Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

1. melléklet
A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Projekt
megvalósítás
Nemzeti
Adatvédelmi és támogatás (
Információszaba közvetett
dság Hatóság
költségek)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
megvalósítás
támogatás (
közvetett
költségek)

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Projekt
szakmai
Nemzeti
Adatvédelmi és megvalósítás
Információszaba ( közvetlen
dság Hatóság
költségek)

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Részletezés

Általános
vállalatirányítási
költség

Általánosvállalatirányítási
költség

Utófinanszírozás

9 279 100

0

9 279 100

1

9 279 100

9 279 100

9 279 100

100

Vállalat-irányítási tevékenységek (jogi,
adminisztratív, igazgatási, könyvelési,
bérszámfejtési, ellenőrzési, kontrolling
és egyéb, a projekt megvalósítását
közvetetten szolgáló tevékenységek
ráfordításai) a projekt teljes időszaka
alatt.

Egyéb
általános
(rezsi) költség

Egyéb általános
rezsi költség

Utófinanszírozás

720 900

0

720 900

1

720 900

720 900

720 900

100

Telefon, posta, internet költség a projekt
teljes időszaka alatt.

100

"Külső szakértői szolgáltatás
igénybevétele a Jó Állam Mutatókhoz
kapcsolódó hozzájárulást és vállalt
célértékeket rögzítő módszertan
kidolgozása és a JÁPM-ek
módszertanban rögzített
megvalósításának teljeskörű elvégzése/
támogatása a Projekt teljes
időtartamára vonatkozóan.
(megvalósítási időszak)”

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

Egyéb
szakértői
szolgáltatás
költségei

szakértői
szolgáltatás

felmérések,
kimutatások,
adatbázisok,
kutatások,

Utófinanszírozás

11 880 000

3 207 600

15 087 600

1

15 087 600

15 087 600

15 087 600

"A Projekt szakmai megvalósítására
irányuló közbeszerzési eljárás „A
közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok közzétételi kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló elemző kutatások
és a kutatások eredményeinek szakmai
megvalósítása "" beérkezett legjobb
ajánlat értéke szerepel a definiált
műszaki-szakmai tartalomalapján.
Szállítói
finanszírozás

506 070 000

136 638 900

642 708 900

1

642 708 900

642 708 900

642 708 900

100

A közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok közzétételi kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló elemző kutatások
és a kutatások eredményeinek szakmai
megvalósítása tárgyú közbeszerzés fő
műszaki-szakmai elemei:
4 db alkalmazott kutatás
teljeskörű végrehajtása (kutatási tervek,
helyzetelemzések, kutatási jelentések)

4

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Részletezés

a kapcsolódó összes tervezett
eredménytermékek előállítása –
útmutatók, ajánlások, kézikönyv
koncepcionális terv
elkészítése
rendezvények szakmai
támogatása
a kutatásokhoz kapcsolódó
különböző adatfelvételek elvégzése
nemzetközi benchmark
elemzés elvégzése
folyamatba épített
minőségbiztosítás elvégzése"

Nemzeti
Projekt
Adatvédelmi és
előkészítés
Információszaba
dság Hatóság

Nemzeti
Projekt
Adatvédelmi és
előkészítés
Információszaba
dság Hatóság

Nemzeti
Projekt
Adatvédelmi és
előkészítés
Információszaba
dság Hatóság

Nemzeti
Projekt
Adatvédelmi és
előkészítés
Információszaba
dság Hatóság

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

projekt
előkészítés
egyéb kifizetés

Utófinanszírozás

közbeszerzés
hez szükséges
Utófinanszírozás
műszaki
dokumumentum

Megvalósítható
sági tanulmány
költsége

projekt
előkészítés
járulék

Utófinanszírozás

Utófinanszírozás

743 999

5 900 000

6 200 000

3 613 865

0

1 593 000

1 674 000

0

743 999

1

7 493 000

7 874 000

3 613 865

5

1

1

1

743 999

7 493 000

7 874 000

3 613 865

743 999

7 493 000

7 874 000

3 613 865

743 999

7 493 000

7 874 000

3 613 865

100

Szakmai előkészítésben résztvevők
személyek jellegű egyéb kifizetései
(cafeteria,munkábajárás, hétvégi
hazautazás, ruhapénz, szemüveg
költségtérítés, bankszámla
költségtérítés stb..)

100

A projekt keretében tervezett kutatások,
felmérések elvégzésése kapcsán „A
közérdekű és közérdekből nyilvános
adatok közzétételi kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló elemző kutatások
és a kutatások eredményeinek szakmai
megvalósulására irányuló közbeszerzési
eljárás műszaki leírásának elkészítése
és koncepcionális tanácsadás” tárgyú
közbeszerzési eljárás műszaki
leírásának elkészítése

100

„Jogszabályban rögzített közzétételi
kötelezettség alá eső adatok körének
felülvizsgálata” megnevezésű felhívás
keretein belül „Az információszabadság
hazai gyakorlatának feltérképezése és
hatékonyságának növelése című
projekt" Részletes megvalósíthatósági
Tanulmányának elkészítése, továbbá
szakértői rendelkezésre állás a
Támogatói Döntésig.

100

Szakmai előkészítésben résztvevők
munkabér és célfeladat valamint az
egyéb személy jellegű kifizetések
járulékai (2019.01.01-2019.06.30.
közötti időszakban 19,5%-os szociális
hozzájárulási adóval számolva,
2019.07.01-2020.06.30-ig 17,5%-os
szociális hozzájárulási adóval számítva).

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Részletezés

"A szakmai előkészítésben résztvevők:
1 fő szakmai vezető (2019.01.012020.06.30) feladatait célfeladat
keretében látja el havi bruttó 256.000 Ft
összegben.
1 fő szakmai koordinátor (2019.10.012020.06.30.) munkaidejének 100 %-ban,
havi bruttó 500.000 Ft összegben.
2 fő szakmai munkatárs (2019.03.012020.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.

