BBA-5.2.3/6 - A bűnügyi adat-, információcsere terén adatkapcsolatok
kialakítása, fejlesztése
NSZKK- nemzetközi adatcseréhez szükséges hardverfejlesztés
Támogatást igénylő alapadatai
Támogatást igénylő teljes neve:
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Támogatást igénylő rövidített neve (amennyiben releváns):
NSZKK
Támogatást igénylő honlap címe (amennyiben releváns)

Gazdálkodási formakód:
312 - Központi költségvetési szerv
Adószám (8-1-2 karakter):

15720199-2-51

Statisztikai szám:

15836847-8423-312-01

Törzskönyvi nyilvántartási szám / PIR azonosító (költségvetési
szerveknek):

836845

OM azonosító:
Alapítás időpontja:

2017.01.01.
00:00:00

Minősítési kód:
Nonprofit szervezet államháztartáson belül
Hatályos TEÁOR besorolás

TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '08 száma
84.23 - Igazságügy,bíróság
A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági
szempontból:
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek
ÁFA levonási jog:
C - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, de a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban
felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog nem illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. (Bruttó)
Kérjük, hogy amennyiben bruttó költség elszámolását tervezi ("C"
kategória), akkor pontos jogszabályhelyre történő hivatkozással
támassza alá, hogy miért nem illeti meg az ÁFA levonási jog.
Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. 7.§. (1) bekezdése.
Együttműködő partner van-e?

Igen

Kérjük, röviden mutassa be a szervezetet.
Az NSZKK Genetikai Szakértői Intézete és a Daktiloszkópiai Szakértői Intézet 2017. január 1-je óta tevékenykedik ezen a néven az NSZKK Bűnügyi
Igazságügyi Szakértői Igazgatóságon belül. A Daktiloszkópiai Szakértői Intézet a kriminalisztika tudományának egyik legrégibb alkalmazási területével,
az ujj- és tenyérnyomatok vizsgálatával, a Genetikai Szakértői Intézet a DNS vizsgálatok rendkívül széles körével foglalkozik. Az Intézetek egyik fő
tevékenységét a hatósági kirendelések és megkeresések alapján végzett igazságügyi szakértői tevékenység képezi. Mindkét Intézet az igazságügyi
szakértői tevékenységgel párhuzamosan, arra ráépülve ellátja a közigazgatási alapnyilvántartások körébe tartozó bűnügyi DNS-profil és Ujjnyomat
nyilvántartás adatfeldolgozó és adatkezelői feladatait is.
Kérjük, mutassa be a szervezetnek a szakterülettel való kapcsolatát.
Mind genetikai, mind a Daktiloszkópiai Szakértői Intézet részt vesz a Prümi egyezmény keretében létrejött nemzetközi biometrikus kétkörös
adatcserében. Az elsőkörös adatcsere folyamán a DNS adatok esetében a társországokkal történő bilaterális adatcsere történik a teljes releváns
adatbázis tekintetében. Daktiloszkópiai adatok esetében az adatok mérete miatt (képfájlok) megkeresés alapján konkrét ügyekben történik meg az
ujjnyomatok és helyszíni nyomok keresése és cseréje. Az esetleges azonosítás teljesen anonim módon történik. Azonosság esetén konkrét személyi
adatok mindkét adatbázis esetében csak a NEBEK engedélyével adhatók ki a társhatóságoknak.

Támogatást igénylő cím adatai
Támogatást igénylő neve:

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

A támogatást igénylő székhelye:
Ország:
Magyarország
Helység
Budapest
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Irányítószám
1087
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Budapest
Kistérség
Budapest
Járás
Budapest
Közterület:
Mosonyi u.
Házszám:

9.

Helyrajzi szám:
Külföldi cím (település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi
szám):

A támogatást igénylő fióktelepe:
külföldi székhellyel rendelkező támogatást igénylők
esetén
Helység

Irányítószám
Nincs kiválasztva
Régio
Nincs beállítva
Megye
Nincs beállítva
Kistérség
Nincs beállítva
Járás
Nincs beállítva
Közterület:

Házszám:
Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:
Helység
Budapest
Irányítószám
1087
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Budapest
Kistérség
Budapest
Járás
Budapest
Közterület:
Mosonyi u.
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Házszám:

9.

Helyrajzi szám:
Postafiók irányítószám:

1903

Postafiók:

314/4.

Képviselő adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Képviselő adatai
Név:
Nagy Gábor
Beosztás:
Főigazgató (NSZKK)
Telefon:
18-334
Telefon (mobil):
06-1/477-2161
Fax:

E-mail:
nszkk@nszkk.gov.hu

Kapcsolattartó adatai
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Kapcsolattartó adatai
Név:
Hidvégi Gábor ka.
Beosztás:
KR KIG Projektiroda mb. osztályvezető
Telefon:
28653
Telefon (mobil):
06-70/380-9392
Fax:

E-mail:
hidvegig@kr.police.hu
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Projekt adatok
A projekt címe:
NSZKK- nemzetközi adatcseréhez szükséges hardverfejlesztés
A projekt címe (angol nyelven):
HIFS – Hardware development for international data exchange
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:

2019.05.01.
00:00:00

A projekt tervezett fizikai befejezése:

2020.06.30.
00:00:00

A projekt rövid összefoglalója:
A projekt célja a DNS és daktiloszkópiai adatok - a határokon átnyúló bűnözés és a nemzetközi terrorizmus elleni harc érdekében történő - nemzetközi
adatcseréjét biztosító hardver és szoftverkörnyezet korszerűsítése.
A projekt rövid összefoglalója (angol nyelven)
The aim of the project is to modernize the hardware and software environment to provide international data exchange for DNA and dactyloscopic data in
order to stepping up of cross-border cooperation, particularly in combating terrorism and cross-border crime

