 2024/03/31
A valtozas idopontja: 2022/03/03
(Bejegyzes alatt)

14.
14/6.

A kbnyvvizsgalo(k) adatai
Karolyi Kbnyvvizsgald es Addtanacsado Kft.
HU-1112 Budapest, Facsemete utca 10. tetot^r 4.

Cegjegyzekszam: 01-09-910214

EUID: HU0CCSZ.01-09-910214
A kbnyvvizsgalatert szemelyeben is felelos szemely adatai:
Karolyi Csaba (an.:

jogviszony kezdete: 2020/10/01
Jogviszony vege: 2025/09/30
A valtozas idopontja: 2020/10/01
Bejegyzes keite: 2020/10/09 Kozz^teve: 2020/10/14
Hata/yos:2020/10/01 ...

15.
15/10.

A feliigyelobizottsagi tagok adatai
Helmut Josef Ahr (an.:
Kiilfbldi lakasa, illeive tartozkodasi helye:

Kezbesftesi megbizottja: IFUA HORVATH & PARTNERS Vezetesi es Informatikai Tanacsadd Korlatolt
Felelossdgu Tarsasig 
1117 Budapest, Buda-part ter

Cegjegyzekszam: 01-09-063411

EUID; HU0CCSZ.01-09-063411
Jogviszony kezdete: 2020/10/01
Jogviszony vege: 2025/09/30
A valtozas idopontja: 2020/10/01
Bejegyzes keite: 2020/10/09 Kozzeteve: 2020/10/14
Hatalyos: 2020/10/01 ...
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15/12. Dr, Dobak Miklos Bela (an..-'

Jogviszony kezdele: 2020/10/01
Jogviszony v6ge: 2025/09/30
A valtozis idopontja: 2020/10/01
Bejegyzes kelte: 2020/10/09 Kdzz^ve: 2020/10/14
Hattyos: 2020/10/01 ...

15/13. Axel Borcherding (an.: )
Kulfoldi lakasa, iiletve tartozkodasi helye:

Kezbesnesi megblzottja: IFUA HORVATH & PARTNERS Vezetesi es Informatikai Tanacsadd Korlalolt 
Feleldssegu T^rsasag
1117 Budapest, Buda-part ter 2.

Cegjegyzekszam: 01-09-063411

EUID: HUOCCSZ.01-09-063411
Jogviszony kezdete: 2022/04/01
Jogviszony vege: 2025/09/30
A valtozas idopontja: 2022/04/01
Bejegyzes kelte: 2022/03/28 Kozzeteve: 2022/03/30
Hatalyos: 2022/04/01 ...

20. A ceg statisztikai szamjeie
20/2. 10304491-7022-113-01.

Bejegyzes kelte: 2008/01/18
Hatalyos: 2008/01/01...

21. AcegadoszAma
21/7. Adoszam: 10304491-2-43.

Kdzdssegi adoszam: HU10304491.
Adoszam statusza: ervenyes adoszam
Statusz kezdete: 1989/10/15
A vaitozas idopontja: 2004/05/01
Bejegyzes kelte: 2012/05/08 Kozzeteve: 2012/05/24
Hatalyos: 2004/05/01 ...

32. A ceg penzforgalml jelzoszdma
32/5. 12001008-00101938-00100005

A szamla megnyitasanak datuma: 2003/09/05.
A pdnzforgalmi jelzdszamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapest! Fiok (1054 Budapest, Akademia u. 6.)

Cegjegyzekszam: 01-10-041042

Hatalyos: 2004/03/10...

32/8. 12001008-00101938-00200002
A szAmla megnyitasanak dAtuma: 2004/03/18.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapest! A6k (1054 Budapest, Akademia u. 6.)

Cegjegyzekszam: 01-10-041042

Bejegyzes kelte: 2010/08/27 Kozz^ve: 2010/09/09
Hatalyos: 2010/08/27...

32/10. 12001008-00101938-00300009
A szamia megnyitasanak datuma: 2012/11/16.
A penzforgalrni jelzoszamot kezeli: Raiffeisen Bank Rt. Budapest! Fiok (1054 Budapest, Akademia u. 6 J

Cegjegyzekszam: 01-10-041042

Bejegyzes kelte: 2012/11/19 Kozzeteve: 2012/12/06
Hatalyos: 2012/11/19 ...
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32/11. 10300002-10589720-40120018
A szamla megnyitasanak datuma: 2013/01 /16.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACI utca 38)

Cegjegyzeksz^m: 0140-040952

Bejegyzes keite: 2013/01/21 Kdzz^ve: 2013/02/07
Hataiyos: 2013/01/21 ...

32/12. 10300002-10589720-48820011
A szamla megnyitasanak datuma: 2013/01/16.
A penzforgalmi jelzoszamot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VACI utca 38)

Cegjegyzekszam: 01-10-040952

Bejegyzes keite: 2013/01/21 Kozzeteve: 2013/02/07
Hataiyos: 2013/01/21 ...

32/13. 10300002-10589720-49020018
A szamla megnyitasanak datuma: 2013/01/16.
A penzforgalmi jelzSsz^mot kezeli: MKB BANK ZRT (1051 BUDAPEST, VAC! utca 38)

Cegjegyzekszam: 0140-040952

Bejegyzes keite: 2013/01/21 Kozz^ve: 2013/02/07
Hataiyos: 2013/01/21 ...

45.
45/3.

A ceg elektronikus elerhetds6ge
A ceg kezbesitesi cime: company@horvath-partners.com
A valtozas idopontja: 2020/07/13
Bejegyzes keite: 2020/07/22 Kozzeteve: 2020/07/24
Hataiyos: 2020/07/13 ...

49, 
49/1.

A ceg cegjegyzekszamai

Cegjegyzekszam: 01-09-063411

Vezetve a FdvSrosi Torvenyszek C6gbirds£ga nyllvantartasaban.
Bejegyzes keite: 2017/04/29 Kozzeteve: 2017/05/04
Hataiyos: 2006/07/01 ...

59.
59/1.

A ceg hivatalos elektronikus elerhet6s6ge
A ceg hivatalos elektronikus el^rhetosege: 10304491 Scegkapu
A vdltozas idopontja: 2018/08/29
Bejegyzes keite: 2018/08/29 Kozzet^ve: 2018/08/31
Hataiyos: 2018/08/29...

60.
60/1.

Europai Egyedi Azonosito
Europai Egyedi Azonosito: HUOCCSZ.01 -09-063411
A valtozas idopontja: 2017/06/09
Bejegyzes keite: 2017/06/09 Kozzeteve: 2017/06/13
Hataiyos: 2017/06/09...

II. Cegformatol fuggo adatok
1. . A tag(ok) adatai

https://ceil.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109063411/Cegkivonai

I i
V

2022.04.12.

mailto:company@horvath-partners.com
https://ceil.e-cegjegyzek.hu/7cegadatlap/0109063411/Cegkivonai


Cegkivonat - 01-09-063411 - 1FUA HORVATH & PARTNERS Vez... 12. oldal, Osszesen: 12 oldal

1/19. HorvathAG
DE-70173 Stuttgart. Konig Str. 5.
Kulfoldi c6g, szervezet eseten a nyilvantartasi sz^m: HRB 21823
Kulfoldl ceg, szervezet eseten a nyilvantartasi hatdsag: Stuttgarti KerUleti Birosag Cdgbirosaga 
Kdzbesitdsi megbizottja: IFUA HORVATH & PARTNERS Vezetdsi es Informatikai Tanacsado Korlatolt 
Felelossegu Tarsasdg
1117 Budapest. Buda-part t6r 2.

Cegjegyzekszam: 01 -09-063411

EUID: HUOCCSZ.01-09-063411
A tagsagi jogviszony kezdete: 2002/08/26
A valtozas idopontja: 2020/07/22
Bejegyzes kelte: 2020/07/22 Kdzzeteve: 2020/07/24
Hatalyos: 2020/07/22...

Az IM Ceginformacios Szolgalata hivatalosan igazolja, hogy ezen kiadmany adatai az liletekes cegbirdsag jogeros 
vegzesein alapulnak. A cegijgyben el nem bfralt mddositas van folyamatban. A kiadmdnyban szereplo 
cegformafUggetlen 13 rovat mddositdsa folyamatban van.

Keszult: 2022/04/12 08:36:08. A szolgaltatolt adatok a kibocsatas idopontjdban megegyeznek a cegnyilvantarth 
rendszer adataival.
Microsec zrt.

https://ceii.e-cegjegyzek.hii/7cegadatlap/0I09063411/Cegkivonat 2022.04.12.

https://ceii.e-cegjegyzek.hii/7cegadatlap/0I09063411/Cegkivonat


A. Dr. KADAR ZSUZSANNA
|® Kozjegyzoi Irodaja

1114 Budapest, Ulaszlo u. 21.
Telefon: 381-0405, 381-0407
KRID:342479118 (MOKKIT) 

drkadar@drkadar.hu

Ugyszam: 11035/Z/1221/2022.

Alulirott kdzjegyzohelyettes a kozjegyzokrdl szolo 1991. XLI. tOrveny 136. § (1) bekezdes i.) 
pontjaban foglalt jogkorben eljarva tanOsftom, hogy a jelen tanusitvanyhoz altalam 
hozzafuzdtt C^gkivonat az Igazsagdgyi Miniszterium hivatalos cdginformacids szolg&tatasa 
altal a mai napon nyilvantartott adatokkal mindenben egyezik.-------------------- -------------------------------
Kelt Budapesten, 2022. (kettdezer-huszonkettedik) ev aprilis honap 12. (tizenkettedik) napjan.

r
.!.......

r.......

dr. Fdldi Agnes\Fanni 
kdzjegyzohelyettes

mailto:drkadar@drkadar.hu
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MELL^KLET

N£v: Terplan Zsofia

dsSZEFOGLALd

Terpen Zsdfia okleveles kozgazdasz, a Budapest! Corvinus Egyetemen vegzett vezetes- 
szervezes szakiranyon, minositett vezetdsi tandcsadd (CMC) mindsitdssel. 17 eve tanacsado, 
tobb mint 10 eves projektvezetoi tapasztalattal rendelkezik. 2016. apritis dta vezetd tanacsado 
az IFUA Horvdth & Partners Kft-nel, a Kozszolgdltatas Menedzsment Kompetencia Kozpont 
tagja. A kozszolgalaton belul kozponti kozigazgatasban 6s onkorm^nyzatoknal vezet 
projekteket unios projekttervezds, stratdgiaalkoUs, szervezetalakftds es folyamatszabdlyozas 
teruleten.

SZEMSLYI ADATOK

Szuletesi hely, idd:
Allampolgarsag:

Telefon: +36-30-

E-mail: zsofia.terplan@horvath-Dartners.com

VEgzettseg

2018. majus Mlnositett Vezet&si Tan£csad6 cfm - CMC

2016. oktober 9. ,.Health for AH Through Primary Health Care”
Johns Hopkins University on Coursera 
Online kurzus az eg6szs6gugyi alapell6tasr6l

2002-2009 Pazm&ny P6ter Katolikus Egyetem Hittudomanyi Kar
Hittanar szak
Katolikus Hittanar (fdiskolai diploma)

1999-2004 Budapesti Kozgazdasagtudomanyi es Allamigazgatasi Egyetem

Szakirdny: Vezetes-szervezes

Okleveles kozgazdasz

2002-2003 Budapest! Kozgazdasagtudomanyi es Allamigazgatasi Egyetem

CEMS MIM program - Community of European Management Schools 

Masters of International Management

2003 HEC Paris, Ecole des Hautes Etudes Commerciales
Venddgszemeszter a CEMS MIM program keretdben

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
|6zs«Fvarosi Onkormanyza!