Nemzeti
Projekt
Adatvédelmi és
előkészítés
Információszaba
dság Hatóság

Előzetes
tanulmányok,
engedélyezési
dokumentumo
k költségei

4 fő szakmai munkatárs (2020.01.012020.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
projekt
előkészítés
munkabér

Utófinanszírozás

20 300 745

0

20 300 745

1

20 300 745

20 300 745

20 300 745

100

1 fő szakmai munkatárs (2019.01.012019.11.08.) havi bruttó 64.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2019.01.012019.11.08.) az időszakra vonatkozó
bruttó 512.000 Ft összegben célfeladat
keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2019.03.012020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2019.07.012020.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs munkaidejének
40 %-ban (2019.07.01-2019.12.31.) havi
bruttó 650.000 Ft összegben."

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Projekt
szakmai
Nemzeti
Adatvédelmi és megvalósítás
Információszaba ( közvetlen
dság Hatóság
költségek)

Eszközbeszer
zés költségei

Immateriális
javak
beszerzése

eszközbeszerzé
Utófinanszírozás
s

Információszab
adság online
tájékoztató
felület

Utófinanszírozás

18 000 000

40 000 000

4 860 000

10 800 000

22 860 000

50 800 000

6

1

1

22 860 000

50 800 000

22 860 000

50 800 000

22 860 000

50 800 000

100

100

Informatikai és irodatechnikai
eszközbeszerzés (minimum 4 db laptop,
operációsrendszerrel, perifériákkal,
kiegészítőkkel, nagyteljesítményű
multifunkcionális üzleti készülék - a
disszeminációs tevékenység
támogatására, célcsoport számára
készült tájékoztató anyagok
sokszorosítására - további
festékkazetták, projektor, vászon, 3 db
táblagép)
Információszabadság online tájékoztató
felület fejlesztése: a portálon elsősorban
a kutatások célcsoportjain túl az
állampolgárok tájékoztatása is
megvalósul, illetve további hasznos
segédletek is hozzáférhetővé válnak
(például adatigénylő űrlapok, tájékoztató
kiadványok, vizuális segédanyagok...

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Részletezés

stb.) könnyen kezelhető átlátható
rendszerezett formában

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
megvalósítás
támogatás (
közvetett
költségek)

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosításának
költsége

Kötelezően
előírt
nyilvánosság
biztosítása

Utófinanszírozás

4 076 794

923 206

5 000 000

1

5 000 000

5 000 000

5 000 000

100

Széchenyi 2020 Kedvezményezettek
Tájékoztatási Kötelezettsége útmutató
vonatkozó előírásával, illetve a Projekt
kommunikációs tervével összhangban

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
előkészítés

Közbeszerzési
költségek

felelős
akkreditált
közbeszerzési
szakértő

Utófinanszírozás

7 800 000

2 106 000

9 906 000

1

9 906 000

9 906 000

9 906 000

100

Külső feleős akkreditált közbeszerzési
szakértő megbízásának szerződött
összege, mely két közbeszerzési eljárás
lebonyolítására szól. („A közérdekű és
közérdekből nyilvános adatok
közzétételi kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló elemző kutatások
és a kutatások eredményeinek szakmai
megvalósulására irányuló közbeszerzési
eljárás műszaki leírásának elkészítése
és koncepcionális tanácsadás” tárgyú,
valamint az „Információszabadság
Online Tájékoztató Felület fejlesztése és
üzembehelyezése” tárgyú
közbeszerzés)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
előkészítés

Közbeszerzési
költségek

Közbeszerzési
eljárás díja

Utófinanszírozás

94 000

0

94 000

1

94 000

94 000

94 000

100

Közbeszerzési eljárás díja
(hirdetményfeladás...stb)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Marketing,
kommunikáció
s
szolgáltatások
költségei

reprezentációs
költségek
(catering, stb.)

Utófinanszírozás

21 331 574

3 952 805

25 284 379

1

25 284 379

25 284 379

25 284 379

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Marketing,
kommunikáció
s
szolgáltatások
költségei

egyéb
kommunikációs
és marketing
tevékenységek

Utófinanszírozás

1 563 250

422 077

1 985 327

1

1 985 327

1 985 327

1 985 327

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Marketing,
kommunikáció
s
szolgáltatások
költségei

rendezvényszer
vezés költsége

Utófinanszírozás

26 922 133

7 268 976

34 191 109

1

34 191 109

34 191 109

34 191 109

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
előkészítés

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment munkabér

Utófinanszírozás

7 705 573

0

7 705 573

1

7 705 573

7 705 573

7 705 573

100

7

A szakmai megvalósítás során
tervezetten maximum 3200 fő
részvételével valósulnak meg szakmai
rendezvények. Jelen költségsoron a
catering költségek és az azokat terhelő
reprezentációs adó összege került
feltüntetésre. A költségek a
közbeszerzési eljárás előkészítési
szakasza során lefolytatott becsült érték
meghatározása alapján lettek
aktualizálva. A becsült értékek
megfelelnek a 272/2014 (XI.5.) Korm.
rendeletben meghatározott
költségkorlátoknak. A rendezvények
catering költsége után a hatályos
jogszabályokat figyelembe véve
7.130.347 Ft összegben reprezentációs
adó került tervezésre.
A projekt kommunikációs tervében
szereplő a projekt eredményeit
népszerűsítő médiamegjelenés
vásárlása a projekt disszeminációs
időszakában
A költségsoron tervezett összeg
magába foglalja a rendezvények során
biztosított professzionális
rendezvénytechnika és a szükséges
hostess személyzet biztosítását, a
terembérlet költségét, szükség esetén a
parkolás biztosítását, valamint a
rendezvények előkészítése és
lebonyolítása során igénybe vett
rendezvényszervezői szolgáltatásokat.
Az előkészítés időszakában 1 fő
projektmenedszer foglalkoztatása
2019.02.11-2019.06.30. között
munkaidejének 100%-ban összesen
bruttó: 3.037.273 Ft összegben.
2019.07.01-2019.12.31. között 1 fő
projektmenedzser foglalkoztatása havi