Projekt részletes bemutatása
Helyzetelemzés, azaz mutassa be:
- a pályázati kiírás által érintett szakterületet, különös tekintettel annak
hiányosságaira
A projekt az NSZKK Daktiloszkópiai Szakértői Intézetét, valamint a Genetikai Szakértői Intézetet érinti. A két szakterület a prümi egyezmény keretein
belül jelenleg is nemzetközi adatcserét végez mind a DNS, mind az ujjnyomat adatok tekintetében. DNS adatok esetében a DNS profil, daktiloszkópiai
adatok esetében a nyomatképek cseréje történik meg, a személy demográfiai adatai nélkül, így az adatalany közvetlen azonosítása nem lehetséges. Az
adatcserét jelenleg IBM System x3650 MT-M 7979-G5Y típusú mail szerver szolgálja ki. A szervert 2012-ben az ORFK biztosította az NSZKK jogelődje
a BSZKI számára. A konfigurálást és az üzemeltetést is az ORFK végezte. A 2017-es szervezeti átalakulások következményeként, a megnövekedett és
egyben szerteágazó kompetenciák miatt az NSZKK a 2017-es évben megkezdte a BSZKI és az ISZKI kiszolgáló parkjának a konszolidációját és
korszerűsítését. Az átalakítás következtében generációs váltás történt a rendelkezésre álló szerverparkban. A mail szerver felépítése generációs
különbségek miatt nem illik az NSZKK szerverparkjába, üzemeltetése jelenleg nem biztosított. Az üzemeltetési hiányosságok miatt az üzembiztonság
és a rendelkezésre állás is sérülékennyé vált. A mail szerver felépítése nem felel meg az európában használatos platformoknak, azon nem üzemel
külön felület a teszttranzakcióknak. A nem megfelelő tesztkörnyezet miatt a DNS adatok tekintetében Németország részéről már elutasításra került egy
tesztelési lehetőség.
- a tervezett tevékenységek releváns (szakmai megvalósítását
alapvetően meghatározó) jogszabályi környezetét. (közvetlen kijelölés
és korlátozott kiválasztás esetén az a jogszabályi felhatalmazás, amely
alapján az adott tevékenységet végzi a támogatást igénylő vagy
partnere)
Az NSZKK nemzetközi adatcseréit jogi szempontból a Prümi szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CXII. törvény, valamint a megállapodás
végrehajtásáról szóló 288/2007. korm. rend. szabályozza. A fenti jogszabályok mellett EU tanács által jóváhagyott, a DNS-adatokra vonatkozó az
Egyesült Királysággal kötött egyezmény az automatizált adatcsere megindításáról a mérvadó.
- a projekt előzményeit (beleértve a korábbi kapcsolódó EU projekteket)
A Prümi megállapodás végrehajtásáról szóló 288/2007. korm. rend. értelmében 2012-ben az NSZKK jogelődje a BSZKI az előzetes adatvédelmi
ellenőrzések után megkezdte a DNS és daktiloszkópiai adatcsere tesztelést Ausztriával. A sikeres teszteket követően megkezdődött az operatív
adatcsere a két ország között. Ezt követően bilaterális módon folyamatosan bővítettük a kapcsolataink számát. 2016-tól a kapcsolatok száma
rohamosan nőtt, mely növekvő terhelésben is megmutatkozott: Év DNS tranzakciók szá-ma Dakti. tranzakci-ók száma 2015 392.046 4.778 2016
929.565 11.765 2017 1.482.828 16.390 Jelenleg Daktiloszkópiai adatok tekintetében 21, DNS adatok tekintetében 19 országgal vagyunk operatívak.
- a projekt előkészítettségét
Az NSZKK munkatársai felvették a kapcsolatot a Készenléti Rendőrség Projektiroda munkatársaival. Iránymutatásuk alapján felmértük az NSZKK
rendelkezésre álló hálózati és hardver infrastruktúráit, elkészítettük a pontos műszaki specifikációkat.
Milyen megoldásokat kínál a projekt a pályázati kiírásban
megfogalmazott célokkal érintett szakterület hiányosságaira,
szükségleteire, kihívásaira?
A projekt megvalósulásának eredményeként a jelenlegi bizonytalan üzemeltetésű, korszerűtlen szerver cseréje és a hardverkörnyezetének
korszerűsítése történne meg. Az új szerver üzembeállításával és konfigurálásával elkülönítetten tudjuk majd kezelni a tesztelésre érkező adatokat. A
korszerű, nagy tároló és számítási kapacitással rendelkező szerver garantálná, hogy a következő években várhatóan növekvő adatcsere igényeket is ki
tudjuk elégíteni. Az NSZKK szerverparkjába illeszkedő konfiguráció garantálná a biztonságos üzemeltetés és a folyamatos rendelkezésre állás
feltételeit.
Kérjük, fejtse ki a projekt célját!
