
 

 Tárgy: IPARKER migrációs/interfész 

ajánlat 

 Ügyintéző: Kovács Szilvia irodavezető 
  : asp@komdat.hu 

  :  06-1-401-20-60 

Tisztelt Címzett! 

 

Az Önkormányzati ASP központ Ipari és kereskedelmi szakrendszerét cégünk fejlesztette ki a 

GovCenter rendszer keretében évek óta sikeresen működő alkalmazás tapasztalataira alapozva. 

2016. szeptember 3-án hatályba lépett az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 

31.) Korm. rendelet, amely a rendszerre illetve a rendszerhez való csatlakozásra vonatkozó 

részletes szabályokat tartalmazza. 

A kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzatok „rendszercsatlakozás”, vagy „interfészes 

csatlakozás” formájában kötelesek csatlakozni az ASP 2 rendszerhez, a rendeletben 

meghatározott időpont, és műszaki feltételek szerint. 

A sikeres csatlakozást támogató fejlesztéseinket és szolgáltatásainkat a következő feltételekkel 

ajánljuk a helyi önkormányzatok számára. 

 

Ajánlat az ASP rendszer ipari- és kereskedelmi szakrendszeréhez 

RENDSZERCSATLAKOZÁSSAL csatlakozók számára 
 

A migráció tartalmazza: 

 ipari- és kereskedelmi rendszerek [kereskedelmi tevékenységek (üzletek); 

telepengedélyek, telepek; szálláshely-szolgáltatási tevékenység; zenés, táncos 

rendezvények; vásárok, piacok, bevásárlóközpontok] adatainak tisztítása 

 adatok migrációja először a teszteléshez majd az éles rendszerhasználathoz 

 migrációs jegyzőkönyv, adattisztítási terv, adattisztítási jelentés elkészítése 

 meglévő iratsablonok illesztése illetve sablon mintatár biztosítása 
 

GovCenter felhasználók - adatok migrációja az Önkormányzati ASP rendszerbe 
(Az ipari- és kereskedelmi nyilvántartásokat a cégünk GovCenter rendszerén keresztül vezetők.) 

A település lakossága 3000 fő alatti 25.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 50.000.- Ft + ÁFA 

A település lakossága 10000 fő feletti 75.000.- Ft + ÁFA 

Egyéb nyilvántartást vezetők - adatok migrációja az Önkormányzati ASP rendszerbe 
(Az ipari- és kereskedelmi nyilvántartásokat valamilyen elektronikus formában vezetők.) 

 Adatkonverzió meglévő szakalkalmazásból 

A település lakossága 3000 fő alatti 75.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 100.000.- Ft + ÁFA 
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A település lakossága 10000 fő feletti 150.000.- Ft + ÁFA 

 Adatkonverzió a Zala Megyei Kormányhivatal által meghatározott állomány 

alapján 
A település lakossága 3000 fő alatti 50.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 75.000.- Ft + ÁFA 

A település lakossága 10000 fő feletti 100.000.- Ft + ÁFA 

 GovCenter felület biztosítása kézi rögzítéshez  
(Rögzítést követően az adatok áttölthetőek az Önkormányzati ASP-be) 

37.500.- Ft + ÁFA 

 

Ajánlat az ASP rendszer ipari- és kereskedelmi szakrendszeréhez INTERFÉSZES 

csatlakozási módot választók számára 
 

GovCenter felhasználók - Önkormányzati ASP interfész 
(Az ipari- és kereskedelmi nyilvántartásokat a cégünk GovCenter rendszerén keresztül vezetők.) 

Interfész elkészítése a meglévő terméktámogatási/üzemeltetési 

szerződés keretén belül 
INGYENES  

Egyéb nyilvántartást vezetők - Önkormányzati ASP interfész 
(Az ipari- és kereskedelmi nyilvántartásokat valamilyen elektronikus formában vezetők.) 