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
megvalósítás
támogatás (
közvetett
költségek)

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment munkabér

Utófinanszírozás

12 432 000

0

12 432 000

1

12 432 000

12 432 000

12 432 000

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
megvalósítás
támogatás (
közvetett
költségek)

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment járulék

Utófinanszírozás

2 259 217

0

2 259 217

1

2 259 217

2 259 217

2 259 217

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
megvalósítás
támogatás (
közvetett
költségek)

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment egyéb
kifizetés

Utófinanszírozás

581 645

0

581 645

1

581 645

581 645

581 645

100

Projekt
előkészítés

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment járulék

Utófinanszírozás

1 514 421

0

1 514 421

1

1 514 421

1 514 421

1 514 421

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
előkészítés

Projektmened
zsment
személyi
jellegű
ráfordítása

Projektmenedzs
ment egyéb
kifizetés

Utófinanszírozás

507 144

0

507 144

1

507 144

507 144

507 144

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi
jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósítás
járulék

Utófinanszírozás

13 524 351

0

13 524 351

1

13 524 351

13 524 351

13 524 351

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi
jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósítás
egyéb kifizetés

Utófinanszírozás

3 278 363

0

3 278 363

1

3 278 363

3 278 363

3 278 363

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
személyi
jellegű
ráfordítás

Szakmai
megvalósításho
z munkabér

Utófinanszírozás

87 120 444

0

87 120 444

1

87 120 444

87 120 444

87 120 444

100

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság
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Részletezés

bruttó 650.000 Ft összegben,
munkaidejének 60%-ban összesen
bruttó: 2.340.000 Ft összegben.
A megvalósítás időszakában 1 fő
projektmenedszer foglalkoztatása
2020.01.01-2022.06.30. között havi
bruttó 650.000 Ft összegben,
munkaidejének 60%-ban összesen
bruttó: 11.700.000 Ft összegben. 1 fő
pénzügyi feladatokat ellátó személy
foglalkoztatása célfeladat keretében
2020.07.01-2022.06.30. között havi
bruttó 128.000 Ft összgeben összesen
bruttó 3.072.000 Ft összegben.
Projektmenedzser munkabérének, az
egyéb személy jellegű kifizetések,
valamint a célfeladat kifizetések
járulékai (17,5%-os szociális
hozzájárulási adóval számítva
2020.június 30-ig, 2020. július 1-től
15,5%-os szociális hozzájárulási adóval
számítva ).
"Projekmendzser személy jellegű egyéb
kifizetései (cafeteria,munkábajárás,
hétvégi hazautazás, ruhapénz,
szemüveg költségtérítés, bankszámla
költségtérítés stb..)
Projektmenedzser munkabérének,
valamint az egyéb személy jellegű
kifizetések járulékai (2019.02.112019.06.30. közötti időszakban 19,5%os szociális hozzájárulási adóval
számolva, 2019.07.01-től 17,5%-os
szociális hozzájárulási adóval
számítva,2020.07.01-től 15,5%-os
szociális hozzájárulási adóval számítva
).
"Projekmendzser személy jellegű egyéb
kifizetései (cafeteria,munkábajárás,
hétvégi hazautazás, ruhapénz,
szemüveg költségtérítés, bankszámla
költségtérítés stb..)
Szakmai megvalósításban résztvevők
munkabér és célfeladat valamint az
egyéb személy jellegű kifizetések
járulékai (17,5%-os szociális
hozzájárulási adóval számítva 2020.
június 30-ig, 2020. júliustól 15,5%-os
szociális hozzájárulási adóval számítva )
Szakmai megvalósításban résztvevők
személyiek jellegű egyéb kifizetései
(cafeteria, ,munkába járás, hétvégi
hazautazás, ruhapénz, szemüveg
költségtérítés, bankszámla
költségtérítés stb..)
A szakmai megvalósításban résztvevők:
1 fő szakmai vezető (2020.07.012020.12.31) feladatait célfeladat
keretében látja el havi bruttó 256.000 Ft
összegben (2021.01.01-2022.06.30)
havi bruttó 384.000 Ft összegben.
1 fő szakmai koordinátor (2020.07.012022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban,
havi bruttó 500.000 Ft összegben.
1 fő szakmai szakmai asszisztens
(2020.07.01-2020.11.30.)
munkaidejének 20 %-ban, havi bruttó
400.000 Ft , (2020.12.01-2022.06.30.)
munkaidejének 100 %-ban, havi bruttó

Támogatási összeg (Ft)
Támogatást
igénylő

Tevékenység

Költségtípus

Megnevezés

Finanszírozási
mód

Nettó egységár
(Ft)

Nettó
egységárra jutó
ÁFA (Ft)

Bruttó
egységár (Ft)

Mennyiség
(db)

Elszámolható
költség (Ft)

Utófinanszíro
zott

Szállítói
finanszírozású

Összesen

Tám
ogat
ási
száz
alék
(%)