A 2005 májusában, az eredetileg 7 tagállam által aláírt a DNS és daktiloszkópiai adatok hatékony nemzetközi cseréjét elősegítő Prümi szerződést az
Európai Parlament döntése alapján 2008-ban kiterjesztették az összes tagállamra. Magyarország 2012-ben kezdte meg az adatcserét a DNS és a
Daktiloszkópiai adatok vonatokozásában. Az adatcsere informatikai működését biztosító IBM System x3650 MT-M 7979-G5Y típusú mail szervert az
ORFK helyezte üzembe, konfigurálta fel és csatlakoztatta a titkosított EU-s magán hálózati réteghez (STESTA). A mail szerver terhelése a kezdetekhez
képest 2017-re a többszörösére nőtt. Az NSZKK-t érintő 2017-es szervezeti átalakítások infrastruktúrális változásokat is vontak maguk után. Az NSZKK
hálózati struktúrája és szerverparkja is átalakításra került és kerül mind a mai napig. Az NSZKK szerverparkjában üzemelő, de nem az NSZKK
informatikusai által üzemeltetett mail szerver elavult, használata megfelelő hardver és szoftvertámogatottság hiányában rizikóssá vált. Jelen projekt célja
egy olyan hardver és szoftverkörnyezet megteremtése, ami garantálja, hogy az NSZKK maradéktalanul eleget tudjon tenni nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségeinek. A projekt keretében beszerzendő szerver illeszkedik az NSZKK szerverparkjába, üzembehelyezése megkönnyítené az
üzemeltetést, a hardver meghibásodások kezelését. A szerver kapacitása biztosítaná a következő években várhatóan megnövekedő adatforgalom
kiszolgálását. A következő két évben az NSZKK a daktiloszkópiai adatok és a DNS adatok vonatkozásában is további tagországokkal kívánja bővíteni
az elektronikus adatcserében résztvevők körét. A szerverre telepítendő Exchange mail kiszolgáló szoftver konfigurálása a több éves tapasztalatainak,
illetve a felmerülő igények alapján történne. A megfelelő konfigurálás biztosítaná a szükséges teszt és éles környezetek kialakítását. A szerver az
NSZKK szerverparkjában, a Mosonyi utcai objektumban kerülne beállításra. A nemzetközi adatcsere az NSZKK központi felhordóhálózatán keresztül
történik, mely a Fő utcai objektumban található. Új hálózati eszközként egy UTM tűzfal kerülne illesztésre a meglévő hálózati infrastruktúrához, mely
biztosítaná a biztonságos adatáramlást a két objektum között.
Kérjük, fejtse ki a projekt tervezett eredményeit és hatását, beleértve az
indikátorokat és azok kalkulációjának módját.
A projekt eredményeképpen az NSZKK biztosítani tudja a megfelelő rendelkezésre állást a nemzetközi adatcsere kötelezettségeinek végrehajtásához.
A korszerű, bővíthető szerver üzembeállításával növekszik az üzembiztonság. Az üzemeltetés saját kézbe történő átvételével nő a rugalmasság, az
esetleges hibák elhárításának ideje csökkenthető. A projekt eredményeképpen a következő két évben az NSZKK a daktiloszkópiai adatok
vonatkozásában további 4 országgal (Svédország, Görögország, Horvátország, Írország) a DNS adatok vonatkozásában további 5 országgal (Bulgária,
Belgium, Dánia, Horvátország, Egyesült királyság) bővülhet az operatív adatcserében résztvevő tagországok száma. A DNS adatok tekintetben
Egyesült Királysággal történő adatcsere lehetősége komoly eredményekkel kecsegtet, a közel 5 millió profilt tartalmazó genetikai okán.
A projekttevékenységek és azok tartalmának részletes bemutatása (a
GANTT diagrammal összhangban, azzal azonos sorszámozással
tagolva).
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1.Előkészítés (közbeszerzési és beszerzési eljárás előkészítése, adminisztrációs feladatok); 1.1 Láthatósági elemek beszerzésének előkészítése
(bélyegzó és információs plakát A/3) 1.2 Előkészítés (KEF eljárások előkészítése (Penge keret, Penge szerver, Storage adattároló, Operációs rendszer
és license, Levelező szerver és license, Telepítés (vezetői rendszermérnők), UTM (tűzfal) eszköz SW+HW),adminisztrációs feladatok) 1.3 Láthatósági
elemek beszerzése (3 árajánlatos beszerzési eljárásban) 2. Közbeszerzési eljárások lefolytatása; 2.1 KEF-es eljáráshoz szükséges dokumentáció
beküldése a FH részére 2.2 FH ellenőzés befejezése 2.3 KEF-es eljárás megindítása 2.4 Beérkezett ajánlatok bontása, értékelése, hiánypótlások
bekérése 2.5 Folyamatba épített ellenőrzésre dokumentáció megküldése FH részére 2.6 FH ellenőrzés befejezése 3. Közbeszerzési eljárásokban