HORVATH

IFUA

mailto:zsofia.terplan@horvath-Dartners.com
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Munkahelyek

2004- IFUA Horvath & Partners Kft.
Tanacsadd, 2016 aprilisa ota vezetd tanacsadd

Kdzigazgatdsi Kompetencia Kozpont tagja. Fobb tanacsadasi teruletei: 
audit, hatekonysdgnoveles. Iparagi teruletei: kozponti kozigazgatas, 
bnkormdnyzatok, oktatas.

(2008. julius - 2009. szeptember, 2011. szeptember-2013. 
februarszutesi szabadsdgok) Szakmai tapasztalat (Kivonat)

Alkalmassagi kriteriumoknak vald megfeleles - Projektvezetd szerepben

Alkalmassagi krhdrium

felsdfoku vegzettsdg

Megfeleles, tapasztalat mdrtdke

Okleveles kozgazd^sz (BCE, PPKE)

legalabb 10 6v projektvezetdi tapasztalat 11 ev

3 ^llamigazgatesi, onkormanyzati projekt 
vezetese 5 projekt

Tanacsadoi projektek

Datum Ugyfel neve A projekt leirasa Szerepkor

2021. junius - 
november

Budapest Ffivdros VII. 
kerulet Erzsebetvaros 

Onkormanyzata

Irdnyit^si modell kiaiakitasara 
vonatkozd dtvildglt^s es javaslat 

kidolgozasa

Szenior 
szakerto

2021. junius- 
oktober (5 

honap)

Budapest Fovdros 
VIII. kerulet 

Jozsefvarosi 
dnkormanyzat

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
atvilagltasa Projektvezetd

2019. 
november - 
2020. junius 

(8 honap)

Eotvos Lorand 
Kutatasi Halozat

Teljesitmenyertekel^si rendszer 
kialakitdsa, mukodSs javitasa Projektvezetd

2018. 
november - 
2019. junius 

(8 honap)

Pazmany Peter 
Katolikus Egyetem

Kutatas-fejlesztesi es innovacios 
tevekenysegek intezmenyi 

szab^lyozdsdnak fejlesztese
Projektvezetd

2018. majus - 
2018. 

november 
(6 hbnap)

Pazmany Peter 
Katolikus Egyetem

Szervezet- es folyamatfejlesztes a 
Pdzm^ny Peter Katolikus Egyetem 

Beruh^zasi Osztalydn
Projektvezetd

2017. 
augusztus - 
2018. ^prills 

(8 hdnap)

Pannonhalmi 
Foapatsag

Iskolafenntartei, gazdalkodasi modell 
felulvizsg£lata, a gazddlkodas es a 

mukodesi megujitasa
Projektvezetd

i^-Biidapest Fovsha VHI. kentlei 
^<0 JrizsefyaroM OnkonnAnyzat HORVATH

IFUA
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Datum Ogyfef neve A projekt leirasa Szerepkor

2017. 
szeptember - 
2019. marcius 

(16 hdnap)

Kormanyzati 
Informatikai 
Fejlesztesi 
Ogynoksdg

Az Orszagos Szechenyi Konyvtar 
(OSZK) szervezetfejlesztese Projektvezetd

2017. februar 
-2018. januar 

(12 hdnap)

VTT Nonprofit Kft. 
(Velence 

Onkormanyzat 
neveben)

EFOP 1.5.2.-16 Helyi Emberi 
Eroforras Fejlesztesi Terv es a 

program koltsdgvetesenek 
osszeallitasa

Projektvezeto

2017. 
szeptember - 

oktdber (2 
hdnap)

Semmelweis Egyetem

Orszagos, digitalis patoldgiai 
telekonzultacids haidzat felallitasanak 

projekttervezdse a Semmelweis 
Egyetem 1sz. Patoldgiai es Kiserleti 

Rakkutato Intdzet szamara

Projektvezetd

2016. oktdber 
“2017. 
marcius 

(6 honap)

Orszagos 
Tisztifdorvosi Hivatal 

(OTH)

EFOP 1.8.0-VEKOP-17 
Megvaldsithatdsagi tanulmdny es 

koltsegvetes elkeszitese
Projektvezetd

2016. februar 
-2017. 
marcius 

(13 honap)

Orszagos 
Tisztifdorvosi Hivatal 

(OTH)

OTH tdmogatdsa kulonbozo 
alaptevdkenyseghez tartozo 

tanacsadoi feladatokkal
Projektvezetd

2015.
szeptember - 

november 
(3 hdnap)

Allami Egeszsegiigyi 
Elldtd Kozpont (AEEK)

TAMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001 
projekt kereteben az 

intdzmenyfejlesztesi strategist 
mddszertan implemenUcidja. 1 db 
tersegi strategia kialakitasa, 11 db 

kdrhdzi intdzmenyi strategia 
kialakitasa, teljesitmenyertekelesi 

kdzikdnyv elkeszitese.

Projektvezetd

2014. 
november -

2015. 
november 
(12 honap)

Allami Egeszsegugyi 
Elldto Kozpont (AEEK)

Az egdszsdgszervezds, illetve az 
intdzmdnyfelugyeleti funkcidk 
megujitasa a TAMOP program 

kereteben 9,5 Mrd Ft ertekben projekt 
teamjeinek tamogatasa, moderacids, 

koordinacids, minosdgbiztositasi 
feladatok ellatasa.

Teamvezeto

2014. januar- 
majus 

(5 hdnap)

Jaszfenyszaru Varos 
dnkormanyzata

Jaszfenyszaru Polgarmesteri 
Hivatalaban kismama program 

kialakitasa, es a rugalmas 
foglalkoztatasi formak 

bevezetesenek kidolgozasa, 
elokeszttese.

Projektvezeto

2013. oktdber 
- december 

(3 hdnap)
Magyar Allamkincstar

A Magyar Allamkincstar belso 6s kiilso 
transzparenciavizsgdlata AROP 

projekt keretdn beliil
Projekttag

Budapest fovaros VIIL kcniiet 
IdzscMrosi Onkunnanyzai

HORVATH

IFUA
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2013. marcius 
- oktdber 
(8 honap)

Legfobb Ogyeszseg
A Legfobb Ogydszseg intezmenyi 

strategiajanak (2014-2020) kialakitasa 
AROP projekt kereten belill

Projekttag

2011. ^prills - 
mdjus 

(2 honap)

Budapest Fovaros iX. 
kerulet Ferencvaros 
Onkormanyzatanak 

Polgarmesteri 
Hivatala

Budapest Fovdros IX. kerulet 
Ferencvaros Onkormanyzat 2011- 
2014-es idoszakra szdlo gazdasagi 

programjdnak az elkeszitese

Projektvezetd

2010. 
november - 
2011. januar 

(3 hdnap)

Budapest Fdvdros IX. 
kerulet Ferencvaros 
Onkormanyzatanak 

Polgarmesteri Hivatala

Budapest Fdvaros IX. kerulet 
Ferencvaros Onkormanyzata 

gazddlkoddsdnak es mukoddsenek 
Stfogd atvildgltdsa, a szervezet es 

gazdalkodas ertekeldse ds a 2011-es 
kbltsegvetdst erinto javaslatok 

elkeszitese.

Projekttag

2008. februar- 
junius 

(5 honap)

Nemzeti Fejlesztesi 
Ogyndkseg

Business Process Management 
projektben reszvetel. Az egesz KTK 

intezmenyrendszer eseteben a 
palyazatkezeles alapfolyamatainak 

egyseges kialakitasa es 
dokumentalasa, folyamatabrak 
elkeszitese Vi-flow szoftverben.

Teamvezetes

2007. oktdber 
- 2008. januar 

(4 hdnap)

ESZA Europai 
Szocidlis Alap Nemzeti 
Programiranyitd Iroda 

Tdrsadalmi Szolgdltato 
Kht.

Az ESZA Kht. szervezeti 
strategtejdnak elkdszitese. Projektvezetes

2007.
szeptember - 

december 
(4 hdnap)

Nemzeti Fejlesztesi 
Ogyndkseg

Alapozd es haladd 
projektmenedzsment kdpzds tartasa 

az NFD kozel 100 munkatarsa reszere.
Oktato

2007. majus - 
julius 

(3 hdnap)

MAG - Magyar 
Gazdasagfejlesztesi 

Kozpont Zrt.

A szervezet alapfolyamatainak 
egyseges kialakitasa ds 

dokumentalasa, folyamatabrak 
elkeszitese.

Projektvezetd

2007. marcius 
-junius 

(4 honap)

Nemzeti Fejlesztesi 
Ogyndkseg (KEOP IH)

A Szemunk Fdnye Program 6s a 
Kornyezet 6s Energia Operatlv 

Program eljdrasrendjdnek 
osszekapcsoldsanak vizsgalata.

Projektvezetd

Budapest hov.irus VIIL kerulvi 
JozM’fvarosi OnkonnaiiyzfU HORVATH

IFUA
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N£v: Urogi Tamds

OsszefoglalQ______________________________________________________________________

Orogi Tamas okleveles kozgazdasz, a Budapest! Muszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetemen 
vegzett gazdasdgelemzd szakiMnyon. 2010 dta dolgozik tanacsadasi teruleten, 10 eve 
tanacsadd az IFUA Horvath & Partners Kft-n6l, a Kozigazgatasi Menedzsment Kompetencia 
Kozpont vezetoje. Mindsitett vezetesi tandcsadd (CMC), a VTMSZ tagja. Okos varos szakerto, 
szakterulete kozponti kozigazgatasi 6s dnkormdnyzati szervezetek. Tobb tucat onkormanyzati 
es kozponti kozigazgatasi (intezmdnyi 6s gazdasagi tarsasdgi) projekt vezetdje volt. Fobb 
modszertani tapasztalatai a strategia alkotas, szervezetfejiesztds, folyamatszervezds, 
kontrolling, valamint informatikai rendszerbevezetes tamogatasa.