Részletezés

400.000 Ftösszegben.
1 fő szakmai munkatárs munkaidejének
40 %-ban (2020.07.01-2022.06.30.) havi
bruttó 650.000 Ft összegben.
1 fő szakmai munkatárs (2020.10.012022.06.30.) munkaidejének 100 %-ban,
havi bruttó 380.000 Ft összegben.
6 fő szakmai munkatárs (2020.07.012020.12.31.) havi bruttó 64.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2020.07.012020.12.31.) havi bruttó 128.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2020.07.012022.06.30.) havi bruttó 64.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
6 fő szakmai munkatárs (2021.01.012022.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2020.07.012022.06.30.) havi bruttó 192.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében
2 fő szakmai munkatárs (2020.09.012022.06.30.) havi bruttó 128.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2021.01.012022.06.30.) havi bruttó 192.000 Ft/fő
összegben célfeladat keretében.
1 fő szakmai munkatárs (2020.09.012022.06.30.) havi bruttó 300.000 Ft
összegben célfeladat keretében.
Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszaba
dság Hatóság

Projekt
szakmai
megvalósítás
( közvetlen
költségek)

Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési
költség
Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési
költség

Szakmai
megvalósításh
oz kapcsolódó
útiköltség,
kiküldetési
költség

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
útiköltség,kikü

napidíj és
járulékai

Szakmai
megvalósításho
z kapcsolódó
szállásköltség

Utófinanszírozás

Utófinanszírozás

Utófinanszírozás

5 250 000

1 532 214

3 885 200

1 417 500

0

1 049 004

6 667 500

1 532 214

4 934 204
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1

1

6 667 500

1 532 214

6 667 500

6 667 500

1 532 214

1

4 934 204

4 934 204

Összesen:

1 000 000 000

357 291 100

1 532 214

4 934 204

642 708 900

1 000 000 000

100

"Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
3 nemzetközi tanulmányút utazási
költsége 7 fővel számolva átlagosan
bruttó 317.500/fő
(repülőjegy,vonatjegy,buszjegy stb.)

100

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó
3 nemzetközi tanulmányút során napidíj
és járulékai (3 út 7 fővel számlva 5
naptári nap 40 euro/naptári nap a
3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet alapján)

100

A szakmai megvalósítás során
megrendezésre kerülő
rendezvényekhez kapcsolódóan, a
272/2014 (XI.5.) Korm. rendeletben
meghatározott költségkorlátokat
figyelembe véve 65 vendégéjszakával
számolva nettó 11.811 Ft-os
egységáron került sor szállásköltség
tervezésére.Szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó 3 nemzetközi tanulmányút
szállás költsége 7 fővel számolva 4 éj
átlagosan 150 euro/éj.

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

2. melléklet
A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI,MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Mérföl
dkő
sorsz
áma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
esetében
felhasználni
tervezett
támogatás összege
(Ft)

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Műszaki szakmai eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

Műszaki szakmai
eredmény nem
számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

Részletes
Megvalósíthatósági
tanulmány

A
Részletes
Megvalósíthatósági
Tanulmány célja a tervezett fejlesztés
végrehajtásával kapcsolatos stratégiai
céloknak,
elvárásoknak
való
megfeleltetés alátámasztása, a projekt
műszaki-szakmai
tartalmának,
terjedelmének, valamint a kapcsolódó
projektek esetében a kapcsolódások –
szinergiák
–
és
lehatárolások
meghatározása, illetve a megvalósítandó
szakmai tevékenységek részletes leírása
és az ezen tevékenységekhez illesztett
projekt költségvetésének rögzítése.

1

db

Kötelező
projektdokumentum

Közbeszerzési
dokumentáció
(Műszaki Leírás)

A közbeszerzés tárgyát képező konkrét
tevékenységek
részletes
szakmai
tartalmát ismerteti a Műszaki Leírás. A
közbeszerzés célja a projekt sikeres
megvalósításában
közreműködő,
információszabadság terén a szükséges
szakmai ismeretekkel, valamint kutatási
és
disszeminatív
tevékenységek
folytatásával kapcsolatos, megfelelő
tapasztalattal rendelkező Ajánlattevő
kiválasztása.

Mérföldkőhöz
kapcsolódó műszakiszakmai eredmény

PROJKTELŐKÉSZÍTÉS
-

-

1

2020.09.30.

-

-

-

2

2021.07.31.

A
projekt
megvalósíthatósági
tanulmányának elkészítése
A szakmai megvalósításhoz
kapcsolódó közbeszerzés
műszaki
leírásának
elkészítése
Felelős
akkreditált
közbeszerzési
szakértő
kiválasztása, közbeszerzés
elindítása
A
szakmai
megvalósításában
közreműködő külső szakértő
partner
kiválasztásához
kapcsolódó közbeszerzési
eljárás dokumentációjának
összeállítása
Projektmenedzsment
szervezet felállítása / belső
szakmai
szakértők
megjelölése és szakmai
megvalósító
szervezet
felállítása.
A
szakértői/szakmai
együttműködések
megalapozása és elindítása
– külső és belső
Kommunikációs
terv
elkészítése

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS I.
SZAKASZ
A
szakmai
megvalósításában
közreműködő külső szakértő
partner
kiválasztásához
kapcsolódó közbeszerzési
eljárás lebonyolítása
A projekt működési rend
véglegesítése a kutatás
megvalósítására
bevont
szervezet
közreműködésével
A projektnyitó rendezvény
szakmai
napirendjének
elkészítése,
projektnyitó
rendezvény szervezése és
lebonyolítása.
A kutatási projekt szakmai
megvalósításának indítása
(indító megbeszélés)
A kutatásokat megalapozó
helyzetelemzések