szerződéskötés 3 1 Szerződés kötés KEF-es eljárásokhoz 4. Szállítás 4.1 Szállítás közbeszerzési eljárásokban beszerzett eszközök 5. Aktiválás,
üzembe helyezés 5.1 Üzembe helyezés (közbeszerzési eljárásban beszerzett eszközök) 6. Projektzárás 6.1 Projektzárás (Projektértekezlet)
Kérjük, ismertesse, hogy a projekt megvalósításához milyen, nem a
jelen projekt költségvetését terhelő erőforrást (tárgyi vagy immateriális
eszköz, hu-mánerőforrás, know-how, ingatlan, vagy egyéb) bocsát a
projekt rendelkezésére, és ezek, hogyan kapcsolódnak a projekt
megvalósításához?
A beszerezni kívánt hardver eszközökhöz elhelyezéshez, a meglévő szerverparkhoz (hálózathoz) történő kapcsoláshoz szükséges infrastrukturális
háttér jelenleg is rendelkezésre áll. Az eszközök későbbi üzemeltetéséhez szükséges humánerőforrást az NSZKK a projekt rendelkezésére bocsátja. A
projektben részt vesznek az NSZKK informatikai szakemberei, valamint a KR KI Projektiroda, mely a kellő felkészültséggel rendelkező
projektmenedzsert biztosítja.
Kérjük, mutassa be a projektszervezet működését (döntési, felelősségi
rendet, a projekt adminisztrációs rendszerét)!
A pályázó részéről a fő döntéshozó Dr. Nagy Gábor főigazgató, főtanácsos, c. egyetemi docens. Projektvezető, projekt koordinátor: kitölti és aláírásra
előkészíti a pályázati csomagot. Feladata projekt megvalósítása érdekében a szükséges koordinációs feladatok végrehajtása. Szerződéstől való eltérés
esetén intézkedik a hiányosságok megszüntetéséről.Felelős az előrehaladási jelentések elkészítéséért.Kapcsolatot tart a szakmai koordinátorokkal és a
FH-gal. Figyelemmel kíséri a láthatósági követelmények teljesítésére vonatkozó előírásokat. Szakmai kapcsolattartó és helyettese: a projekt szakmai
irányításáért felel. Feladata a projekt megfelelő szintű szakmai megvalósításához kapcsolódó feladatok ellátása, intézkedések kiadása, továbbá a
projektmenedzser tájékoztatása az elvégzett feladatokról. Műszaki szakértő és helyettese: a projekt informatikai, műszaki feladatainak végrehajtásáért,
megszervezéséért, ellenőrzéséért felel a projektmenedzser által meghatározottak szerint, az elvégzett feladatokról tájékoztatja a projektmenedzsert.
Feladata továbbá a műszaki dokumentációk elkészítése. Projekt megvalósulások során a műszaki és informatikai specifikációk megfelelősségének
ellenőrzése. Pénzügyi szakértő és helyettese: feladatuk a projekt pénzügyi lebonyolításának teljeskörű végrehajtása, a projektmenedzser tájékoztatása
a végrehajtott feladatokról. a projekt költségvetésének összeállítása. Összeállítja a mérföldkövekhez, valamint a projekt zárásakor a záró beszámolóhoz
szükséges szabályos elszámolásokat. Jogi szakértő és helyettese: felelős a projekt megvalósítása során a feladatok jogi részéhez kapcsolódó
tanácsadásról a projektvezető által megszabottak szerint, valamint a feladatok elvégzéséről tájékoztatja a projektmenedzsert. Közbeszerzési szakértő
és helyettese: felelős a közbeszerzési eljárás szakszerű és szabályszerű lefolytatásáért.
Kérjük, fejtse ki, hogy a fenntartási kötelezettség biztosítására milyen
intézkedéseket hajt végre, mutassa be az ehhez szükséges, a
támogatást igénylő által biztosítandó számszerűsített pénzügyi
erőforrásokat!
Az NSZKK a programban beszerzendő eszközök üzembe helyezéséhez szükséges feltételekkel (helyiség, hálózat) jelenleg is rendelkezik, beruházásra
nincs szükség. A fejlesztés eredményeként létrejövő rendszer működtetése során többletköltségek várhatóan nem merülnek fel. Az NSZKK jelenleg is
üzemeltet hasonló célú rendszereket, így a fenntartási kötelezettség biztosítására a pénzügyi fedezet az NSZKK költségvetésében rendelkezésre áll.
Kérjük, fejtse ki, hogy a projekt eredményeinek fenntartására milyen
intézkedéseket tervez!
Az eszközök karbantartását, meghibásodások esetén történő javítását a garanciális/jótállási idő alatt a szállító végzi. A további hardveres és szoftveres
üzemeltetést saját költségvetés terhére kívánjuk megoldani.
Elosztó/kimutatás készítése kötelező a végrehajtott fejlesztésekről
(Abban az esetben válasz-sza az ’Igen’ opciót, és csatolja az elosztó
táblát, amennyiben a beruházási jellegű projektet tervezett).