SZEM^LYI ADATOK

Szuletesi hely, ido:
Allampolgarsag:

Telefon:

E-mail:

+36 30

tamas.uroqi@horvath-oartners.com

V6gzetts£g

2012 Tecnologico de Monterrey, Mexico City Campus

Central and Eastern Europe Business Project 
Feleves Osztondijprogram

2007 Business Academy North Copenhagen

Marketing Management Program, Innovdcid 6s vdllalkozdsfejlesztes
Feleves Osztondijprogram

2003-2009 Budapest! MGszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem

Okleveles kozgazdasz (MSc)
Szakirdny: gazdasagelemzd

Munkahelyek

2016 - IFUA Horvath & Partners Kft.
Vezetd tandcsadd
Kozigazgatasi Menedzsment Kompetencia Kozpont vezetoje.
Szakterulet: Smart / digitalis megoldasok alkalmazasa a
kozigazgatasban, stratdgiaalkotas 6s szervezet- es folyamatfejlesztes

2011 -2016 IFUA Horvdth & Partners Kft.
Tanacsadd
Kozigazgatasi Kompetencia Kozpont tagja. Fobb tanacsadasi teriiletei: 
stratdgia, szervezetfejlesztds, folyamatszervezes

2010-2011 IFUA Horvath & Partners Kft.
Tanacsadd gyakornok

2008-2009 Budapest! Muszaki 6s Gazdasdgtudomanyi Egyetem
Valasztott tagja es elndke a Hallgatoi Onkomtanyzatnak

2007 AEROPLEX of Central Europe Kft
Folyamatelemzd gyakornok

Fovaros VIII. keriilet
}6^s«Mrosi Onkpnndnyjiat

HORVATH

IFUA

mailto:tamas.uroqi@horvath-oartners.com
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2007 FHB Bankcsoport, (Controlling Fdosztaly
Kontroller-, efemzo gyakornok

SZAKMAI TAPASZTALAT

Alkalmass4gi kritdriumoknak va!6 megfelelds - Projektvezeto szerepben

— dllamilag elismert felsdfokij v4gzetts4g Okleveles kbzgazddsz (BME-GTK)

— legalabb 5 ev szenior szak4rt6i tapasztalat 6ev

legatebb 3 onkorm^nyzati vagy kbzponti 
koitsegvetesi projektben val6 reszvetel

13 projekt

Relevans szakmai tapasztalat

A 10 eves tanacsadoi karrierem soran sz^mos kozigazgatasi projektben vettem reszt, 
miniszt4riumok, onkormanyzatok, 4s mindezek h4tterszervezetei, valamint egy4b 
kozigazgatasi egys4gek szamara v4geztem strategiai, szervezet- 4s folyamatszervez4si 
(4tvilagit4si, integr4ci6s stb.) projekteket. Ezalatt kb. 6 evet szenior szakdrtokent 
tev4kenykedtem a projektekben.
Tanacsadoi projektek

Datum Ugyf4l neve A projekt leir&a es szcrepkor Szerepkor

2021. 
junius - 

november

Budapest Fovaros 
VII. kerUlet 

Erzs4betvaros 
Onkormanyzata

Iranyitasi modell kialakitasara 
vonatkozo atvilagitas 4s javaslat 

kidolgozasa

Projektvezeto, 
szenior 

szakerto

2021. 
junius - 

oktober (5 
honap)

Budapest Fovaros 
Viil. keruiet 
Jdzsefvarosi 

Onkormanyzat

Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont 
atvilagitasa

Szenior 
szakerto

2020. julius 

december

Radioaktiv 
Hullad6kokat Kezelo 
Kdzhasznu Nonprofit 

(RHK) Kft.

Strategist monitoring rendszer kialakltasa 
es implementatesa aliami tulajdonu 

gazdasagi tarsasagok szamara

Szenior 
szakdrto

2020. junius 

augusztus

Uj Vilag Nonprofit 
Szolg4ltat6 Kft.

Az Oj Vilag Nonprofit Szolgaltato Kft. 
szakmai ds mOkoddsi atvilagitasa

Szenior 
szakerto

2020. 
aprilis > 

december

Kozbeszerzesl es 
Ellatasi 

Foigazgatosag 
(KEF)

Egyseges kormanyzati belepteto 
rendszer implementalasdnak 

tamogatasa, projektmenedzsment 
feladatok ellatasa

Szenior 
szakerto

2020. 
jOnius - 

augusztus

Kbzbeszerzdsi 4$ 
Ellatasl 

Foigazgatosag 
(KEF)

A KEF humaner6fon4s-gazdalkod£si 
informatikai rendszerenek muszaki 

specifikacio

Szenior 
szakdrto

HORVATH

IFUA
Budapest Fovaros VIII. kcrukd
WzseMi nsi Onkormanyzat
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2020.
februar - 

majus
MECSEK&RC Zrt.

Stratdgiaaiko&s 6s Iebont6s, valamint 
stratdgiai akciotervezes BSC 

mddszertannal a MECSEKIzRC szam&ra

Szenior 
szakerto

2019. 
szeptember

2020. 
janu6r

Kulgazdasagi es 
Kiilugyminiszt6rium 

(KKM)

Robotizalasi lehetosegek vizsgalata es 
Proof of Concept projekt megvaldsltasa 

robotizacios szoftverrel

Szenior 
szak6rt6

2019. julius 
- november

Budapest! 
Varosuzemeltetesi 
Holding (BVH) Zrt.

A FdKERT Nonprofit Zrt. mukodesi 
hatekonysag6nak es penzugyi 
fentarthatdsag6nak vizsgalata

Szenior 
szakertd

2019. julius

szeptember

Radioaktiv 
Hulladekokat Kezelb 
Kozhasznu Nonprofit 

Kft.

Stratdgiaalkot6s 6s lebontas, valamint 
strategiai akci6tervez6s BSC 

modszertannal az RHK sz6m6ra

Szenior 
szakertd

2019. 
aprilis - 
majus

Tihanyi 
Onkormanyzat

A Tihany 2030 programra vonatkozo 
elozetes megvalosithatdsdgi tanulmany 

(EMT) elkeszrtese

Szenior 
szakert6

2018. julius- 
2019. 

november

Allami Egdszsegugyi 
Ellato Kozpont 

(AEEK)

A KOROP 1.0.0 - Eg6szs6gugyi 6gazati 
informatikai fejlesztesek vegrehajtasa 

projekt kereteben az egeszsegugyi 
fejlesztesekhez kapcsolbdb 

folyamatszervezdsi, szervezesi es 
inform6ci6biztons6gi szakertfii feladatok 

ellatasa

Szenior 
szakdrtb

2018. julius 
-2019. 

mdrcius

Kulgazdasagi es 
Kulugyminiszterium 

(KKM)

A KKM hatterintezmenyeihez 
kapcso!6dd feliigyeleti 6s iranyitasi 

koncepcio felulvizsgalata es fejlesztese

Szenior 
szakertd

2018. 
julius- 

november

Kulgazdasagi es 
Kulugyminiszterium 

(KKM)

Kulkepviseletek gazdalkodasanak 6s 
gazdasagi adminisztracids 

folyamatainak optimalizalasa

Szenior 
szakdrtb

2018. 
junius

Magyar Muszaki es 
Kozlekedesi 

Muzeum (MMKM)

Az MMKM funkci6b5vltesevel 
kapcsolatos elemzes 6s javaslati 

koncepcio keszitese

Szenior 
szakerto

2018. 
februdr- 
marcius

Gyomro Varos 
Onkormanyzata

Iskolafejlesztdsi program kialakitdsa 
elorejelzes, geolokacio 6s 

kapacitasbecsles modszertan 
segitsegevei

Szenior 
szakerto

2017. 
november 

-2018. 
mdjus

Kulgazdasagi es 
Kulugyminiszterium 

(KKM)

A KKM Humdner5forr6s-gazd6lkod6si 
teriileten folyamatszervez6s, human 
strategia kidolgozasa 6$ kapcsolodo 
human-kontrolling modell kialakltasa

Szenior 
szakertd

2017. 
november 
-2018. 
majus

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezeld 

(MNV) Zrt.

Vdllalati mukodesi stratdgia kialakltasa 
6s a megvalositast tamogato 

akciotervezes

Szenior 
szakertd

HORVATH
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2017. 
augusztus- 

2018. 
marcius

Kulgazdasdgi ds 
Kulugyminiszterium 

(KKM)

Kulkepviseletei strategiai 
teljesltmenymenedzsment rendszer IT 

implementdcid tervezdse ds 
megvaldsftasa

Szenior 
szakdrto

2017. 
februar- 
dprilis

Budapest Fovaros X. 
kerulet Kdbdnyai 
Onkormanyzat

Smart city strategia kiaiakitdsa a Kobanyai 
Onkormdnyzat szamara

Szenior 
szakdrto

2017. 
januar- 
JOnius

Vdrosliget Zrt.
A Liget Budapest Projekt intezmenyi es 

park szintu SMART koncepcidjanak 
kiaiakitdsa

Szenior 
szakdrto

2016. 
oktober - 

2017. junius

Kulgazdasdgi ds 
Kulugyminiszterium 

(KKM)

Kulkepviseletei strategiai 
teljesltmenymenedzsment rendszer 

koncepcio tervezese

Szenior 
szakdrtd

2016.
junius- 

augusztus

Sapientia Szerzetesi 
Hittudomdnyi 

Foiskola

A Sapientia Szerzetesi Hittudomanyi 
Fdiskola szervezeti atvilagitasa, 

benchmark, strategiai cdlok ds fejlesztesi 
terv kijelolese

Szenior 
szakertd

2015. 
december -

2016. 
szeptember

Allami Egeszsdgiigyi 
Elldtd Kozpont 

(AEEK)

Egdszsdgugyi elldtdk egysdges intdzmenyi 
kontrolling mddszertan alkalmazasat 

segitd tervezes, informatikai tamogatas 
implementacidja

Szenior 
szakertd

2015.
december - 

2016.
februdr

Kecskemeti Fdiskola 
(KEFO)

,.Smart university" koncepcio kialakftasa es 
strategiai roadmap meghatarozasa

Szenior 
szakdrto

2015.
november - 
december

Magyar Nemzeti 
Vagyonkezeld Zrt. 

(MNV)

Nagyfoglalkoztatdk dolgozdi szallitdsdnak 
integralhatosaga a kozossegi 

kozlekedesbe

Szenior 
szakdrto

2015.
szeptember- 

oktdber

Allami Egdszsdgugyi 
Ellato Kozpont 

(AEEK)

Az AEEK 7 nevesitett unios projekt 
(informatikai fejlesztds) dtvildgltasa, audit 

jetentds kdszftese

Szenior 
szakertd

2015.
augusztus- 
november

Allami Egdszsdgugyi 
Ellatd Kozpont 

(AEEK)

Egeszsegugyi ellatok egysdges intezmenyi 
kontrolling mddszertan implementacidja

Szenior 
szakertd

2015.
mdjus- 

szeptember

Moholy-Nagy 
MQvdszeti Egyetem 

(MOME)

Kancellari rendszerhez kapcsolodd 
szervezet- es folyamatfejlesztds

Szenior 
szakdrto

2015. 
mdrcius- 

julius

Pecsi 
T udomdnyegyetem 

(PTE)

Kancellari rendszerhez kapcsolddd 
szervezet- es folyamatfejlesztds

Szenior 
szakertd

2014. 
szeptember 

-2015. 
marcius

Kendzy Gyula 
Korhaz is 

Rendelointezet

Keretgazddlkodasi rendszer 
tovdbbfejlesztese

Szenior 
szakertd

2014.
szeptember 
- december

Orvosi Turizmus 
Iroda Zrt.