51 764 935 Ft

51 764 935 Ft

nem releváns

Kutatási tervek

317 557 042 Ft

Kapcsolódó
közbeszerzés
elnevezése

369 321 977 Ft

Koncepcionális terv

A kutatási tervek tartalmazzák az adott
kutatás részletes kutatás-módszertani
megközelítést,
a
kutatás
során
alkalmazni kívánt eszközöket, az
elvégzendő tevékenységeket és a
kutatás
végrehajtásának
pontos
ütemezését. A kutatási terv tartalmilag és
összefüggéseiben épít az adott kutatás
Helyzetelemzési dokumentumára.
Az
eredménytermékek
közül
az
Információszabadságot támogató online
tájékoztató portál koncepcionális terve
egy olyan dokumentum, mely a portál
fejlesztését
megalapozó
szakmai
koncepció kidolgozását és műszaki
leírását tartalmazza. A Koncepcionális
terv
elkészítése
az
adatigénylés
folyamatának egyszerűsítését, valamint a
jogok és kötelezettségek rendszerezett
terjesztését is szolgálja.
A Koncepcionális terv elkészítését
megelőzi egy a Koncepcionális terv
előkészítését
megalapozó
helyzetelemző, feltáró dokumentum
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1

4

1

db

Kötelező
közbeszerzési
dokumentum

db

Mind a négy kutatás
esetében készül,
ezek a
dokumentumok
lesznek a
végrehajtandó
kutatások sorvezetői

db

A
Információszabadság
ot támogató online
tájékoztató portál
koncepcionális
tervének ki kell térnie
arra, hogy a
kormányzati
átláthatóságot
biztosító
megvalósíthatósági
hatástanulmányban
foglalt javaslat és az
információszabadság
ot támogató online

„A közérdekű és
közérdekből nyilvános
adatok közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és a
kutatások
eredményeinek
szakmai
megvalósítása "

Mérföl
dkő
sorsz
áma

3

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

2022.01.31.

elkészítése (mind a 4 db
kutatás esetében)
Szervezetelemzés
elkészítése
a
NAIH
vonatkozásában
A
Kormányzati
átláthatóságot
biztosító
megvalósíthatósági
hatástanulmányt
megalapozó igényfelmérő
helyzetelemzés elkészítése
(1db)
A nemzetközi konferencia
megszervezése
és
lebonyolítása
Az
adatgyűjtésre
és
célcsoport
bevonásra
szolgáló
Szakmai
rendezvények
lebonyolításának
megkezdése .
A
célcsoport-specifikus
részletes kutatási tervek
elkészítése (mind a 4 db
kutatás esetében)
Információszabadságot
támogató online tájékoztató
portál koncepcionális tervét
megalapozó helyzetelemzés
és a koncepcionális terv
elkészítése
a
műszaki
leírásban
rögzített
specifikációnak megfelelően
Kutatáshoz
szükséges
adatgyűjtések és felmérések
előkészítése,
adatok
bekérése
A
horizontális
kutatási
tevékenyégek megkezdése
A JÁPM megvalósításának
megkezdése
A
nemzetközi
tanulmányutak
lebonyolításának
megkezdése
Szakmai
megvalósítást
támogató fókuszcsoportos
interjúk
lebonyolításának
megkezdése.
Az I. kutatási célterület
kutatási
részeredményei
alapján
Adattábla
elkészítésének megkezdése
A III. és IV. kutatási terület
vonatkozásában
Esettanulmány
(elemző
tanulmány) elkészítésének
megkezdése
Az
online
tájékoztató
felülethez
kapcsolódó
közbeszerzés
lebonyolításának
megkezdése
Rendszeresített havi belső
projekt
előrehaladás
jelentés(ek) elkészítése
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS II.
SZAKASZ

A mérföldkő
esetében
felhasználni
tervezett
támogatás összege
(Ft)

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó műszakiszakmai eredmény

Műszaki szakmai eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

elkészítése. Ezen dokumentum célja az,
hogy pontosan rögzíteni tudjuk a
Koncepcionális terv célrendszerét, jogi
környezetét, fel tudjuk mérni a
későbbiekben az online tájékoztató
felületet használók pontos igényeit annak
érdekében, hogy az elkészülő felület
valóban egy jól használható minden
célcsoport
számára
hasznos
információszabadságot
támogató,
tudásmegosztó,
folyamat
támogató
felületként
tudjon
funkcionálni.
A
megelőző helyzetelemzés elkészítése
során az alábbi célcsoport igény és
vélemény feltérképezésére kerül sor:
Helyi
önkormányzatok/önkormányzati
társulások; állami, kormányzati, illetve
területi szervek; közfeladatot ellátó egyéb
nem közigazgatási szervezetek; civilek;
lakosság; valamint a NAIH munkavállalói
és vezetői.
Maga a Koncepcionális terv az alábbi
elemeket fogja tartalmazni:
•
részletes
műszaki
leírás
készítése egy olyan online tájékoztató
felület informatikai megvalósítására, mely
a leghatékonyabb és átláthatóbb módon
támogatja
az
információszabadság
érvényesülését.
•
drótváz
készítése,
mely
bemutatja az online tájékoztató felület
kinézetét.
Továbbá a Koncepcionális tervnek ki kell
térnie arra, hogy a kormányzati
átláthatóságot
biztosító
megvalósíthatósági hatástanulmányban
foglalt
javaslat
és
az
információszabadságit támogató online
tájékoztató
felület
hogyan
tudna
egymáshoz kapcsolódni, illetve magában
foglalja a lehetséges szinergiákat
kapcsolódási módokat.

359 887 404 Ft

729 209 381 Ft

Online tájékoztató felület

Az információszabadság érvényesülését
támogató
mindenki
számára
hozzáférhető,
közérthető,
könnyen
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Műszaki szakmai
eredmény nem
számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

Kapcsolódó
közbeszerzés
elnevezése

tájékoztató felület
hogyan tudna
egymáshoz
kapcsolódni, illetve
magában foglalja a
lehetséges
szinergiákat
kapcsolódási
módokat.

