
 

 

Önkormányzati ASP tájékoztató és ajánlat 
csatlakozó hivatalok és önkormányzatok számára 



Tisztelt Polgármester Asszony / Úr! Tisztelt Jegyző Asszony / Úr! 

 

 
Az EPER, E-KATA, E-IKTAT, KATAWIN fejlesztőjeként és FORTELLUM szakértői 

támogatóként köszönjük eddigi bizalmukat és a továbbiakban is számíthatnak munkánkra.  

 

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú ASP pályázat keretében vállaljuk a migráció elkészítését, 

valamint a tesztelés, élesítés támogatását.  

 

Mellékeltük a migrációra vonatkozó ajánlatunkat és annak megrendelő lapját.  

 

A sikeres megvalósítás érdekében a hivatal pályázatírójával, lebonyolítójával, beszállítóival, 

fővállalkozójával, más programok fejlesztőivel szívesen együttműködünk. Fővállalkozó 

választása esetén, javasoljuk, kössék ki a szerződésben, hogy alvállalkozóként a jelenlegi 

szoftver fejlesztőjével végeztessék a migrációt. 

 

Az ASP bevezetése nem érinti EPER gazdálkodási rendszerhez kapcsolódó étkeztetés és konyha 

programokat, azok változatlanul használhatók, a kapcsolatot a havi összegzett főkönyvi feladás 

teremti meg. 

 

Bízza ránk a teljes migrációs feladatot! Amennyiben valamelyik jelenlegi szakrendszer nem a 

mi fejlesztésünk, akkor szükség esetén alvállalkozói szerződést kötünk a fejlesztőjével. Az EPER 

mellett a DOKK programból is tudunk migrálni. Szinte valamennyi iratkezelő programból 

végeztünk már sikeres adatmigrációt. 

 

Abban az esetben, ha a gazdálkodási, iratkezelő, kataszteri szakrendszerek közül valamelyik 

migrációjával mást szeretnének megbízni, javasoljuk a pályázati keret arányos megosztását.  

Kérjük, ebben az esetben vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal. 

 

 

 

 

 

25 éve segítjük az önkormányzatokat 

feladataik megoldásában, számíthatnak ránk 

az ASP bevezetése, használata során is! 

 

 

Októbertől indul országos könyvelés –  

étkeztetés – konyha oktatás és konzultáció 

sorozatunk.  

 

Ezen részletesen ismertetjük az ASP 

bevezetés, migráció feladatait, bemutatjuk 

az ASP-hez tervezett támogatási szolgál-

tatásunkat. 

 

 

A pontos időpontokról e-mailben és a 

www.eszoft.hu oldalon tájékoztatjuk.  

 

 

A migrációra vonatkozó megrendelést, árajánlat kérést, partneri vagy fővállalkozói 

kapcsolatfelvételt az asp@eszoft.hu címre kérjük küldeni (telefon: 06-70-252-0302).  

  

http://www.eszoft.hu/
mailto:asp@eszoft.hu


AJÁNLAT 

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú  

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás 

 

„1.4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja” 

„1.6. Tesztelés, élesítés” 

pontjában meghatározott tevékenységek elvégzésére, támogatására 

Az ajánlat érvényessége 90 nap 

 

Ajánlattevő: E-Szoftverfejlesztő Kft., 4964 Fülesd, Fő utca 25., telefon: 06-70-252-0302. 

Címzett: Önkormányzati ASP csatlakozásra kötelezett önkormányzat. 

 

Az ajánlatban szereplő feladatot a hivatal közvetlen megrendelésére és alvállalkozóként 

is teljesítjük. Fővállalkozó megbízása esetén javasoljuk, kössék ki a szerződésben, hogy 

alvállalkozóként a jelenlegi szoftver fejlesztőjével végeztessék a migrációt. 

 
Az EPER gazdálkodási, E-KATA és KATAWIN kataszteri, E-IKTAT iratkezelő szoftverek 

fejlesztőjeként és FORTELLUM szakértői támogatóként köszönjük eddigi bizalmukat és 

szeretnénk felajánlani segítségünket az önkormányzati ASP rendszer bevezetésében.  