Magyar fogaszati turizmus 
kepzesfejlesztesi javaslatainak 

kidolgozasa

Szenior 
szakertd

Budapest Ftwaws VIII. keriile! 
Onkornianyzai

HORVATH

IFUA
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2014. majus 

augusztus

Szolnoki Foiskola 
(SZF)

Strategiaalkotas, szervezetfejlesztes es 
kontrolling koncepcio kidolgozasa

Szenior 
szakdrto

2014.
augusztus - 
szeptember

Debreceni Egyetem 
(DE)

A Karoly Robert Foiskola es Debreceni 
Egyetem integraciojanak elokeszitese

Szenior 
szakertd

2014. 
februdr - 
marcius

Pdcsi 
Tudomanyegyetem 

(PTE)

A Pdcsi Tudomanyegyetem Gazdasagi 
Fdigazgatdsaga szolgdltatesainak SLA 

alapon tbrtdno fejiesztese
Projektvezetd

2014. 
februar - 

december

Debreceni Egyetem 
(DE)

A Debreceni Egyetem 
szervezetfejlesztese, gazdalkodasi-, 
mukoddsi- 6s kontrolling koncepcid 

kialakitasa, gazdalkodasi es 
oktatdsszervezesi folyamatok fejlesztese

Szenior 
szakertd

2013. 
december -

2014. 
marcius

Kaposvari Egyetem 
(KE)

A Kaposvari Egyetem szervezeti 
atvilagitasa, fejlesztesi javaslatok 6$ 

akciok kidolgozasa a kbzponti iranyites, 
gazddlkodas, HR es oktatdsszervezes 

teruleteken

Projektvezetd

2013. 
november -

2014.
januar

Magyar Allamkincstar 
(MAK)

A Kincster szamara 
transzparenciavizsgalat ds szervezeti 

dtvitegites, fejlesztesi javaslatok 
megfogalmazasa, strategiai erettseg- 

vizsgdlat, ugyfdl- 6s munkatersi 
elegedettseg merese

Projekttag

2013. Julius 

szeptember

Orszagos Verellatd 
Szolgalat (OVSZ)

Intezmdnyi kontrolling informatikai 
rendszer kidpitese 6s implementecib 

tamogatasa
Projekttag

2013.
augusztus - 
szeptember

Embed Erdfortesok 
Miniszteriuma 

(EMMI)

Felsooktatasi agazati finanszirozasi modell 
javaslat kidolgozdsa Projekttag

2013. Junius 
- augusztus

Emberi Erdforrdsok 
Miniszteriuma 

(EMMI)

Intezmenyi iranyitast tamogatb kontroliing 
informatikai rendszer kiepitese az 

egdszsdgugyi agazatban
Projekttag

2013.
aprilis-junius

Semmelweis
Egyetem (SE)

Az Semmelweis Egyetem iranyitast 
strukturajaval, szervezeti atalakitasaval, 

mOkoddsdvel kapcsolatos vezetoi 
tanacsadas

Projekttag

2012. 
augusztus - 

2013. 
marcius

Gyogyszereszeti es 
Egeszsdgugyi 
Mindsdg- es 

Szervezetfejlesztdsi 
Intezet (GYEMSZI)

A GYEMSZI SzMSz megujitesa, mukoddsi 
folyamatok szervezdse (eljarasok 

kidolgozasa ds szabdlyozdsa)
Projekttag

2011. 
oktober- 

december

Szegedi 
T udomanyegyetem 

(SZTE)

A Szent-Gyorgyi Albert Klinikai Kbzponton 
beluJ hdrom klinika dtvitegitasa es 

htenycsdkkentes
Projekttag

Budapest f 6v«iros VHI. kerulct
OnkormAnyzat

HORVATH

IFUA
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2011.
szeptember- 

december

Szegedi 
T udomanyegyetem 

(SZTE)

Erdekeltsegi rendszer kidolgozasa a 
Klinikai Kdzpont sajdt bevdtel ndvelesenek 

drdekeben
Projekttag

2011.
junius- 

augusztus

Pecsi 
T udomanyegyetem 

(PTE)
Kutatoegyetemi strategiaalkotas Projekttag

2011. 
Sprilis- 
m^ijus

Veszprem Megyei 
Jogu Vciros 

Onkormanyzata

Onkorm^nyzati szervezetfejlesztes, 
javaslattetei az egyseges 

intezmenyirdnyitasi rendszer kialakitasara
Projekttag

2011. 
februar- 
£prilis

Kaposvari Egyetem 
(KE)

VIR rendszer megtervezese a Kaposvari 
Egyetemen Projekttag

Budapest Fovaros VIII. kerulet 
lozsel’varosi Onkornulnyza! HORVATH

!FUA



BONTASI JEGYZOKONYV

Kesziilt: Budapest Fovdros VIII. kenilet Jozsefvarosi Onkormdnyzat Ajanlatk^ronek a

„J6zsefv£rosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 

fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi tigyfelszolgalati koncepcid kialakitasa”

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. 

helyisegeben megtartott beerkezett ajanlatok bontasardl.

2022. aprilis 14.14:00 bra

Ajanlatkerd reszerol jelen vannak: Tiszai Arpad

Koltsegvetesi es Penziigyi Ugyosztaly 

dr. Kiss Eva 

Jogi Iroda

Borbas Gabriella ugyosztaly vezeto
Keriiletgazdalkodasi Ogyosztaly

Ajanlattevo: EURO-FOCUS CONSULTING Tanacsado es Szolgaltatd Korlatolt 

Felelossegu Tdrsasag (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. Ihaz. 4. ent 13.) ajanlata 

elektronikusan erkezell be 2022. aprilis 14-en.

Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel.

Ajanlat :; ■ Netto ajanlati ar Brutio ajanlati ar

Jozsefvarosi GazdalkocUsi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es cgysdges
vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati 
koncepcid kialakitasa

13.300.000,- Ft 16.891.600,- Ft

Ajanlattevo: NAV1DEA Vezetoi Tanacsado Korldtolt Felelossegii Tarsasag (1037

Budapest, Kiralylaki ut 108.) ajanlata elektronikusan erkezett be 2022. aprilis 14-en.

Az ajanlat a formal kdvetelmenyeknek megfelel.

Ajanlat Netto ajanlati ar: Brutt6 ajanlati ar

Jozsefvarosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egyseges
vagyongazdalkodasi Ugyfelszolgalaii 
konccpcio kialakitasa

14.190.000,- Ft 18.021.300,- Ft
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Aj^nlattevo: IFDA HORVATH & PARTNERS Korlatolt Felelfissegu Tarsasag (1117 

Budapest, Buda-part tdr 2.) ajanlata elektronikusan erkezctt be 2022. Aprilis 14-^n.

Az ajanlat a formal kovetelmenyeknek megfelel.

Ajanlat Ncttd ajanlati ar Brutto ajanlati ar

J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkoddsi Igazgatosaganak 
fejlesztese es egysSges
vagyongazdalkodasi ugyfelszolgAlati 
koncepcio kialakitasa

11.200.000,- Ft 14.224.000.- Ft

Tiszai Arpad dr. Kiss Eva

....... ..........................................................................

Borbas Gabriella
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JELENLETI IV

KeszUlt: Budapest Fdvaros VIII. kerdlet Jozsefvarosi Onkormanyzat Ajanlatkerdnek a

„J6zsefvdrosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 

fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcio kialakitasa”

eljarasban a Polgarmesteri Hivatal (1082 Budapest, Baross u. 63-67.) II. emelet 216. sz. 
helyisdgdben megtartott beerkezett ajdnlatok bontasdrdl.

2022. Aprilis 14. 14.00 dra

Megjclent szcmely neve S/enLzet Almiras

Tiszai Arpad

Koltsegvetesi es Penzugyi 
Ogyosztaly 

Ugyosztalyvezetd
■F'

dr. Kiss Eva
Jogi Iroda 

jogi referens

\

Borbas Gabriella
Kerilletgazdalkodasi 

Ugyosztaly 

Ugyosztalyvezetd

._ ■ — -"
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JOZSEFVAROSl POLGARM ESTER!
HlVATAL KerCletgazdAlkodasi DgyosztAly

Jegyzokonyv

A „Jozscfvdrosi Gazdalkodasi Kdzpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesztese 
es egyseges vagyongazdalkodasi ugyfeiszolgalati koncepcid kialakitasa” targyu, 
kozbeszerzesi ertekhatart el nem era beszcrzesi eljaras ajanlatteteli felhivasa ajozsefvaros.hu 
oldalon jelent meg 2022. aprilis 1-jdn a
https://iozsefvaros-hu/onkon,nanYzat/hirdetmenvek/palvazatok eleresi utvonalon. Ezen kiwi 
az ajanlatteteli felhivas megjelenesere 5 poteneialis palyazd figyelemfelhivasa megtortent.

Az ajanlatteteli felhivasra 3 ajanlattevo nyujtott be ajdnlatot:

Az. EURO-FOCUS CONSULTING Tanacsad6 ds Szolgdltatd Korlatolt Feleldssegu 
Tarsasag (1211 Budapest, Templom utca 25. 2. Ihaz. 4. cm. 13.) ajanlattevo palyazati anyaga 
13300.000.- Ft + Afa, tehat brutto 16.891.600,- Ft ajdnlati arat tartalmazott.
Az ajanlat formai szempontbol megfeleld, tartalmi szempontbdl azonban a birald bizottsag 
hianyt allapitott meg es az ajanlatlevot hianypotlasra szolitotta fel. A hianypotlas hatarideje 
2022. aprilis 21. 9 6ra volt, melyre hianypotlasi valasz nem erkezett az ajanlattevotol. Ez 
alapjan az ajanlattevo ajanlata ervenytelen.

A NAVIDEA Vezetoi Tandcsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag (1037 Budapest, 
Kiralylaki ut 108.) ajanlattevo palyazati anyaga 14.190.000,- Ft + Afa, tehat brutto 
18.021.300,- Ft ajanlati arat tartalmazott.
Az ajanlat formai es tartalmi szempontbol megfeleld.

Az IFUA HORVATH & PARTNERS Korlatolt Fcleldssegii Tarsasag (1117 Budapest, 
Buda-part ter 2.) ajanlattevo palyazati anyaga 11.200.000,- Ft + Afa. tehat brutto 14.224.000,- 

Ft ajanlati drat tartalmazott.
Az ajanlat formai es tartalmi szempontbol megfeleld.

Biralati szemnontok (ajanlati felhivas 9. pent):

• ajanlati ar (70%)
• az 1-es szdmu referenciamunkakra vonatkozo alkalmassagi fclteteleken tul bemutatott 

egyeb szakmai referenciamunkak az ajanlati felhivas temakdrebe illeszkedben. az 
ajanlatkeres megkuldese napjatol visszafele szamitott 10 ev vonatkozasaban (15%)

• a 4-es szamu alkalmassdgi feltetelben megjelolt koncepcid teljesitesenek mindsege (15%)

11082 Budapest, Baross u. 63-67. 8 459-2100
www.jozsefvaros.hu

ajozsefvaros.hu
https://iozsefvaros-hu/onkon,nanYzat/hirdetmenvek/palvazatok
http://www.jozsefvaros.hu
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J6ZSEFVAROSI POi.GARMESTERl 
Hivatal KERDLETGAZDALKODASI BgYOSZTAEV

Ertekeles

NAV1DEA VezetSi 

Tan4csad6 Kft.
Suly

Megszerzett 

pomszam
Ai£nlatiar(nett6) Ft 14 190 000 75 592
Egyeb szakinai 

refcrenciamunkdk (0-10 

pout)

0 pon! 15 0

Szakmai ajSnlat (koncepcid) 
mindsege (0-J0 pom)

lOpont 15 150

Osszcsen 742

1FVA HORVATH & 
PARTNERS Kft.

SOly
Megszerzett 

poniszam
11 200 000 75 750

10 port 15 150

10 pont 15 150

1050

Fentiek alapjan az Elokeszito Bizottsag a ^ozsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak fejlesztese es egyseges vagyongazdalkodasi 
ugyfelszolgalati koncepcio kialakitasa” targyu, kozbeszerzesi ertekWart el nem erd 
beszerzesi eljardsban az IFUA Horvath & Partners Kft. ervenyes (formal 6s tartalmi 
szempontbol egyarant megfelGo) palyazatAt javasolja nyertes ajaniatnak.

Budapest, 2022. aprilis 21.