1

db

Az
információszabadság
ot biztosító online

„Információszabadság
Online Tájékoztató

Mérföl
dkő
sorsz
áma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kapcsolatfelvétel
a
kutatásba
tervezetten
bevonásra
kerülő
érintettekkel
a műszaki
leírás követelményei alapján
(elsősorban civilek).
A NAIH részéről elfogadott
részletes kutatási tervek és a
helyzetelemzések alapján a
tervezett kutatások (4db),
kutatási
felmérések,
adatgyűjtések,
adatfelvételek
folyamatos
végrehajtása,
majd
lezárása.
A
Kormányzati
átláthatóságot
biztosító
megvalósíthatósági
hatástanulmány elkészítése
Az
adatgyűjtésre
és
célcsoport
bevonásra
szolgáló
Szakmai
rendezvények
lebonyolításának folytatása
Szakmai
megvalósítást
támogató fókuszcsoportos
interjúk lebonyolítása.
Az
önkormányzati
közzétételhez kapcsolódó
felmérések
–
honlapelemzések
és
adatigénylések
–
eredményeit
kereshető
formátumban
tartalmazó
összefoglaló
Excel
adatbázis
(Adattábla)
elkészítése (1db)
Nemzetközi tanulmányutak
lebonyolítása
Nemzetközi jó gyakorlatok
feltárása,
tanulmány
elkészítése
A
3. és
4. kutatás
vonatkozásában
esettanulmányok
elkészítése
Az
online
tájékoztató
felülethez
kapcsolódó
közbeszerzés lezárása, a
Felület
fejlesztése
és
átadása
Útmutatók, ajánlások és
eszközök elkészítése (2 db)
A 4 db összefoglaló kutatási
jelentés elkészítése
A Tájékoztató felkészítő
roadshow
sorozat
lebonyolításának
megkezdése
Az útmutatók, ajánlások,
további eredménytermékek
elkészítésének megkezdése
Rendszeresített havi belső
projekt
előrehaladási
jelentés(ek)

A mérföldkő
esetében
felhasználni
tervezett
támogatás összege
(Ft)

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó műszakiszakmai eredmény

Műszaki szakmai eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

kezelhető komplex ismeretanyagot átadó
online tájékoztató portál.
A fejlesztés céljainak megvalósulását
támogatandó egy online tájékoztató
felület létrehozása is a Projekt
tevékenységei között szerepel. A
portálon
elsősorban
a
kutatások
célcsoportjain túl az állampolgárok
tájékoztatása is megvalósul, illetve
további
hasznos
segédletek
is
hozzáférhetővé
válnak
(például
adatigénylő
űrlapok,
tájékoztató
kiadványok, vizuális segédanyagok, stb.)
könnyen
kezelhető,
átlátható,
rendszerezett formában. A felület egyben
ellátja a projekt nyilvánosságának
biztosítását
és
egy
online
információszabadság
portálként
is
funkcionál. A felületen minden olyan
információ elérhető lesz, mely segíti az
információszabadság
érvényesülését,
továbbá felhívja a figyelmet a már
meglévő
kapcsolódó
felületek
használatára. Az előző alfejezetben
kifejtett koncepcionális terv az online
tájékoztató felület rendszertervének,
funkcionális leírásának kidolgozására
szolgáló dokumentum. A kozadat.hu és
kozadattar.hu portál oldalakhoz nem fog
kapcsolódni az online tájékoztató felület,
mivel a projekt által létrehozandó felület
célja a tájékoztatás és nem a rendszeres
adatbekérés, adatszolgáltatás.
Tervezetten az online tájékoztató felület
egy több funkciós honlapként fog
működni:
1- Egyrészt az információszabadsággal
kapcsolatban egy komplex tudásanyagot
tartalmazó mindenki számára elérhető
tájékoztató felületként,
2- Alkalmas lesz a Hatósággal történő
direkt kommunikációra (pl: Infotv. 30. §
(3) alapú adatszolgáltatás nyújtására),
3 -NAIH munkatársainak egy napi
munkavégzést
megkönnyítő
belső
adatbázisként (Intranet) fog működni,
4- Projekt nyilvánosságát biztosító felület,
ahol rendszerezetten elérhetőek lesznek
a Projekt eredménytermékei.

Szakmai megvalósítást
támogató
fókuszcsoportos interjú

A kutatási tevékenységhez és a
megvalósítandó
szakmai
eredményekhez kapcsolódóan a civil
szervezetek
és
a
célcsoportok
képviselőinek
bevonását
támogató,
valamint a kutatás mentén létrejövő
szakmai eredmények visszacsatolását
erősítő
fókuszcsoportos
interjúk
felvételére kerül sor. A fókuszcsoportos
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Műszaki szakmai
eredmény nem
számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága
tájékoztató felület
tervezetten az alábbi
funkciókkal fog
rendelkezni:
Főoldalra
vonatkozóan pl.:
-Tájékoztató/üdvözlő
funkció
- Keresési
lehetőségek
- 5 célcsoport
számára elérhető
releváns tartalom
- Az
információszabadság
kapcsán aktuális
tartalmak feltöltési
lehetőségét biztosítja
- Bejelentkezett
felhasználók
számára elérhető
tartalom áttekinthető,
könnyen kezelhető,
munkafolyamatokat
támogató.
- Az aktuális hírek,
legfrissebb feltöltött
tartalmak, top 10
legkeresettebb
nyomtatványt/tartalm
at/információt
előtérbe helyezi.
- Célzott
tájékoztatás,
ismeretátadás
kapcsán kitér, pl.:
- oktatóvideó,
- infógrafika
kialakítási
lehetőségére.
- Admin és
szuperadmin
felhasználók
számára
szerkesztési és
feltöltési lehetőséget
biztosít. (pl.: Infotv.
30. § (3) alapú
adatszolgáltatás, és
ezen adatok
statisztikai elemzése)
- Gyakran Ismételt
Kérdések (GYIK)
funkció.
Az online tájékoztató
felület megfelel a
W3C WCAG 2.0
szabvány (ISO/IEC
40500:2012) „AA”
szintjének.
A fókuszcsoportos
interjú egy
szemléletformáló
eszköz és egy
vélemény
adaptációra alkalmas
kommunikációs
csatorna is jelen
Projekt esetében.