 GovCenter felület biztosítása adatkonverzióval vagy kézi rögzítéshez 

(Áttérés a GovCenter Iparker rendszerének használatára az adatok átkonvertálásával.) 

A település lakossága 3000 fő alatti                        Üzemeltetés: 

Adatkonverzió: 

8.000.- Ft + ÁFA/hó  

50.000.- Ft + ÁFA 

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti       Üzemeltetés: 

Adatkonverzió: 

14.000.- Ft + ÁFA/hó  

75.000.- Ft + ÁFA 

A település lakossága 10000 fő feletti                    Üzemeltetés: 

Adatkonverzió: 

21.000.- Ft + ÁFA/hó  

100.000.- Ft + ÁFA 

 Szükséges interfész megírásában támogatás a jelenleg 

használt IPARKER rendszer használata mellett 

(A jelenleg használt szakalkalmazások megtartása esetén a 

kötelező adatszolgáltatáshoz szükséges interfész 

kialakításának támogatása vagy annak elkészítése.) 

Egyedi ajánlat alapján 

A közös önkormányzati hivatalok esetében a közös hivatalt alkotó települések együttes állandó 

lakosságszáma a kategóriába sorolás alapja. 

Az ajánlattal kapcsolatban minden további információval szívesen állunk rendelkezésükre a 061-

401-20-60-as telefonszámon. 

Budapest, 2016. szeptember 26. 

 
Köszönettel: 

 

Kelemen Péter 
ügyvezető igazgató 

Komunáldata Kft. 

 



A megrendelés a következő eszközök bármelyikével eljuttatható a szolgáltatóhoz: 

FAX: Email: Posta: 

06-1-401-2065 asp@komdat.hu 1161 Bp. Rákóczi út 17. 

 

MEGRENDELÉS - IPARKER 
 
Megrendelő: 

Név:  

Cím:  

Adószám:  

Ügyintéző, E-mail cím:  

 
Ajánlat illetve előzetes egyeztetés alapján megrendeljük a 
 

Komunáldata Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1161 Budapest, Rákóczi út 17.) 
 

által fejlesztett következő űrlapot illetve szolgáltatást: 

Kérjük, a megfelelő oszlopba tegyen X-et. 

 

RENDSZERCSATLAKOZÁS esetében: 

Megnevezés Ár  

GovCenter felhasználók – adatok migrációja az Önkormányzati ASP Ipari- és 

kereskedelmi rendszerébe 

A település lakossága 3000 fő alatti 25.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 50.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 10000 fő feletti 75.000.- Ft + ÁFA  

Egyéb nyilvántartást vezetők – adatok migrációja az Önkormányzati ASP Ipari- és 

kereskedelmi rendszerébe 

Adatkonverzió meglévő szakalkalmazásból 

A település lakossága 3000 fő alatti 75.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 100.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 10000 fő feletti 150.000.- Ft + ÁFA  

Adatkonverzió a Zala Megyei Kormányhivatal által meghatározott állomány alapján 

A település lakossága 3000 fő alatti 50.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 75.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 10000 fő feletti 100.000.- Ft + ÁFA  

GovCenter felület biztosítása kézi rögzítéshez 37.500.- Ft + ÁFA  

 

INTERFÉSZES CSATLAKOZÁS esetében: 

Megnevezés Ár  

GovCenter felület biztosítása adatkonverzióval vagy kézi rögzítéshez 

A település lakossága 3000 fő alatti 
Üzemeltetés: 8.000.- Ft + ÁFA/hó  

Adatkonverzió: 50.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 
Üzemeltetés: 14.000.- Ft + ÁFA/hó  

Adatkonverzió: 75.000.- Ft + ÁFA  

A település lakossága 10000 fő feletti 
Üzemeltetés: 21.000.- Ft + ÁFA/hó  

Adatkonverzió: 100.000.- Ft + ÁFA  

Szükséges interfész megírásában támogatás Egyedi ajánlat alapján  

 

Kelt:     
………………………….. 

a megrendelő részéről 
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