7 " '
Tiszai Arpad 

tigyosztalyvczeto 
KoUsegvetesi es Pdnzugyi

Ogyosztaly

cL-t 26,^5^. 

dr. Kiss Eva 
jogi referens

Jogi Iroda

....
Borbas Gabriella 
iigyosztalyvezeto 

Kerilletgazdalkodasi
Cgyosztaly

Elokeszito Bizottsag 

tag] a

Elokeszito Bizottsag 
tagja

Elokeszito Bizottsag 
tagja

E 1082 Budapest, Baross u. 63-67. ® 459-2100
www.jozsefvaros.hu

http://www.jozsefvaros.hu


VALLALKOZAS1 SZERZODES
TERVEZET

amely letrejott egyreszrdl
Budapest Foviros VIII. kerulet JdzseMrosi Onkormanyzat

szekhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
kepviseli: Pikd Andras polgarmester
nyilvantartasi szam: 735715
adoszam: 15735715-2-42
statisztikai szamjel: 15735715-8411-321-01
szamlavezetd neve: OTP Bank Nyrt.
szamlaszama: 11784009-15508009
mint Megrendelo (a tovabbiakban: Megrendelo),

masreszrol

IFUA HORVATH & PARTNERS Korlatolt Felelossegu Tarsasig

szekhelye: 1117 Budapest, Buda-part ter 2.
adoszam: 10304491-2-43
statisztikai szamjel: 10304491-7022-113-01
kepviseli: Bodnar Viktoria Katalin tigyvezetd
bankszamlaszam: 12001008-00101938-00100005
mint Vallalkozd (a tovabbiakban: Vallalkozd)

- a tovabbiakban egyiittesen Felek - kozott az alabbi feltdtelek mellett:

1. Elozmenyek:
A beszerzesi eljaras eredmenyekent Vallalkozd keriilt nyertes ajanlattevokent 
kihirdetesre a Megrendelo Kepviselo-testiiletenek Koltsegvetesi es Penziigyi 
Bizottsaga .. ./2022 (V.2.) sz. dontdse dltal, amelyre tekintettel a Felek — a szerzodes 
megvalosulasaval kapcsolatos jogaik, kotelezettsegeik rogzitese celjabol — a jelen 
vallalkozasi szerzodest (a tovabbiakban: „szerz6des") kotik meg.

2. A szerzddes targya:
2.1 Megrendelo megrendeli, a Vallalkozd elvallalja a beszerzesi eljaras ajanlatteteli 
felhivasaban meghatarozottak szerint „J6zsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. 
Vagyongazdalkodasi Igazgatdsdganak fejlesztdse es egyseges vagyongazdalkodasi 
ugyfelszolgalati koncepcid kialakitasa" targyu feladatokat.
2.2 A rdszletes feladatokat a beszerzesi felhivAs ajanlatteteli felhivasa alapjan jelen 

szerzodes melleklete tartalmazza.
2.3 A Vallalkozd jelen szerzodes szerinti feladatait a megrendelbi erdekeknek 

megfelelden, feleldssegteljesen koteles teljesiteni.

3. Teljesftesi hataridd
3.1 A Vallalkozd a szerzodes targydt kepezd feladatok ellatasat a szerzodes 

hatalybalepesenek napjaval kezdi ds legkesobb 2022. oktdber 20-ig kell 
maradektalanul elvegeznie.

3.2 Amennyiben Vallalkozd olyan okbdl, amelyert felelds, a szerzodes teljesitesevel 
kesedelembe esik, ugy a Vallalkozd kesedelmi kotbert koteles fizetni. A 
kesedelmi kotber mdrteke a kesedelembe eses napjatol kezdve naponta 5.000 Ft, 
de legfeljebb a nettd vallalkozoi dij 25%-a. A kesedelmi kdtbdr osszege 
esedekesse valik, ha a kesedelem megszunik; a pothatarido eredmenyteleniil 
eltelik; vagy ha a kotber eleri a kikotott legmagasabb merteket. Amennyiben 
Vallalkozd kdsedelme meghaladja a 10 naptari napot, Megrendelo jogosult a 



szerzodest azonnali hatallyal feimondani. Amennyiben a Vallalkozora vonatkozd 
hataridd tiillepesenek oka a VMlalkozonak nem fekohato, abban az esetben a 
teljesitesre jelen szerzddesben megallapitott hataridd Vallalkozdt nem kbti, illetve 
teljesitesi hataridd a kesedelem idejevel meghosszabbodik. Ilyen oknak kell 
tekinteni kulonosen:

a) a feladat utdlagos mddositdsat,
b) Megrendeld kesedelmesen teljesiti adatszolgaltatdsi kbtelezettsdget, 
c) Megrendeld olyan ujabb tenyt, adatot, stb. kozol, amely a szerzddes 
lenyeges tartalmara kihatassal van,
d) a szerzodes megkotese utan olyan kotelezoen figyelembe veendo elofras 
(jogszabaly, szabvany, szabalyzat stb.) lep hatalyba, melynek rendelkezese 
folytan a mar elkeszitett dokumentaciot, vagy annak reszeit at kell dolgozni.

3.3 Amennyiben a Megrendeld a szerzodest azonnali hatallyal felmondja (sulyos 
szerzodesszeges 6.11. pontban meghatarozott eseteiben), vagy, ha a teljesites 
olyan okbol, amelydrt a Vallalkozd felelds, meghiusul, a Vallalkozd meghiusulasi 
kotber megfizetesere koteles. A meghiusulasi kotber merteke a netto vallalkozoi 
dij 25%-a. A meghiusulasi kotber a teljesites meghiusulasaval, illetve az azonnali 
hatalyu felmondas Vallalkozoval torteno kdzlesevel valik esedekessd.

3.4 Szerzodd felek megallapodnak, hogy a Vallalkozd neki felrohato hibas teljesitese 
eseten a Megrendeld a hiba kijavitasaig a kesedelmi kdtberrel megegyezb merteku 
kotberre jogosult. A hibas teljesites esetere kikotott kotber esedekesse valik a 
kifogas kozlesevel, illetve a kesedelemre vonatkozd szabaly szerint. Hibas 
teljesites eseten Vallalkozd elsodlegesen az szolgaltatas kijavitasara koteles.

3.5 A Megrendeld az esetleges kbtber igenyet irasban jelzi a Vallalkozonak. 
Amennyiben a Vallalkozd 3 napon beliil magat erdemi indokolassal es azt 
alatamasztd bizonyitekokkal nem menti ki, akkor a kotber elismertnek tekintendd. 
Megrendeldnek jogaban all a kesedelmi, illetve a hibas teljesitesi kotbert az 
esedekes vallalkozoi dijba beszamitani es annak osszegevel a vallalkozoi dijat 
csokkenteni.

3.6 Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld jogosult a kotbert meghaladd 
karanak ervenyesitesere, illetve, hogy a kesedelmi vagy a hibas teljesitesi kotber 
megfizetese nem mentesit a teljesites aldl.

4 A vallalkozoi dij, fizetesi feltdtelek
4.1 A Vdllalkozdt a jelen szerzddesben meghatarozott, a szerzddes 1. mellekleteben 

rdszletezett feladatok szerzodesszeru elvegzeseert mindbsszesen H .200.000 Ft + 
3.024.000 Ft AFA, azaz brutto 14.224.000 Ft dsszegu vallalkozoi dij illeti meg. 
A vallalkozoi dij a jelen szerzddes targyat kepezo feladatok vdgrehajtasahoz 
szukseges teljes bsszeget tartalmazza, azon tulmenoen a Vallalkozd semmilyen 
jogcimen ellenertekre, koltsegterftdsre nem jogosult.

4.2 A Vallalkozd teljesitese akkor szerzdddsszeru, ha a Vallalkozd a jelen 
szerzddesben meghatdrozott feladatokat teljes koruen elvegezte, a feladatok 
elvegzese soran keszitett valamennyi dokumentaciot atadja a Megrendeld reszerc. 
A szamla kibocsatasanak feltetele a Megrendeld altal kiallitott, kifogast nem 
tartalmazd teljesitesigazolas, amely a szamla mellekletet kdpezi.

4.3 A Vallalkozd szerzodesszeru teljesitesenek igazolasara Piko Andras 
polgarmester jogosult.

4.4 Megrendeld a vdllalkozdi dijat az aiakilag es tartalmilag hibatlan szamla 
befogadasat kbvetd 15 napon beliil, bank! atutalassal Vallalkozd Raiffesisen 
Bankndl vezetett 12001008-00101938-00100005 szamu bankszamlajara fizeti 
meg.
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4.5 A Megrendelo a vailalkozoi dijat ket reszletben fizeti meg, a teljesitesigazolast 
kovetoen.
Az elso reszlet a projektindito jelentes elfogadasat kovetoen a vailalkozoi dij 
30%-a, azaz 3.360.000 Ft + AFA.
A mdsodik reszlet a v6gso jelentes elfogadasat kovetoen a vailalkozoi dij 70%-a, 
azaz 7.840.000 Ft + AFA.

5 Kapcsolattartas
Megrendeld reszerol:
Nev: Borbas Gabriella
Ertesitesi cim: Megrendelo ertesitesi cimen
Telefon:+36 30
Email: borbas.gabriella@jozsefvaros.hu

Vallalkozd reszerol:
Ndv: Terplan Zsofia
Telefon: + 36 30
E-mail: zsofia.terplan@horvath-partners.com

Felek kotelesek a kapcsolattartoik adataiban bekovetkezo valtozdsokat a masik 
fellel haladektalanul kozblni.

6 A felek jogai es kotelezetts£gei:
6.1 Vallalkozo kotelezettseget vallal ana, hogy feladatait a hatalyos jogszabalyi 

rendelkez6sek alapjan, a tdle elvarhato minosegben. megfeleld szakmai 
gondossdggal, a legjobb tuddsa szerint teljesiti a Megrendelo erdekeinek 
figyelembe vetelevel.

6.2 A Vallalkozo szavatolja, hogy rendelkezik a jelen szerzodesben meghatarozott 
feladatok elvegzesehez szukseges k^pesitdssel, szakmai tudassal, tapasztalattal es 
cszkozokkel. tovabba ezeknek a feltdteleknek a szerzodes teljes idotartama alatt 
meg fog felelni. A Vallalkozo a jelen Szerzodes szerinti tevekenyseget sajat 
feleldssegere es kockazatara vegzi. A Vallalkozo az altala a szerzodes 
teljesitesebe bevont kozremukodok tevekenysegeert a Ptk. 6:148. § (1) bekezdese 
szerint ugy felel, mintha maga jart volna el.

6.3 Vallalkozo az altala vegzett tevekenysegert felelosseget vallal. Vallalkozo 
helyt&llni tartozik Megrendelo iranyaba a Vdlialkozonak felrohatd okbol okozott 
karert is.

6.4 Vallalkozo a jelen szerzodesben feltiintetett adataiban bekovetkezett vdltozast a 
Megrendelovel megfelelo id6ben, de legkesobb 5 munkanapon beliil, irasban 
kbteles kozblni. Az ertesites elmulasztasabol eredo karert a Vallalkozo felel.

6.5 Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a jelen szerzodes szerinti feladat ellatdsa soran 
tudomasara jutott adatok, tenyek, informaciok tekinteteben titoktartasi 
kotelezettseg terheli, mely alol jelen szerzodes megszuneset kovetoen sem 
mentesiil. Vdllalkozo a szerzodes teljesitese soran tudomasara jutott adatokat, 
informaciokat kizarolag a Megrendelo jovahagydsaval hozhatja harmadik szemely 
vagy hatosag tudomasara. A jelen szerzodes alapjan elkeszitett tanulmany 
nyilvanossagra hozatalahoz a Megrendelo elozetes irasbeli hozzajarulasa 
szukseges.