Kapcsolódó
közbeszerzés
elnevezése
Felület fejlesztése és
üzembehelyezése”

„A közérdekű és
közérdekből nyilvános
adatok közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és a
kutatások
eredményeinek

Mérföl
dkő
sorsz
áma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása

A mérföldkő
esetében
felhasználni
tervezett
támogatás összege
(Ft)

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó műszakiszakmai eredmény

Műszaki szakmai eredmény leírása

Műszaki szakmai
eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

Műszaki szakmai
eredmény nem
számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

interjúkkal összefüggésben meg kell
jegyezni, hogy a Projekt kiemelt céljai
között van a disszemináció mint
tevékenység, mely az egész Projekten
átívelő feladat.

-

-

-

4

2022.06.30.

-

-

-

A Tájékoztató felkészítő
roadshow
sorozat
lebonyolítása
–
disszemináció
Az
adatgyűjtést
és
célcsoport
bevonást
szolgáló,
valamint
a
disszeminációt
célzó,
összefoglaló nevén Szakmai
rendezvények
teljeskörű
megvalósítása
A
további
horizontális
tevékenységek lezárása
Útmutatók, ajánlások és
eszközök
elkészítése
Eredménytermék
3
–
Adatközlő Kisokos – ki
tartozik az Infotv. hatálya
alá?
Útmutatók, ajánlások és
eszközök
elkészítése
Eredménytermék 4 – A
költség térítés szabályozása
és gyakorlata
Útmutatók, ajánlások és
eszközök
elkészítése
Eredménytermék
5
–
Közérdekű
adatigénylés
teljesítésének
alapjául
szolgáló mintaszabályzat
Útmutatók, ajánlások és
eszközök
elkészítése
Eredménytermék
6Adatszolgáltatási
mátrix,
avagy
ki
kicsoda
az
információszabadság terén
(környezetvédelmi „pilot”)
Projektszintű összefoglaló
tanulmány
készítése
a
kutatási eredményekről.
Projektszintű összefoglaló
jelentés
készítése
döntéshozók részére.
Az Átláthatósági kézikönyv
elkésztése

Egy olyan összefoglaló dokumentum,
mely a NAIH iránymutatása alapján,
kiválasztott legalább három külföldi jó
gyakorlat feltárását és elemzését foglalja
össze az információszabadság terén.

1

db

Összefoglaló kutatási
jelentés

Az adott kutatás kapcsán a beavatkozási
fókuszokat
azonosító,
megoldási
javaslatokat, megalapozásának célját
szolgáló, a kutatási eredményeket
rendszerező és összefoglaló tanulmány.

4

db

Összefoglaló jelentés
döntéshozók részére

270 790 619 Ft

1 000 000 000
Ft

szakmai
megvalósítása "
és
„Szakmai
tevékenységet
támogató
rendezvények
lebonyolítása”

Nemzetközi jó
gyakorlatok gyűjteménye
tanulmány

SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS III.
SZAKASZ

Szakmai rendezvények

Útmutatók, ajánlások,
eszközök

A kutatási eredményekre, a célcsoport
attitűdjére és visszajelzéseire alapozott
szakpolitikai
ajánlásgyűjtemény,
felülvizsgálatra és beavatkozási pontokra
fókuszáló
összefoglaló
jelentés,
javaslatcsomag döntéshozók részére,
mely konkrét kidolgozott javaslatok
mentén
döntésmegalapozó
dokumentumként tud funkcionálni. A
dokumentum egy, a döntéselőkészítés
során történő eredményes felhasználás
érdekében létrehozott dokumentum,
melynek célja, hogy a tématerület
kapcsán feltárt eredményekre reagálva a
szakpolitikai döntéseket megalapozó
szabályozási és intézkedési javaslatokat
foglalja össze.
Az érintettek (a kutatások során definiált
célcsoportok, civil szervezetek) kutatási
folyamatba történő bevonását, valamint a
kutatás és a projekt eredményeinek
disszeminálását célzó, országosan több
helyszínen, összesen 20 alkalommal,
alkalmanként 20-30 fő részvételével
megrendezésre kerülő rendezvények,
melyek
támogatják
a
proaktív
véleménycserét.

A kutatási tevékenységek során feltárt
eredmények felhasználásával készülő
útmutatók, ajánlások és eszközök,
melyek
kimondottan
a
Projekt
célcsoportjai
számára
készülnek.
Tervezetten az alábbi 6 db útmutató,
ajánlás és eszköz készül el:
Eredménytermék 1 - Önkormányzati
útmutató
az
információszabadság
biztosításához
Eredménytermék 2 - önellenőrzést
támogató „compliance” útmutató
Eredménytermék 3 – Adatközlő Kisokos
– ki tartozik az Infotv. hatálya alá?
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Kapcsolódó
közbeszerzés
elnevezése
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Hozzájárul az
információszabadság
érvényesülésének
külföldi
gyakorlatainak
megismeréséhez.
A kutatási jelentés
kiinduló
dokumentumként
szolgál további
eredménytermékek
elkészítéséhez.

Hozzájárul a kutatási
eredmények
(strukturált
javaslatszintű
formában)
döntéshozói szintre
történő
becsatornázásához.

A résztvevőkben
tudatosítja az
információszabadság
érvényesülésének
fontosságát, valamint
segíti az érintettek
körében a
vélemények
feltárását.