Igen

Kérjük, hogy röviden mutassa be a projekt tervezett láthatósági
tevékenységét!
A BBA program arculati megjelenítését az Arculati Kézikönyv részletesen szabályozza. A program kedvezményzettje a meghatározott logot és
szimbólumokat a program megvalósítása teljes időszakában, illetve a fenntartás periódusában, a dokumentációban, a munkaanyagokon, a megvalósult
termékeken (építés beruházás, beszerelt eszközök) előírásszerüen alkalmazza.
Kérjük, hogy röviden mutassa be a projekt tervezett disszeminációs
tevékenységét!
Az NSZKK minden évben jelentést küld az EU, illetve a DAPIX munkacsoport felé. A jelentés lényeges eleme a nemzetközi adatkapcsolatok alakulása.
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Megvalósítási helyszínek
Ország:
Magyarország
Helység
Budapest
Irányítószám
1087
Régio
Közép-Magyarország
Megye
Budapest
Kistérség
Budapest
Járás
Budapest
Közterület:
Mosonyi utca
Házszám:

9.

Helyrajzi szám:
Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen

Külföldi megvalósítási helyszín esetén cím:

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő megnevezése:
Előkészítés
Projektszakasz kezdési időpontja:

2019.05.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.06.30.
00:00:00

Eredmény leírása:
Láthatósági elemek beszerzésének előkészítése és beszerzése. KEF-es eljárások előkészítése, adminisztrációs feladatok ellátása.
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

7071

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő megnevezése:
Közbeszerzési eljárások lefolytatása
Projektszakasz kezdési időpontja:

2019.07.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.
00:00:00

Eredmény leírása:
KEF-es eljáráshoz szükséges dokumentáció beküldése a FH részére. FH ellenőzés befejezése. KEF-es eljárás megindítása. Beérkezett ajánlatok
bontása, értékelése, hiánypótlások bekérése. Folyamatba épített ellenőrzésre dokumentáció megküldése FH részére. FH ellenőrzés befejezése.
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

0
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Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

3

Mérföldkő megnevezése:
Közbeszerzési eljárásokban szerződéskötés
Projektszakasz kezdési időpontja:

2020.01.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.02.29.
00:00:00

Eredmény leírása:
Szerződés kötés KEF-es eljárásokhoz
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

0

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

4

Mérföldkő megnevezése:
Szállítás
Projektszakasz kezdési időpontja:

2020.03.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.04.30.
00:00:00

Eredmény leírása:
Szállítás közbeszerzési eljárásokban beszerzett eszközök
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

0

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

5

Mérföldkő megnevezése:
Aktiválás, üzembe helyezés
Projektszakasz kezdési időpontja:

2020.05.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.05.31.
00:00:00

Eredmény leírása:
Üzembe helyezés (közbeszerzési eljárásban beszerzett eszközök)
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

86739130

Mérföldkő
Mérföldkő sorszáma:

6

Mérföldkő megnevezése:
Projektzárás
Projektszakasz kezdési időpontja:

2020.06.01.
00:00:00

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.06.30.
00:00:00

Eredmény leírása:
Projektzárás (Projektértekezlet)
A mérföldkő esetében felhasználni tervezett összeg

0
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Célcsoport és egyéb közreműködők
A PÁLYÁZATI KIÍRÁSBAN MEGJELÖLT SZAKMAI TEVÉKENYSÉGEK KÖZVETLEN CÉLCSOPORTJÁNAK
BEMUTATÁSA
Kérjük, mutassa be a projektbe bevonni tervezett közvetlen
célcsoportot!
A projekt közvetlen célcsoportja a Nemzeti Szakértő és Kutatóközpont DNS profil adatbázisát kezelő és a profilok nemzetközi adatcseréjét végző
Genetikai Szakértői Intézete, valamint az ujj és tenyérnyomat adatbázist kezelő és azok nemzetközi adatcseréjét végző Daktiloszkópiai szakértői
Intézete.
Kérjük, mutassa be a célcsoport tervezett létszámát és annak számítási
módját!
A Genetikai Szakértői Intézet részéről az intézet szakértői és szakértőjelöltjei a célcsoport. A Daktiloszkópiai Szakértői Intézet részéről a szakértők, a
szakértőjelöltek és az adatcserében érintett technikus kollegák jelentik a célcsoportot. Ez összesen 70 fő (Genetika: 30 Dakti:40)
Kérjük, mutassa be a célcsoport elérése érdekében tett eddigi
lépéseit/tevékenységeit!
Az NSZKK jogelődje a BSZKI 2012 óta folytat nemzetközi adatcserét a Prümi egyezmény alapján. Az adatcserében résztvevő szakértő és technikus
kollégák oktatásban részesültek az adatcsere feltételeiről, illetve a technikai lehetőségekről. Az adatcserében beálló változásokról (pl.:új tagállamok
csatlakozása) az érintettek tájékoztatása folyamatos.
Létszámjelentést készít a projektidőszakban?

Nem

A projekt megvalósításában tevékenyen közreműködnek-e a harmadik
országbeli állampolgárok vagy egyéb tagállami szervezetek/nemzetközi
ügynökségek?

Nem

Amennyiben a fenti kérdésre igennel válaszolt, kérjük, fejtse ki, hogy
milyen módon?

A PROJEKT KÖZVETETT CÉLCSOPORTJÁNAK BEMUTATÁSA (minden esetben kitöltendő):
Kérjük, mutassa be a projekt közvetett célcsoportját és a projekt
célcsoportra gyakorolt hatását!
A projekt megvalósulása után növekedik azon országok száma, melyekkel az NSZKK DNS, illetve Daktiloszkópiai adatok tekintetében adatcserét végez.
A bővülés eredményeképpen nő azon DNS és Daktiloszkópiai minták száma, melyek között keresés végezhető, ezzel növekedhet az azonosítások és a
bűncselekményfelderítések száma. Az adatbázis növekedésből mind a hazai, mind a társországok bűnüldöző szervei is profitálhatnak.
Kérjük, mutassa be a célcsoport tervezett létszámát és annak számítási
módját!
A projekt közvetett célcsoportját a hazai és a társországok bűnüldöző hatóságai jelentik. A projekt eredményeképpen a következő két évben az NSZKK
a daktiloszkópiai adatok vonatkozásában további 4 országgal (Svédország, Görögország, Horvátország, Írország) a DNS adatok vonatkozásában
további 5 országgal (Bulgária, Belgium, Dánia, Horvátország, Egyesült királyság) bővítheti az operatív adatcserében résztvevő tagországok számát.
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Terv adatok
A beszerzés pontos megnevezése (konkrét áruk/szolgáltatások/építési
beruházás megjelölésével, amire a közbeszerzés irányul)
KEF termékek és kapcsolódó szolgáltatások
Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

66296322

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

66296322

Közbeszerzési eljárás típusa:

Egyéb

Kbt. nyílt eljárástól eltérő eljárás típus indoklása/Közbeszerzési eljárás
mellőzésének indoka
Központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. Korm. rendelet alapján.
Eljárási szakaszok száma:

