
ASP pályázati tájékoztató 

 

Késve kezdődik az ASP pályázati értesítések kiküldése, még kevesebb idő marad a felkészülésre, ezért 
előre kell dolgozni. 
 

1. Ajánlatkérés, megrendelés, szerződés 
 
Köszönjük az eddigi megrendeléseket, ezeket visszaigazoltuk, a pályázati eredményhirdetést követően 
küldjük a szerződés tervezeteket. A megrendelés elküldése kockázatot nem jelent, mert csak sikeres 
pályázat esetén lép hatályba. 
 
Ajánlataink egységesek, a migrációs keretösszegre, illetve a tesztelés feladatában a keret felére 
vonatkoznak. Arányosan számolunk (1/3-1/3 a gazdálkodás, iktatás, kataszter), ha a tagtelepülések 
részben más programot használnak, ezt még tovább osztjuk.  
 
Az ajánlatkérés módja kizárhatja, hogy mi végezzük a migrációt!  
 
Ha a legalacsonyabb árat jelöli nyertesként, akkor biztosan nem velünk fog szerződni, mert fix áraink 
miatt más ajánlattevő akár egy forinttal alacsonyabb ajánlata fog nyerni. 
 
Az ajánlatkérésben az „összességében legkedvezőbb” ajánlat nyertességét jelölje meg, így megmarad 
a joga, hogy az ajánlatok közül az Önnek valóban legkedvezőbbet válassza. Bízunk benne, hogy a mi 
ajánlatunk lesz összességében a legkedvezőbb. Így közvetlenül, gyorsan és tökéletes minőségben, az 
Önök leterhelése nélkül fogjuk a migrációt elvégezni. 
 

2. Migrációs folyamat az első ütemben indulóknak 
 
a. Első részteljesítés 

2016. 12.31-ig gazdálkodás alapadatok, törzsek, nyitott számlák 
2017. 03.31-ig gazdálkodás nyitó adatok, számlák, egyebek feltöltése, tárgyi eszközök 
 

b. Második részteljesítés 
2017. 08.31-ig kataszter, iratkezelő migrációs teszt 
 

c. Harmadik rész, végteljesítés 
2018.01.15. Iratkezelés áttérés 
2018.04.30. Kataszteri áttérés 
 

d. Időben nem meghatározható feladatok 
Migráció ismétlések, adatpótlások 
Adattárház feltöltés 
 

A második részteljesítés azért szükséges, mert 2018-ban indul a második ütem, és azzal együtt nem 
lehetséges a kataszterben, iratkezelőben lévő problémákat rendezni. A részletes migrációs lista a 
honlapon olvasható. 
  



 
3. Iratkezelő migráció 

  
A partnerek összevonása az iratkezelőben és gazdálkodásban is gondot fog okozni, ha a közös hivatal 
tagtelepülései más-más programból migrálnak. Így ugyanis az összevonás csak az egyes programokon 
belül történik meg. A partnerek emiatt az ASP-ben összevonva duplázódni fognak.  
 
Ebben az esetben az célszerű, ha az iratkezelő teljes migrálását ránk bízzák, mert mi szinte valamennyi 
rendszerből végeztünk már sikeres migrációt. További előny, hogy mi nem korlátozzuk 5 évre a 
migráció végrehajtását, és többféle programból származó iratokat is képesek vagyunk egyesíteni. 
 

4. Önkadó, kataszter és Földhivatal 
 
Az adatmigráció részeként elkészült a földhivatali egyeztető funkció, mely háromféle módszerrel teszi 
lehetővé az eltérések vizsgálatát a kataszteri és önkadó adatbázisában. A Földhivatal háromféle 
állományt biztosít: 1. önkormányzati ingatlan lista, 2. ingatlan geokódok, 3. tulajdoni lapok. Az utóbbi 
ingyenes, és alkalmas az önkadó vizsgálatára is.  
 
A program összeveti a földhivatali tulajdoni lapok, önkadó, kataszter adatait és szemléletesen 
megmutatja az eltéréseket (hrsz, m2, tulajdonos, tul.hányad). A funkció az E-KATA-ból nov. 28-tól 
elérhető a migrációt megrendelőink számára.  
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