6.6 A jelen Szerzodesben vallalt titoktartasi kotelezettseg nem erinti a Felek kogens 
jogszabalyi rendelkezesen alapulo tajekoztatasi kotelezettseget

6.7 A Vallalkozo felelos az6rt, hogy a jelen pont szerinti titoktartasi kotelezettseget 
alkalmazottai, es az Altala a Szerzodes teljesitesebe bevont kozremukodok is 
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maradektalanul betartsak. Felek tudomasul veszik. hogy jelen szerzodest es annak 
teljesiteset az arra jogszabalyban feljogositott szervek es szemelyek - ideertve az 
Allami Szamvevoszeket ds a Kormanyzati Ellendrzesi Hivatalt is - jogosultak 
ellenbrizni. A Felek - az esetleges vizsgalat eseten - vallaljak, hogy a fent emlitett 
szervek, szemelyek reszere a kert felvil&gositast megadjak, jelen szerzodes 
teljesitesevel kapcsolatos iratokat bemutatjak, es sziikseg eseten masolatban 
atadjak. Ebben a korben iizleti titokra valo hivatkozasnak nines helye. Az illetekes 
ellendrzd szervek ellenbrzese, helyszini vizsgalata eseten a Vallalkozo kbteles 
minden segitseget megadni a Megrendeld reszere, a helyszini vizsgalaton pedig - 
erre iranyulo felkeres eseten, az ellenbrzes hatekonysaga es Megrendeld ez iranyu 
kotelezettsegeinek megfeleld teljesitese erdekeben - koteles jelen lenni.

6.8 A Vallalkozo kijelenti es kdtelezettseget vallal arra, hogy a Szerzodes teljesitese 
soran birtokaba keruld dokumentumokat, a rendelkezdsere boesdtott es a 
munkavdgzes soran keletkezett egyeb anyagokat, valamint a bizalmasan 
kezelendo irasos dokumentumokat csak a feladat teljesitese erdekeben hasznalja, a 
Szerzodes megszunesekor a Megrendelotol kapott dokumentumokat 
visszaszolgaltatja, illetdleg a Vallalkozo altal keszitett dokumentumokat a 
Megrendeld reszere atadja. Vallalkozo egyuttal kijelenti, hogy ezen anyagokat, 
dokumentumokat a Megrendeld jelen szerzodes szerinti tevekenysegen kivtili, 
vagy a Megrendeld altal nem engedelyezett, vagy a Megrendeld erdekeit sertd, 
illetve veszelyeztetd celra nem haszndlja fel.

6.9 A Szerzbdo felek kotelesek a szerzodes idbtartama alatt folyamatosan, a 
jdhiszemuseg es a tisztesseg kdvetelmenyeinek megfelelden, kolcsonosen 
egyuttmukddni, egymdssal sziikseg szerint egyeztetni. Ennek megfelelden iddben 
tajekoztatjak egymast, nem esupan a jelen szerzodesben foglaltak teljesiteserbl, 
hanem minden olyan szamottevd kerdesrbl, amely a szerzodes teljesitesere 
kihatassal lehet.

6.10 Amennyiben olyan koriilmeny merul fel, amelynek kdvetkezteben a jelen 
Szerzodesben vallalt valamely kotelezettsdg teljesitese elore lathatdan akadalyba 
utkbzik, a Felek kotelesek egymast az akadaly felmeruUsekor, vagy a fenyegetd 
akad^lyrdl va!6 tudomasszerzeskor haladektalanul drtesiteni.

6.11 Amennyiben barmelyik Fel megszegi a tajekoztatasi es egyuttmiikddesi 
kdtelezettseget, koteles a masik Fel ebbdl szarmazd karat a szerzodesszegessel 
okozott karokert valo felelbsseg altalanos szabalyai szerint megteriteni.

6.12 Vallalkozo koteles jelen szerzoddsben meghatarozott feladatait a 
Megrendeld utasitasainak megfelelden ellatni. Vdllalkozd amennyiben a 
megrendelesnek nem, vagy nem teljes mertekben tesz eleget, a vonatkozd 
utasitasokban foglaltaktdl szAndekosan vagy gondatlanul elter, es ezaltal nem 
megfeleld mindsegben vegzi el a feladatot vagy Megrendeld reszerbl a feladat 
elvegzesevel szemben barmilyen jogos kifogas merul fel, ugy Vallalkozo koteles a 
feladatot hibatlanul ujbol, dijmentesen elvegezni. Vallalkozo a Megrendeld 
erdekeinek, tovabba utasitasainak megfelelden koteles eljami, de az elet-es 
vagyonbiztonsagot, egeszseget veszelyeztetd, jogszabalyi vagy hatosagi hatarozati 
eloirasba iitkbzd szolgaltatast nem vegezhet. Hyen utasitasokat nem hajthat vegre, 
Megrendeld ismetelt, nyomatekos felszdlitasa eseten sem. Vallalkozo koteles 
Megrendelbt figyelmeztetni, ha celszerutlen, szakszerutlen, gazdasagtalan 
utasitast ad, a figyelmeztetes elmulasztasabol eredd karert Vallalkozo felel.

6.13 Amennyiben az utasitas teljesitese a rdgzitett feladatok maradektalan 
ellatasan tulmutato munkaval vagy koltsegtobblettel jar, azt a Vallalkozo csak 
akkor koteles teljesiteni, ha a Felek az ezert jaro dijazasban kulon megallapodnak.

6.14 Felek - figyelemmel arra is, hogy a Vallalkozo a jelen Szerzodes 
teljesitesehez szamos, a korabbi gyakorlata alapjan jogszeriien rendelkezesere allo 
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anyagot, ismeretet, valamint Altalanos sablont hasznal fel - rogzitik, hogy a jelen 
Szerzodes szerinti vallalkozoi dij megfizetese ellendben minden dokumentum - 
amelyet a VAllalkozd a Szerzodes teljesitese soran allitott bssze vagy keszitett el - 
es a jelen Szerzodes teljesitese soran letrejott, minden vagyoni erteket kepviselo 
szellemi alkotas nem kizarolagos felhasznalasi joga a Megrendelot illeti es a 
Vallalkozd vallalja, hogy a Szerzodes megszunesekor atad a fenti korbe tartozd 
minden dokumentumot a Megrendeld reszere.

6.15 Szerzodo Felek megAllapodnak, hogy a jelen Szerzodes 2.1. alpontjaban 
kikotott vallalkozoi dfj megfizetese elleneben Vallalkozd a jelen Szerzodes 
teljesitese soran Altala letrehozott ds a Megrendeld Altai Atvett eredmdnytermekek 
vonatkozasaban az osszes atruhazhato szerzdi vagyoni jogot, illetve a szerzdi 
jogbdl fakadd vagyoni jogosultsagokat Atruhazza a Megrendelore, illetve 
Megrendeld szamara atengedi, es erre tekintettel ezek nem kizardlagos 
felhasznalasi joga a Megrendelot illeti meg azzal, hogy Vallalkozd a szerzdi jogrdl 
szolo 1999. evi LXXVI. torvdny (Szjt.) szerint megilletik a szerzo szemelyhez 
fuzodojogai.

6.16 Az atruhAzott, szerzdi jogi vedelem aid esd alkotason a Megrendeld nem 
kizarolagos, idobeli-, teruleti- vagy barmely mas korlatozas nelkuli, harmadik 
szemclynek atadhato felhasznalAsi jogot szerez. Megrendeld felhasznalasi joga 
kiterjed mind a kozvetlen felhasznalAsra, mind a harmadik szemelyekkel kotendo 
felhasznalasi szerzodAs utjan torteno hasznositAsra.

6.17 Vallalkozd a jelen pontban meghatarozott szerzdi vagyoni jogot nem 
kizarolagos hatallyal ruhazza at Megrendelore. Megrendeld jogosult e jogot 
harmadik szemely reszere - idobeli es teruleti korlatozas nelkul - tovabbadni. A 
kozvetlen felhasznalAs kereteben Megrendeld jogosult a szellemi alkotasok 
(eredmenytermdkek) belso hasznAlatAra, atdolgozasAra, korlatlan peldanyszamu 
tobbszorozesere.

6.18 Vallalkozd kijelenti, hogy az Altala a jelen Szerzodes teljesitese soran 
keszitett dokumentumokkal es az Altala letrehozott szellemi alkotassal 
(eredmenytermekkel) kapcsolatosan dt esetlegesen megilletd jogdfj es egyeb 
igenyeirol a jelen Szerzodes alafrasaval kifejezetten lemond. Kijelenti, hogy a 
jelen joglemondas ellenertAket a Felek a vallalkozoi dij meghatArozasanAl 
kifejezetten figyelembe vettek. A Felek kulon is rogzitik, hogy VAllalkozd Altai a 
jelen Szerzodes kereteben, illetve a Szerzodes teljesitese erdekeben keszitett, a 
Megrendeld tulajdonaban Alld szellemi alkotasok, illetve szerzdi jogi vedelem ala 
esd alkotasok felhasznaldi joga a vAllalkozasi dfj megfizetesekor szall at a 
Megrendeldre.

6.19 Ha valamelyik fel a jelen szerzodesben meghatarozott barmelyik hataridot 
elmulasztja, a masik fel - a kesedelem jellegetdl fuggden - a teljesitesre 
megfeleld pothataridot tiizhet ki. A pothatarido eredmenytelen eltelte eseten a 
Ptk. kesedelmes teljesitds koreben meghatarozott jogkovetkezmenyei 
alkalmazhatok, jelen szerzoddsben megallapitott elteresekkel.

6.20 Jelen szerzoddst barmelyik fel a masik fel sulyos szerzodesszegese eseten - 
irasban - fehnondhatja azonnali hatallyal.
Megrendeld reszerol sulyos kotelezettsegszegesnek minosul, ha Vallalkozd 
szerzddesszerii irasbeli felszolitasat kdvetoen sem teljesiti szerzodeses 
kotelezettsegeit.
Vallalkozd szerzddesszerii teljesitese ellenere 30 napos kesedelembe esik a 
vallalkozoi dij kifizetesevel es azt a Vallalkozd irasbeli felszolitasat kovetden 
sem fizeti meg. Amennyiben Megrendeld esedekes fizetesi kotelezettsegevel 
kesdelembe esik, a Vallalkozd nyolc napos pothataridot koteles kituzni a 
fizetesi kotelezettsdg teljesitesere. A hataridd eredmenytelen eltelte eseten 
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Vallalkozd a szerzodesszeges jogkovetkezmenyeit alkalmazhatja. Vallalkozd 
reszerol sulyos szerzodesszegesnek minosul kiilonosen:

a teljesitdsi hataridd 10 napon tuli kesedelmes teljesitese;

Vallalkozd jelen szerzodds szerinti valamely kdtelezettsegdt hibasan 
teljesiti es amennyiben a hiba orvosolhatd azt a Megrendeld altal a 
jelen szerzodes szerint meghatarozott pothatariddre sem teljesiti 
szerzodesszeruen;

a Megrendeld erdekeivel clienteles magatartas tanusitasa;

titoktartAsi es/vagy adatvddelmi kotelezettseg megszegese;

Vallalkozo csod-, felszamolas-, vagy vegelszamolas ala kerul.

6.21 Amennyiben a szerzodes a fentiek szerint felmondasra kerul, Vallalkozo 
koteles a halaszthatatlan intezkeddseket a Megrendeld erdekeben teljesiteni, 
vagy a megkezdett feladatot befejezni.