A kutatások
eredményeire
támaszkodva
készülnek el az
útmutatók, ajánlások
eszközök, de több
közülük horizontális
eredménytermék,
melyet több
célcsoport egyaránt
tud alkalmazni.

„A közérdekű és
közérdekből nyilvános
adatok közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és a
kutatások
eredményeinek
szakmai
megvalósítása "

„A közérdekű és
közérdekből nyilvános
adatok közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és a
kutatások
eredményeinek
szakmai
megvalósítása "
és
„Szakmai
tevékenységet
támogató
rendezvények
lebonyolítása”
„A közérdekű és
közérdekből nyilvános
adatok közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és a
kutatások
eredményeinek
szakmai
megvalósítása "

Mérföl
dkő
sorsz
áma

Mérföldkő
elérésének
tervezett dátuma

Megvalósítani tervezett
eredmény leírása
-

-

A mérföldkő
esetében
felhasználni
tervezett
támogatás összege
(Ft)

A mérföldkő
eléréséig
felhasználni
tervezett
támogatás
összege (Ft)

Mérföldkőhöz
kapcsolódó műszakiszakmai eredmény

Az online tájékoztató felület
népszerűsítése,
projekteredményekkel
történő feltöltése
Projektzáró
rendezvény
megtartása (100 fő)
Rendszeresített havi projekt
előrehaladás jelentés(ek)

Összefoglaló tanulmány

Műszaki szakmai eredmény leírása

Eredménytermék 4 – A költség térítés
szabályozása és gyakorlata
Eredménytermék
5
–
Közérdekű
adatigénylés
teljesítésének
alapjául
szolgáló mintaszabályzat
Eredménytermék 6- Adatszolgáltatási
mátrix,
avagy
ki
kicsoda
az
információszabadság
terén
(környezetvédelmi „pilot”)
Mindegyik
eredménytermékkel
kapcsolatban
elvárás,
hogy
jól
használható
közérthető
eszköz
készüljön.
Az
összes
kutatás
eredményére
alapozott,
a
felülvizsgálatra
és
beavatkozási
pontokra
fókuszáló
szakmai
javaslatokat
tartalmazó
összefoglaló,
szintetizáló
jellegű
zárótanulmány.
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Műszaki szakmai
eredmény
számszerűsíthető
célértéke

Mértékegysége

Műszaki szakmai
eredmény nem
számszerűsíthető
egyéb tulajdonsága

1

db

Projekt szintű
összefoglaló
dokumentum

Kapcsolódó
közbeszerzés
elnevezése

Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

3. melléklet
PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Helység

Irányítószám

Közterület

Házszám

Elsődleges
helyszín

Budapest

1055

Falk Miksa utca

9-11.

Igen
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Támogatási szerződés száma: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001
Kedvezményezett: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Projekt címe: Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése

4. melléklet
KÖZBESZERZÉSI TERV

Kedvezményezett
neve

Nemzeti Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság

Nemzeti Adatvédelmi
és
Információszabadság
Hatóság

Beszerzéshez
rendelt elnevezés

Szakmai
tevékenységet
támogató
rendezvények
lebonyolítása

„Információszabadsá
g Online Tájékoztató
Felület fejlesztése és
üzembehelyezése”
„A közérdekű és
közérdekből
nyilvános adatok
közzétételi
kötelezettségének
vizsgálatát szolgáló
elemző kutatások és
a kutatások
eredményeinek
szakmai
megvalósítása "

Közbeszerzés
tárgya

Hirdetmén
y feladás/
ajánlati
felhívás
megküldésének/
ajánlatkéré
s dátuma

Hirdetmény
/ajánlati
felhívás
TED/KÉ
azonosí-tó
száma

Közbeszerzés becsült
nettó értéke
(Ft)

Egybeszámít
ott becsült
nettó érték
(Ft)

Szolgáltatás
2020.12.15.

Szolgáltatás

Szolgáltatás

-

2020.10.13.

-

-

-

42 629 600

40 000 000

490 533 333

42 629 600

Meghirdetés
tervezett
kezdete

2020.12.08
.

40 000 000

2021.06.01
.

490 533 333

2020.07.03
.

Alkalmazandó
eljárásrend

Közbeszerzés
– ex – post
végleges
dokumentáció
és eljárás
szakmai és
közbeszerzésjogi ellenőrzés

Közbeszerzés
– ex – post
végleges
dokumentáció
és eljárás
szakmai és
közbeszerzésjogi ellenőrzés

Közbeszerzés
– ex – ante
dokumentáció
szakmai
ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás
típusa

Nemzeti ért.
határ – Nyílt
(Kbt. 2015)

Nemzeti ért.
határ – Nyílt
(Kbt. 2015)

Uniós
értékhatár –
Nyílt (Kbt.
2015)

Szerződés
kötés
dátuma

Ajánlatok
beadási
határideje

Közbe
szerzési
eljárás
ellenőrzé
sének
(EMIR
,
FAIR)
azono
sító
száma

1

2021.02.08
.

2020.12.29.

-

-

-

-

2021.01.
28.

Nem

1

2021.09.21
.

2021.06.21.

-

-

-

-

2021.09.
21.

Nem

1

2021.01.20
.

2020.11.16.

-

-

-

-

2020.01.
11.

Feltételes
közbes
zerzés

Több
pályázathoz
kapcsolódó
közbeszer
-zés

Központosított
közbeszerzés

Eljárási
szakaszok
száma

Igen

Nem

Nem

Nem

Nem

Igen

Nem

KFF
tanúsít
vány
Ajánl
száma,
atteamenn
vők
yiben a
szábeszer
ma
zés
már
lezárult

Érvényes
ajánlatot
tevők
száma

Írásbeli
összegzés
megküldésének
dátuma