 

Az első ütemben indulóknak 2017. január elsejével a gazdálkodási adatokat és a tárgyi eszközöket 

kell betölteni az önkormányzati ASP-be. 2018. január elsején pedig az iktatási és a kataszteri 

adatokat kell migrálni. A második ütemben a mindhárom rendszer 2018. január elsején indul. 

 

A pályázat lebonyolítása során az egyes részterületek költségei nem csoportosíthatók át. A 

keretösszegnél alacsonyabb megbízási díj esetén a pályázati forrás is csökken (azaz elveszítik a 

pénzt!). Javasoljuk, ne a legalacsonyabb, hanem összességében a legkedvezőbb ajánlatot 

válasszák! 

 

Az E-Szoftverfejlesztő Kft. ajánlata a legkedvezőbb az Önök számára következők miatt: 

 

 Biztosan tökéletes lesz az adatok áttöltése. Az ASP 1.0-ben több hivatalnak végeztünk 

sikeres migrációt a gazdálkodási, kataszteri és iratkezelő rendszerekre. 

 Fortellum ASP támogatási szolgáltatást csak akkor tudunk vállalni, ha mi töltöttük át 

az adatokat (bizonytalan nyitó adatokkal nem dolgozunk). 

 A hivatalok döntő többségében a mi szoftvereink kezelik az adatokat. Nem csak a 

forrás és cél adatszerkezetét, hanem azok szakmai hátterét, kódrendszerét is ismerjük.  

 Adatpótló, javító és megismételt migrációra is képesek vagyunk. 

 A teljes migrációs feladatot vállaljuk. Ha valamelyik jelenlegi szakrendszer nem a mi 

fejlesztésünk, akkor szükség esetén alvállalkozói szerződést kötünk a fejlesztőjével.  

 

Az évzárás után csak 1-2 hónapja lesz arra, hogy az új programban az első negyedévet elkészítse. 

Ebből nem várhat heteket egy tapasztalatlan vállalkozóra, nem lesz ideje tesztelni, javítani. 

 

Üdvözlettel: Csizmazia Tibor Pisák Szabolcs 

2016.09.27. E-Szoftverfejlesztő Kft. Fortellum Kft.  
  

Ne kockáztasson! Mi értünk hozzá, van sikeres ASP migrációs referenciánk, mindig 

megbízható partnerei voltunk Önöknek és a jövőben is számíthatnak ránk. 
 

Bízza meg az E-Szoftverfejlesztő Kft.-t az ASP bevezetés migrációs feladataival!  



 
 

MEGRENDELŐ 

 

KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 számú  

„Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” című pályázati felhívás 

 

 

Megrendelés címzettje:    E-Szoftverfejlesztő Kft., 4964 Fülesd, Fő utca 25. 

                                           www.eszoft.hu, asp@eszoft.hu, telefon: 06-70-252-0302 

 

 

Megrendelő hivatal neve:  

 

 

 

 

„1.4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének 

javítása, migrációja” 

 
Megrendelés összege:  
 

(Bruttó keretösszeg: 1. kategória 1,320,000 Ft, 2. kategória 1,540,000 Ft, 3. kategória 2,610,000 Ft.) 
 

 

 

„1.6. Tesztelés, élesítés” támogatása 

 
Megrendelés összege:  
 

(Bruttó keretösszeg 50%-a: 1. kategória 120,000 Ft, 2. kategória 140,000 Ft, 3. kategória 225,000 Ft.) 

 

 

 

Megjegyzések, egyedi megállapodások: 

 

 

 

 

 

 
 

                Megrendelő aláírása 

 

 

 

Dátum:   PH.   

 

 
Az 1.4. és 1.6. pont a pályázati felhívás megfelelő pontjai, és egymástól függetlenül is megrendelhetők. 
 
A megrendelés érvényességének feltétele a megrendelő KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 számú pályázatának 
sikeres elbírálása. Ellenkező esetben a megrendelés automatikusan érvényét veszti. 
 

http://www.eszoft.hu/
mailto:asp@eszoft.hu