6.22 A jelen szerzodes megszuneset kovetden a Vallalkozd a Megrendeld keresere 
iratjegyzekkel es teljessegi nyilatkozattal atadja az egyes elj^rasok soran 
keletkezett valamennyi relevans dokumentumot azzal, hogy azok egy masolati 
peldanyat a Vallalkozd jogosult megtartani

6.23 Vallalkozd kijelenti az allamhaztartasrdl szolo torveny vegrehajtasarbl szolo 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 50. § (la) bekezdesere figyelemmel, hogy 
atlathato szervezet, es az allamhaztartasrdl szolo 2011. dvi CXCV. torveny l.§ 
4. pontjaban es 41. § (6) bekezdeseben foglaltakra figyelemmel a nemzeti 
vagyonrbl szolo 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdese 1. pontjaban 
foglaltaknak megfelel.

6.24 Felek rdgzitik, hogy a jelen szerzodes iddtartama alatt, valamint azt kovetden 
is, kolcsonosen betartjak a hatalyos magyar es europai unios adatvedelmi 
szabalyokat, ideertve kiilonosen, de nem kizarolagosan az informacids 
onrendelkezesi jogrol es az informacidszabadsagrdl szolo 2011. evi CXII. 
torveny <„Infotv.”), valamint a termeszetes szemelyeknek a szemelyes adatok 
kezelese tekinteteben tortend vedelmerol ds az ilyen adatok szabad 
aramlasarol, valamint a 95/46/EK rendelet hatalyon kivtil helyezeserol szolo 
Europai Parlament ds a Tanacs (EU) 2016/679. szdmu rendelet („GDPR”) 
rendelkezeseit.
Felek egybehangzdan rdgzitik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdes b) pontja 
alapjan kifejezetten jogszerunek tekintik a jelen szerzodes alapjan a masik tel 
rendelkezesere bocsatott szemelyes adatoknak a masik szerzodo fel altali 
kezeleset, amely celbol es mertekben ez az adatkezeles a jelen szerzodes 
teljesitesehez a masik felnek sziikseges. Felek kijelentik, hogy a jelen 
szerzodesben megadott adatok a valosagnak megfelelnek, illetve harmadik 
szemely szemelyhez fuzodo vagy egyeb jogait, illetve jogszabaly altal vedett 
drdekeit nem sertik.
Felek rdgzitik, hogy a szemdlyes adatok kezelesevel es vedehnevel 
kapcsolatos kotelezettsegek a Vallalkozd reszerol a teljesitesben 
kdzremukddokre is megfelelden vonatkoznak.
Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a Megrendeld az Infotv. 26. § (2) bekezdese 
alapjan, az abban foglalt tartalommal koteles adatot szolgaltatni jelen 
szerzodes vonatkozasaban.
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6.25 Vallalkozd szavatol azert, hogy harmadik szemelynck nincsen olyan joga, 
amely a jelen szerzodds eredmenyekent szolgaltatando mu felhasznalasat 
akadalyozza vagy korlatozza. Amennyiben a Vallalkozo valamely harmadik 
szemely vedett jogait sertene, mentesiti a Megrendeldt a karigeny alol es 
vallalja a jogsertesbol eredd feleldsseget.

6.26 Amennyiben Vallalkozo a Szerzddes teljesitese soran harmadik szemely jogat, 
vagy jogos erdeket felrohato modon sdrtene, s emiatt a Megrendeldvel 
szemben e harmadik szemely igenyt terjeszt eld, a Vallalkozo koteles minden 
sztlksdges intezkedest megtenni annak drdekeben, hogy a Megrendeldt ezen 
igeny alol haladektalanul mentesitse.

7 A szerzddes megszundse

a) a teljesitessel,

b) a teljesites lehetetlenne valasaval,

c) a szerzddes felbontasaval, illetve

d) a szerzddes megszuntetesevel.
A szerzddes - a felek elterb megallapodasa hianyaban - a vegteljesitessel szunik 
meg.
A szerzddes felbontasara elAllas eseten keriilhet sor.
A Megrendeld a szerzoddstol barmikor - egyoldalu nyilatkozattal - elallhat, 
koteles azonban a Vallalkozo felmeriilt kdltseget megteriteni. A Vallalkozo akkor 
dllhat el a szerzodestdl, ha rajta kivul allo ok miatt keptelen a szerzbdesben vallalt 
munkit rdszben vagy teljes eg^szeben elvdgezni, ebben az esetben a Vallalkozo 
akkor mentesul az elallas folytan bekdvetkezo esetleges kar vagy veszteseg 
megteritese alol, ha a teljesites keptelensegrol, annak okardl, annak felismeresekor 
haladdktalanul (azaz lekesbbb 8 munkanapon belul) ertesiti a Megrendeldt. Azt a 
tenyt, hogy a teljesites keptelensdg nines okozati osszefiiggesben a Vallalkozo 
magatartasaval azt a Valldkozb koteles bizonyitani. A Vallalkozo az elallast a 
Megrendelohoz intezett irasbeli nyilatkozattal kozli. A Megrendelo barmely fel 
reszerdl tortent eWlas eseten a dijelolegkent kifizetett osszeget jegybanki 
alapkamattal novelten utalja vissza a Vallalkozo bankszamlajara, es ez kepezi 
tovabbi esetleges elszamoUs alapjat.
A Felek a szerzodest - barmikor - kozos megegyezessel megszuntethetik. Ebben 
az esetben a Vallalkozdt csak a kikbtott dij mar teljesitett szolgaltatassal aranyos 
resze illeti, a reszere atutalt dijeldleg fennmaradd reszet jegybanki alapkamattal 
novelten kdteles a Megrendelo rdszere visszafizetni.

8 Vegyes rendelkezesek

8.1 A jelen szerzddes barmilyen modositasa kizardlag irasban, mindket fel altal 
alairva ervenyes.

8.2 Felek rogzitik, hogy Megrendeld es Vallalkozd kepviseldje a jelen Szerzddes 
megkotesehez szukseges felhatalmazasokkal rendelkeznek. Vallalkozd 
fentieken kivtil kijelenti azt is, hogy Magyarorszagon bejegyzett, mukodo 
egyesiilet, amely nem all sem csod-, sem felszamol^si, sem vdgelszamolasi 
eljaras hatalya alatt.

8.3 Vallalkozo jelen szerzddesbol eredd koveteleseit harmadik szemely javara 
nem engedmenyezheti, a Megrendeld jelen szerzddesbol eredd koveteleseivel 
szemben beszamitasra nem jogosult.

8.4 Amennyiben a szerzddes teljesitdse soran barmikor olyan, barmelyik fel 
felelossegi es ellenbrzesi koren kivul eso, a szerzoddskotes iddpontjaban elore 
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nem lathato, elharithatatlan koriilmeny all eld, amely akadalyozza a 
szerzodesszerii teljesitest, es amely esetben nem volt elvarhato, hogy a fel a 
koriilmenyt elkeriilje, vagy a kart elharitsa, ugy az erintett fel mentesiil a nem 
szerzodcsszeru teljesitesebol eredo feleldsseg aloL

8.5 A fel ellenorzesi koren kfviili koriilmenynek mindsul kiilonosen:
• termeszeti katasztrofak: foldrenges, tuzvesz, aszaly, fagykar, arviz, 

szelvihar, villamcsapds;
• egyes politikai-tarsadalmi esemenyek: haboru, forradalom, felkelds, 

szabotazs, kozlekedesi utvonal (repiiloter) lezarasa,
• egyes allami intezkedesek: behozatali-kiviteli tilalmak, 

devizakorUtozasok, embargo, bojkott,
• sulyos iizemzavarok.

8.6 Felek rogzitik, hogy nem mindsul a szerzodesszego fel ellenorzesi koren kfviili 
eso oknak:

• a sajat uzemi rend-szervezesi, vagy egyeb zavara,
• a fel alkalmazottainak magatartasa

8.7 Felek rogzitik, hogy a jarvany - azaz kdzegeszsegugyi-j^rvanyugyi 
intezkedesek, illetve kihirdetett jarvanyhelyzet, amennyiben azok 
elrendelesere a szerzodes alairasat kovetden kerul sor - vis maior 
koriilmenynek mindsUl, ha a jdrvanyugyi korl&tozd intezkedes a 
szerzodesszeru egesze teljesitesenek elmaradasanak egyenes oka. Ebben az 
esetben a Ptk. 6:179. § (1) bekezdeseben foglaltak alapjan a szerzddes - 
jogszabaly erejenel fogva, a Felek megsziintetd jognyilatkozata ndlkul - a 
jdvore nezve megszunik, es a Felek a Ptk. 6:180. §-aban foglaltak szerint 
kotelesek egymassal elszamolni, azaz a szerzodes megszunesenek idopontjat 
megeldzoen nyujtott szolgaltatas penzbeli ellenerteket meg kell teriteni. Ha a 
mar teljesitett penzbeli szolgaltatasnak megfeleld ellenszolgaltat&st a masik fel 
nem teljesitette, a pdnzbeli szolgaltatas visszajar. Karterites abban az esetben 
sem jar, ha a szerzodes megszunese miatt a Felek barmelyiket kar erte. A 
lehetetlenne valasrol tudomdst szerzo felnek haladektalanul ertesitenie kell 
irasban errdl a masik fel szerzddes szerinti kapcsolattartojat. Az ennek 
elmaradasibdl eredd kdrokert feleldsseggel tartozik.

8.8 Felek a jelen szerzddest beszerzesi eljards eredmdnyekeppen kdtottek meg, 
ezert azt drtdkaranyosnak nyilvanitjak, es kijelentik, hogy azt a kesobbiek 
soran sem tevedes, sem megtevesztes, sem pedig jogellenesseg jogcimen nem 
fogjak megtamadni.

8.9 A jelen vallalkozasi szerzodesben nem szabalyozott kerdesekben a Polgari 
Torvenykdnyvrol szolo 2013. evi V. torveny es a vonatkozd jogszabalyok 
rendelkezesei iranyadoak.

8.10 Felek a jelen vallalkozasi szerzodesbol eredd vitas kerdeseket elsosorban 
bekes modon, kozds egyeztetessel kiserlik meg rendezni. Annak 
eredmenytelensege eseten fordulnak az altalanos szabalyok szerint hataskorrel 
es illetekesseggel rendelkezo birdsaghoz.

8.11 Szerzodo felek jelen szerzddest elolvastak, ertelmeztek, es mint akaratukkal 
mindenben megegyezot 4 egymassal egyezd, eredeti peldanyban - melybol 3 
eredeti peldany a Megrendeldt, 1 eredeti peldany a Vallalkozot illeti meg - 
jdvahagyolag hjdk ala.
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Melleklet

SZAKMAISPECIFIKACIO
Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. Vagyongazdalkodasi Igazgatosaganak 

fejleszt&e es egyseges vagyongazdalkodasi iigyfelszolgalati koncepcid kialakitisa

Elozmdnvek:
A Jdzsefvarosi Gazdalkodasi Kozpont Zrt. (tovabbiakban: JGK) 2015-ben jolt letre 
atalakulassal. A ceg szervezeti felepitese jol tukrozi a 3 to szakmai feladatat, melyek: a 
vagyongazdalkodds, a parkolasuzemeltetes es a varosiizemeltetes. Ezeknek az 
igazgatdsagoknak a munkajat egesziti ki, tamogatja a gazdas^gi igazgatdsag.
A Jdzsefvarosi Onkormanyzat 2021. junius es szeptember kozott kiilso szakerto bevonasaval 
dtvilagitotta a JGK mukodesdt, az atvildgitas fdkusza a 2019. januar 1. es 2021. februdr 28. 
kozotti iddszak vizsgalata alapjan elsosorban a vagyongazddlkodas helyzetenek es aktualis 
feladatainak meghatarozasa volt. Az atvildgitas soran tobbek kozott ket kulcsfontossagu 
javaslat fogaknazodott meg:

• A Vagyongazdalkodasi Igazgatdsag szervezeti felepitese szetaprdzott. A 
vagyongazdalkodason beliil a folyamati es targyi elvu kialakftas keveredik. Az 
atvilagit&si jelentes megfogalmazta, hogy az Igazgatdsag szervezeti felepitese, to 
folyamatainak reszletes attekintese javasolt.