1

Kiírás közzétételének (tervezett) dátuma:

2019.09.16.
00:00:00

Ajánlatok (tervezett) beadási határideje:

2019.10.18.
00:00:00

Ajánlatok értékelésének (tervezett) dátuma:

2019.10.31.
00:00:00

Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma:

3

Írásbeli összegzés megküldésének (tervezett) dátuma:

2019.11.15.
00:00:00

Jogorvoslat volt:

Nincs kiválasztva

Gyorsított:

Nincs kiválasztva

Gyorsított közbeszerzés indoklása:

Központosított közbeszerzés:

Igen

Központosított közbeszerzés esetén:
Központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. Korm. rendelet alapján.
Beszerzési eljárás eredményeképpen beszerzésre kerülő javak (pl. áru,
szolgáltatás)
Penge keret: 1 csomag. A csomag tartalma; BLc7000 Configure-to-order Platinum Enclosure with ROHS Trial Insight Control License 1 db Virtual
Connect Flex-10/10D Module for c-Class BladeSystem 2 db BladeSystem c-Class 10Gb SFP+ SR Transceiver 4 db Virtual Connect 16Gb 24-port Fibre
Channel Module for c-Class BladeSystem 2 db B-series 16Gb SFP+SW XCVR 4 db Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl 8 db 2650W Performance
Platinum Hot Plug Power Supply Kit 6 db OV 3yr 24x7 Encl FIO Phys 16 Svr Lic 1 db BLc7000 Enclosure HPE Single Active Cool Fan Option Kit 6 db
BLc7000 Onboard Administrator with KVM Option 1 db BLc7000 Single Phase FIO Intelligent Power Module 1 db Installation and Startup Service a szint
8 db Foundation Care 24x7 Service a szint 1 db Technical Installation Startup SVC a szint 8 db Penge szerver: 2 csomag. Tartalma; BL460c Gen10
10Gb/20Gb FLB CTO Blade 2 db Server Xeon-S 4110 Processor Kit 4 db 16 GB DDR4 New Generation Memory Kit 16 db 240GB 6G SATA RI SSD 4
db Smart Array P204i-b/c SR Gen10 Ctrlr 2 db FlexFabric 10Gb 2-port 536FLB Adapter 2 db QMH2672 16Gb Fibre Channel Host Bus Adapter 2 db
Installation and Startup Service a szint 8 db Foundation Care 24x7 Service a szint 36 db Defective Media Retention Svc a szint 36 db Storage adattároló
1 csomag. A csomag tartalma; 2052 SAN SFF Storage adattároló eszköz 1 db 1.8TB 12G SAS 10K HDD 12 db MSA 2040 16Gb SW FC SFP 4 Pk 1 db
MSA 2040 10Gb SW iSCSI SFP 4 Pk 1 db Premier Flex LC/LC OM4 2f 5m Cbl 8 db Installation and Startup Service b szint 8 db Foundation Care 24x7
Service b szint 36 db Defective Media Retention Svc b szint 36 db UTM (tűzfal) eszköz SW+HW (Tűzfal HW és SW WatchGuard Firebox M370 with 3yr Total Security Suite) 1db Operációs rendszer és license 1 csomag MS WS16 (16-Core) Datacntr ROK en SW Levelező szerver és license 1 csomag
(ExchgSvrStd LicSAPk OLP NL Gov 1 db + ExchgStdCAL LicSAPk OLP NL Gov UsrCAL 6db) Telepítés vezető rendszermérnök 60 db

9 / 23

Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban
rögzíti az adatokat.
Nincs kiválasztva
Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)
(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nincs kiválasztva
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés
dátuma
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma
Összegezés megküldésének dátuma
Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma
Központosított közbeszerzés

Nincs
kiválasztva
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Terv adatok
A beszerzés pontos megnevezése (konkrét áruk/szolgáltatások/építési
beruházás megjelölésével, amire a közbeszerzés irányul)
KEF bélyegző beszerzése
Közbeszerzés tárgya:

Árubeszerzés

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

2530

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

2530

Közbeszerzési eljárás típusa:

Egyéb

Kbt. nyílt eljárástól eltérő eljárás típus indoklása/Közbeszerzési eljárás
mellőzésének indoka
Központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. Korm. rendelet alapján.
Eljárási szakaszok száma:

1

Kiírás közzétételének (tervezett) dátuma:

2019.05.10.
00:00:00

Ajánlatok (tervezett) beadási határideje:

2019.05.27.
00:00:00

Ajánlatok értékelésének (tervezett) dátuma:

2019.06.10.
00:00:00

Ajánlattevők száma/érvényes ajánlatot tevők száma:

3

Írásbeli összegzés megküldésének (tervezett) dátuma:

2019.06.20.
00:00:00

Jogorvoslat volt:

Nincs kiválasztva

Gyorsított:

Nincs kiválasztva

Gyorsított közbeszerzés indoklása:

Központosított közbeszerzés:

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés esetén:
Központosított közbeszerzésről szóló 168/2004. Korm. rendelet alapján.
Beszerzési eljárás eredményeképpen beszerzésre kerülő javak (pl. áru,
szolgáltatás)
bélyegző 1 db
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Tény adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban
rögzíti az adatokat.
Nincs kiválasztva
Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)
(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nincs kiválasztva
Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés
dátuma
Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma
Összegezés megküldésének dátuma
Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs
kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs
kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma
Központosított közbeszerzés

Nincs
kiválasztva
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Humánerőforrás
A támogatást igénylő és partner szervezet szakmai alkalmasságának bemutatása
Kérjük, adja meg, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában tölti
ki az adatokat!

Kérjük, hogy mutassa be a támogatást igénylőnek a projekt
végrehajtásában közreműködő szervezeti egységeit és azok
alkalmasságát (a szervezeti egységek szakmai kompetenciájának
bemutatása a projektben tervezett tevékenységeknek megfelelően,
beleértve a projektmenedzsment, közbe-szerzések lefolytatását végző,
jogi, műszaki feladatokat ellátó szervezeti egységeket). Amennyiben
rendelkezésre áll, kérjük a fent jelölt szervezeti egységek
együttműködési rendjét csatolni.

Támogatást igénylő

A beszerzésre kerülő hardver és szoftverelemek üzemeltetését és karbantartását az NSZKK Informatikai csoportja végzi. Az Informatikai csoport
munkatársai széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek nagy rendelkezésre állású hardverelemek üzemeltetésében. A nemzetközi adatcserék
tekintetében a Genetikai Szakértői Intézet, illetve a Daktiloszkópiai szakértői Intézet informatikusai az illetékesek. A projekt megfelelő menedzseléséért a
KR KI Projektiroda a felelős.
Kérjük, hogy mutassa be a konzorciumi partner szervezetnek a projekt
végrehajtásában közreműködő szervezeti egységeit és azok
alkalmasságát (a szervezeti egységek szakmai kompetenciájának
bemutatása a projektben tervezett tevékenységeknek megfelelően,
beleértve a projektmenedzsment, közbeszerzések lefolytatását végző,
jogi, műszaki feladatokat ellátó szervezeti egységeket). Amennyiben
rendelkezésre áll, kérjük a fent jelölt szervezeti egységek
együttműködési rendjét csatolni.

Kérjük, hogy mutassa be az együttműködő partner szervezetnek a
projekt végrehajtásában közreműködő szervezeti egységeit és azok
alkalmasságát (a szervezeti egységek szakmai kompetenciájának
bemutatása a projektben tervezett tevékenységeknek megfelelően,
beleértve a projektmenedzsment, közbeszerzések lefolytatását végző,
jogi, műszaki feladatokat ellátó szervezeti egységeket). Amennyiben
rendelkezésre áll, kérjük a fent jelölt szervezeti egységek
együttműködési rendjét csatolni.

Projektbe bevont humánerőforrás
Kérjük, mutassa be, hogy a projekt megvalósításához milyen humánerőforrást von be a projektbe! A táblázat azon bevonni tervezett személyek esetében is kitöltendő, akiknek a személye még nem ismert.
A projektben közvetlenül résztvevő személyek száma összesen (fő)

12

Ebből:
támogatást igénylő foglalkoztatásában álló, illetve foglalkoztatni
tervezett személy

8

bevonni tervezett külső személy

4

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
közbeszerzési szakértő (kiválasztás alatt)
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
közbeszerzési szakértő
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

2
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
szakmai kapcsolattartó (kiválasztás alatt)
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
szakmai kapcsolattartó helyettes
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

1

heti

1

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Horváth Zoltán
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
műszaki szakértő helyettes
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
jogi szakértő (kiválasztás alatt)
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
jogi szakértő
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

2

heti

37

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Harangi Fruzsina Tamara
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
projektkoordinátor
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

3
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Major Róbert
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
műszaki szakértő
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

1
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

1

heti

2

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
jogi szakértő helyettes (kiválasztás alatt)
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
jogi szakértő helyettes
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Vargáné Kunos Ágnes
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
szakmai kapcsolattartó
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

1
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

1

heti

2

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
közbeszerzési szakértő helyettes (kiválasztás alatt)
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
közbeszerzési szakértő helyettes
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Seres István
Képzettség
felsőfokú
Projektben betöltött feladatkör
pénzügyi szakértő
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

2

heti

37

Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Máthé Zsolt Lajos
Képzettség
mathezsl@orfk.police.hu
Projektben betöltött feladatkör
projektvezető
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

3
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)
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Projektben résztvevő személyek
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kérjük, mutassa be azon személyeket, akik a projekt megvalósításában részt vesznek.
Név
Pálinkás-Széll Csilla
Képzettség
Palinkas-SzellC@kr.police.hu
Projektben betöltött feladatkör
pénzügyi szakértő helyettes
Költségvetési elem referencia kódja
Foglalkoztatás módja a projektben ellátandó feladat vonatkozásában
Foglalkoztatás ideje a projektben (órában kifejezve)

heti

Más Belügyi Alapok projektben részt vesz-e?

Igen

2
ha igen milyen időtartamban (órában kifejezve)

heti

2

Együttműködő partner
Együttműködő partner neve:
Készenléti Rendőrség Költségvetési Igazgatóság Projektiroda
Együttműködő partner rövid bemutatása:
Együttműködő partner szerepe a megvalósításban:
-
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Gazdálkodási adatok
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Gazdálkodási szervezetek, vállalkozások esetében
Utolsó előtti lezárt
év

Utolsó lezárt
év

Éves nettó árbevétel vagy adóalapba beszámított bevétel (Ft)/ Összes
bevétel (Ft)
Adózás előtti eredmény vagy jövedelem, illetve veszteség (Ft)
Saját tőke vagy vállalkozói adóalap (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Önkormányzatok esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év

Sajátos működési bevétel (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Módosított pénzmaradvány (Ft)
Tartalékba helyezhető pénzösszeg (Ft)
Önhibáján kívül hátrányos gazdálkodási helyzetű? (igen/nem)