• A JGK altal vegzett iigyfelkiszolgalas egy jelentos erintkezesi pont a keriileti 
lakossaggal, a helyi polgarokkal valo kapcsolattartasban, ezert az Onkormanyzat 
szamara kiemelt fontossagu ennek a koordinalt, magas mindsegu elhtasa. A 
Vagyongazdalkodasi Igazgatdsagon nines jelenleg egyseges ugyfelszolgalat, igy az 
Igazgatdsagon tobb mint 60 fd, azaz a szellemi dolgozok fele elldt a munkaidejenek 
egy reszeben iigyfelszolgalati tevekenyseget. Az Igazgatosdg iigyfelszolgalati 
tevekenysege fizikailag szettagolt. Az iigyfelek kezelesdt az egyes csoportok a sajat 
telephelyukon vegzik. Az atviligitasi jelentes megfogalmazta, hogy indokolt egy 
integrals 1-2 telephellyel rendelkezd, egyseges elvek alapjan mukbdo 
iigyfelszolgalati iroda letrehozasa.

A JGK atvilagitasanak jelentese nyitvanos, elerheto az Onkormanyzat honlapjan: 
https://jozsefvaros.hu/hir/77317/atvilagitottuk-a-vagvongazdalkodasi-cegunket

Jelen projekt ezdrt az alabbi kdt terulettel foglalkozik:

I, Vagyongazdalkodasi Igazgatdsag szervezetenek es mukodesenek feilesztese
A feladat ceija:

A feladat ceija a JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatdsag szervezetenek es folyamatainak 
attekintese, annak erdekeben, hogy hatekonyabban es eredmenyesebben rnukodo szervezet 
alakuljon ki. Kiemelten fontos a tulajdonos onkormanyzat es a tarsasag vezetese szamara a 
rovid es kozeptavon megvalosithatd javaslatok megfogalmazasa.

A feladat soran megvalaszolando kerdesek:
• Mas onkormanyzati tulajdonban levo vagyongazdalkodassal foglakozo gazdasagi 

tarsasagok milyen szervezeti feldpitessel, feladatokkal es letszamokkal dolgoznak?

• A JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatdsagan beliil milyen koordinacids 
mechanizmusok miikodnek? Vannak-e rendszeres ertekezletek, belso egyeztetesek, 
egyeb fdrutnok? Hogyan miikddik a kommunikacid az egyes szervezeti egysegek 
kozott?

• Az Igazgatdsagon beliil milyen egyszenibb, hatekonyabb szervezeti felepites 
lehetseges?

• A JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatdsagan beliil kulonosen az alAbbi folyamatok 
hogyan miikodnek, mik a hianyossagok, es milyen fejlesztesi lehetosegek vannak?
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o Lakas dijhatralekkezeles folyamata

o Berio kihelyezes folyamata

o Berlemenyellenorzes folyamata

o Berleti szerzodesek megkbtesenek, modositasanak folyamata

o Ingatlan iizemeltetes folyamata

o Helyiseg berbeadds folyamata

o Helyiseg ertekesites folyamata

A feladat soran elvegzcndo feladatok:
• Letezo jo gyakodatok bemutatasa benchmark elemzes kereteben: legalabb harom

vagyongazdalkodassal foglalkoz6 onkorm^nyzati tarsasag szervezeti feldpitesenek 
bemutatasa

• Javaslattetel a vagyongazdalkodasi Igazgatosag szervezeti felepitesenck 
valtoztatdsara

• Javaslattetel kulbnbsen az aUbbi folyamatok lefatasanak valtoztatasara:

o Lakas dijhatralekkezeles folyamata

o Berio kihelyezes folyamata

o Berlemenyellendrzes folyamata

o Berleti szerzodesek megkbtesenek, modositasanak folyamata

o Ingatlan iizemeltetes folyamata

o Helyiseg berbeadas folyamata

o Helyiseg ertekesites folyamata

• JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagan beluli koordinacios mechanizmusok 
ertekelese es javaslatok megfogalmazasa, kulonos tekintettel a lakas- es 
helyis^ggazdalkod^s, valamint az ingatlanuzemehetes kozotti kapcsolatokra.

• Javaslattetel az informatikai rendszer koordinaciot megalapozo fejlesztesere.

IL Egys6ges ugvfelszolgalati koncepcio kialakitasa a Vagyongazdalkodasi Igazgatosag 

szanaara
A feladat cHja:
Olyan, cgyseges iigyfelszolgAlati koncepcio kialakitasa a Vagyongazdalkodasi Igazgatosag 
szamara, amely javaslaiot tesz az Ugyfelszolgalat mukodesi modelljere. letszamigenyere es 
megvalositasdnak tervere.
A feladat soran megv&aszolaudd k^rd^sek:

• Milyen iigyfelszolgalati tevekenysegeket vegeznek JGK Vagyongazdalkodasi 
Igazgatosagan bsszesen? Milyen intenzitassal vannak jelen az egyes feladatok? 
Milyen fonnaban tortennek ezek?

• Ugyfelelmeny szempontjabol hogyan ertekelhetd a JGK Vagyongazdalkodasi 
Igazgatosagan vegzett iigyfolkapcsolattartas? Vannak-e olyan pontok, amelyek 
beavatkozAst igenyelnek? Ha igen, meiyek ezek?

• Milyen lehetosegek vannak korszerti iigyfolszolgalat uzemeltefosere? Az egyes 
megoldasoknak milyen elonyeik es hatranyaik vannak, illetve milyen hasznokkal es 
koltsegekkel jama az alkalmazasuk? A megoldasok koziil meiyek allnak meg a 
helyuket a JGK VagyongazddlkodAsi Igazgatosagan?

• Ha sztikseges v&ltoztatni a jelenlegi mukddesen, az hogyan hajthato vegre? Mikorra 
varhato a kituzott cel szerinti miikddesre valo Dallas? Milyen erdforrasokat igenyel a 
kivitelezese?



A feladat soran elvegzendo feladatok:
• JGK vagyongazdalkodasi tevekenysegehez kapcsolodo (igyfelekkel torteno 

kapcsolattartasamak helyzetelemzese

o Ugyfelkapcsolati esetek korenek es bsszetetelenek vizsgalata
A feladatresz alatt ugyfelmegkeresesek es ugytipusok azonositasat, 
besorolasat ertjilk, valamint a kialakitott csoportok menten az elvegzett 
ugyfelszolgalati tevekenysegek szdmszerusitetl elemzese sziikseges.

o Ugyf&kapcsolatok ellatasanak Mtekmtese es ertekelese kommunikacids 
csatomak szerint
A feladatresz eseten az dsszegyujtdtt ugyfelkapcsolati esetek elldtdsanak 
modja dll a vizsgalat kdzeppontjdban. Az egyes kommunikacids csatomak 
(szemelyes, telefonos, postai, webes/email-es, applikacion keresztuli sib.) 
fobb jellemzoinek bemutatasal kovetoen a csatornakon zajlb interakcidk 
szamszerusitese is elvegzendo.

o Ugyfelutak nyomonkovetese.
Az iigyfelpanaszok es bejelentesek dokumentalasi modja, valaszadasi 
hatdridok vizsgalata. Tobblepeses iigyek eseteben a JGK-n beliili utak 
elemzese.

o Szemelyes iigyfdlszolgalat fizikai elhelyezkedesenek es kialakitasanak 
elemzese
A vizsgalat soran kiemelt feladatresz a szemelyes ugyfelszolgalati csatorna 
jelenlegi mukodesenek elemzese. A feladatresz elvegzese soran azonositandok 
a szemelyes ugyfelszolgdlat erossegei es fejlesztendo pontjai.

o Ugyfelszolgalati munkaszervezes elemzese
A feladat resze tovdbbd a munkaszervezesre vonatkozd adatok bsszegyujtese 
es elemzese. Ez alatt ertjiik pelddul d nyitvatartasi iddnek, a munkatarsak 
szdmanak, iddbeosztdsdnak es leterheltsegenek elemzeset is.

• Egyseges ugyfelszolgalati koncepcio kialakitdsa

o Elteijedt ugyfelszolgalati modellek ertekelese
A feladatreszben az egyes csatomak gyakorlatban haszndlt megolddsainak 
bemutatdsa tortenik, elonyok es hdtrdnyok jellemzesevel mind az ugyfel, mind 
az iigyintezo szempontjabol.

o Megolddsok drtdkelese a kituzott cdok es a jelenlegi viszonyok menten 
Koltseg-haszon elemzdsek

o Javaslatok erdforrasigenyeinek es a megvalositas iitemezesenek bemutatasa

Teljesitesi dokumentumok es hataridok
1. Projektindito  prezentacio form&tumban, a szerzddeskotestdl szamitott 20 napon 

belul:
jelem.es

A projektindito jelentes fobb tartalmi eleniei:

• inteijualanyok korenek meghatarozasa;

• a vizsgdland6 dokumentumok korenek meghatarozasa;

• a szakmai specifikaciot alapul vive a vizsgalando kerdesek korenek rogzitese;

• a vizsgalati mddszertan pontositott meghatarozasa;

• a vizsgalni tervezett es az Onkormanyzat / JGK altal atadand6 adatkorok 
meghatarozasa;

• reszletes utemterv bemutatasa.

2. A koztes jelentes elkeszitese prezentacios formatumban, a szerzodeskotestol szamitott 60 
napon belul.

A koztes jelentesnek tartalmaznia kell legaldbb:
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• Letezd jo gyakorlatok bemutatasa benchmark elemzes kereteben: legaUbb harom 
vagyongazdalkodassal foglalkozo onkormanyzati tarsasag szervezeti lelepitesenek 
bemutatasa

• JGK Vagyongazdalkodasi Igazgatosagan beliili koordinacids mechanizmusok 
ertekdese es javaslatok megfogalmazasa.

• JGK vagyongazdalkodasi tevekenysegek kapcsolddo ugyfelekkel torteno 
kapcsolattartasainak elozetes helyzetelemzese.

3. A vegso jelenUs elkeszitese prezentacios es word formatumban, a szerzodeskotestol 
szamitott 150 napon beliil.

A vegso jelentesnek tartabnaznia hell:
• Javaslattetel a vagyongazdalkodasi Igazgatosag szervezeti felepitesenek 

valtoztatasara

• JGK vagyongazdalkodasi tevekenysegek kapcsolodo iigyfelekkel torteno 
kapcsolattartasainak v^gleges helyzetelemzese

• Egysdges iigyfSlszolgilati koncepcid kialakitasa

A vegso jelentesnek valaszt kell adnia a projektindito jelentesben felsorolt osszes kerdeskorre.
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