Nincs
kiválasztva

Nincs
kiválasztva

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Központi, önkormányzati költségvetési intézmények
esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év
2016

2017

Intézményi költségvetésének fő összege (Ft)

7672343991

8258617865

Általános statisztikai állományi létszám (fő) - az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve

612

628

Gazdálkodási adatok (utolsó két lezárt év adatai Ft-ban) - Non-profit szervezetek esetében
Utolsó előtti lezárt év
Utolsó lezárt év

Összes bevétel (Ft)
Adózás előtti eredmény (Ft)
Saját tőke (Ft)
Mérlegfőösszeg (Ft)
Általános statisztikai állományi létszám (fő)(az előző 12 havi KSH
létszámjelentésben vagy munkaügyi nyilvántartásban szerepelő teljes
munkaidős létszám számtani átlaga, törtszám esetén lefelé kerekítve)
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Bankszámlaszám - egységes
Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában
rögzíti az adatokat!
Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Támogatási igényhez használt bankszámlaszám?

Igen

Bankszámlaszám típusa:

Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám:

10023002-00337201-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében
Bank címe:

SWIFT kód:
Célország:

Nincs kiválasztva

Források listája
Forrás megnevezése
I. A Támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása
I/1. Konzorciumvezető elszámolható hozzájárulása
I/2. Konzorciumi partner(ek) elszámolható hozzájárulása
összesen
I/3. Bankhitel (konzorcium esetén összesítve)
I/4. Egyéb [pl.: tervezett bevétel (konzorcium esetén
összesítve)]
II. Hazai társfinanszírozás
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt uniós
támogatás
Projekt elszámolható költsége
IV. A Támogatást igénylő el nem számolható hozzájárulása
Projekt teljes költsége

Összeg [Ft]
0
0

%
0,000000%
0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

0

0,000000%

21 686 551

25,000001%

65 059 650

74,999999%

86 746 201
0
86 746 201

100,000000%
-

Költségek listája
Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Penge szerver
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Penge keret
Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
7 703 524
2 079 951
9 783 475
2
19 566 950
19 566 950
0
100
19 566 950
0
0
Mennyiség: 2 csomag. KEF ártájékoztatók csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
25 488 617
6 881 926
32 370 543
1
32 370 543
32 370 543
0
100
32 370 543
0
0
Mennyiség: 1 csomag. KEF ártájékoztatók csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
UTM (tűzfal) eszköz SW+HW
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Eszközbeszerzés költségei
Storage adattároló
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Immateriális javak beszerzése
Levelező szerver és license
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Immateriális javak beszerzése
Operációs rendszer és license
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Egyéb szakmai tevékenység
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Telepítés (vezető rendszermérnök)
Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
4 647 559
1 254 840
5 902 399
1
5 902 399
5 902 399
0
100
5 902 399
0
0
Mennyiség: 1 db. KEF ártájékoztató csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
12 026 582
3 247 177
15 273 759
1
15 273 759
15 273 759
0
100
15 273 759
0
0
Mennyiség: 1 csomag. KEF ártájékoztatók csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
465 123
125 583
590 706
1
590 706
590 706
0
100
590 706
0
0
Mennyiség: 1 csomag. KEF ártájékoztatók csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
3 467 323
936 177
4 403 500
1
4 403 500
4 403 500
0
100
4 403 500
0
0
Mennyiség: 1 csomag. KEF ártájékoztatók csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
102 000
27 540
129 540
60
7 772 400
7 772 400
0
100
7 772 400
0
0
Mennyiség: 60 db. KEF ártájékoztató csatolva, a csomag tartalmát és a számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.
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Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Projekt előkészítés
Közvetett költség
Közvetett költség
Közvetett költség
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kommunikáció, disszemináció
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Információs plakát A/3
Utófinanszírozás

Támogatást igénylő
Tevékenység neve
Költség kategória
Költségtípus
Megnevezés/Költségelem
Finanszírozási mód
Állami támogatás
kategória
Netto egységár [Ft]
Nettó egységárra jutó
ÁFA [Ft]
Brutto egységár [Ft]
Mennyiség
Teljes költség [Ft]
Elszámolható költség [Ft]
Nem elszámolható
költség [Ft]
Támogatási százalék [%]
Támogatási összeg [Ft]
Támogatási összeg (Ft) Utófinanszírozott
Támogatási összeg (Ft) Szállítói finanszírozású
Részletezés

Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
Kommunikáció, disszemináció
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége
Bélyegző
Utófinanszírozás

Nem állami támogatás
858 873
0
858 873
1
858 873
858 873
0
100
858 873
0
0
Automatikusan kalkulálódik

Nem állami támogatás
3 038
820
3 858
1
3 858
3 858
0
100
3 858
0
0
Mennyiség: 1 db. Internetes ártájékoztató csatolva, számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Nem állami támogatás
2 530
683
3 213
1
3 213
3 213
0
100
3 213
0
0
Mennyiség: 1 db. KEF ártájékoztató csatolva, számítást a "kltsgv reszletezo" exel tábla tartalmazza.

Monitoring mutatók
Monitoring mutató
megnevezése
Fejlesztett/beszerzett IT
technikai eszközök
Hozzájárulási jelentések
száma
Új on-line eléréssel
érintett nemzetközi
adatbázisok száma
Új végpontok száma

Bázisérték dátuma

Bázisérték

Cél dátuma

Cél változás

Cél összváltozás

Cél kumulált

2020.06.30.

7

7

7

2020.06.30.

1 000

1 000

1 000

2020.06.30.

2

2

2

2020.06.30.

2

2

2
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