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Tisztelettel köszöntjük Önöket hírlevelünk 

2. számának megjelenése alkalmából.  

 

Az „Ügyészségi eljárások elektronizá-

lása” című EKOP-1.A.1-08/C-2009-0010 

projektből fakadó tájékoztatási kötele-

zettségünknek eleget téve állítottuk össze 

ismét hírlevelünket, annak érdekében, 

hogy az ügyészi szervezet tagjai részére 

a projekt megvalósításának ideje alatt 

naprakész információkat nyújtsunk a fej-

lesztés állapotáról, az egyes projekttevé-

kenységekről. Emellett az ügyészség 

megújuló honlapján is figyelemmel kísér-

hetik majd a projekt előrehaladását. 

 

E számunkban először a projekthez kap-

csolódó közbeszerzési eljárást érintő leg-

fontosabb tudnivalókat foglaljuk össze, 

majd az elkövetkező időszak feladatai-

nak, eseményeinek rövid ismertetésére 

kerül sor.  

E számunktól kezdve szeretnénk Önökkel 

megismertetni azokat a kollégákat is, 

akik részt vesznek ebben a munkában. 

Ezúttal a nyertes projekt pályázati anya-

gának összeállítását koordináló 

dr. Tancsik Rudolf 

igazgatási osztályvezető ügyészt, a Pro-

jekt Irányító Bizottság tagját kértük egy 

kis múltidézésre. A projekt előkészítési 

fázisának eseményeiről szóló beszámoló-

ját hírlevelünk végén olvashatják. 

 

Számítunk megtisztelő figyelmükre! 

 

Dr. Nagy Tibor projektvezető 
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Összefoglaló 

 a közbeszerzési eljárásról 

 

A Magyar Köztársaság Ügyészsége részé-

re informatikai rendszerek bevezetése, az 

ehhez szükséges szoftverek, fejlesztések 

és azok implementációjához szükséges 

szolgáltatások biztosítása tárgyában két-

fordulós, nyílt, tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás került kiírásra 2010. augusztus 

19-én.  

A tárgyalások első fordulójában kiválasz-

tottuk azt az öt gazdasági társaságot, 

amelyeket – a tárgyalások második for-

dulóját követően - végleges ajánlattételre 

hívtunk fel. A 2011. május 20-án történt 

ajánlatbontás után elvégeztük az egyes 

árajánlatok értékelését. A közbeszerzési 

bíráló bizottság tagjai által készített érté-

kelések összesítése alapján, Legfőbb 

Ügyész úr döntése értelmében, az Aquis 

Informatika Zrt. ajánlatát fogadtuk el.  

Az eredményhirdetésre – a Nemzeti Fej-

lesztési Ügynökség által kiállított, az eljá-

rás szabályosságát igazoló tanúsítvány 

birtokában – 2011. július 7-én került sor. 

Figyelemmel a Közbeszerzési törvényben 

meghatározott szerződéskötési moratóri-

umra, a szerződés megkötésének várható 

időpontja 2011. július 27. A szerződéskö-

tést követően kezdődhet meg a rendsze-

rek fejlesztése. 

 

Egyéb információk a projektről 

 

Ütemezés 

2011 harmadik negyedévében a fejlesz-

tés üteméhez igazodva megkezdődik az 

új rendszer oktatása. A zökkenőmentes 

átállás, szemléletváltás elősegítése érde-

kében személyre szabott oktatásokat 

szervezünk. Először a fejlesztésben részt-

vevő munkatársakat, majd a leendő 

üzemeltető informatikusokat, végül a 

felhasználásban, a helyi használatban 

kiemelt szerepet kapó ügyészségi alkal-

mazottakat részesítjük feladataik szerinti 

képzésben. 

2011 negyedik negyedévében megkezdő-

dik a rendszer tesztelése, telepítése, 

amelynek 2011. november 30-ra már 

„Be. kompatibilis”-nek kell lennie. 

2012 első negyedévében befejeződik az 

ügyészségi rendszerek integrációja. A 

projekt befejezésének tervezett határide-

je 2012. március 30. 

 

Harmonizációs munkacsoport 

létrehozása 

A 2012. január 1-jével alkalmazandó 

elektronikus irat- és dokumentumkezelő 

rendszer bevezetéséről rendelkező jog-

szabályok jellemzően technikai kötele-

zettségeket írnak elő, azonban a napi 

gyakorlatot szabályozó normák, végre-

hajtási rendeletek még nem készültek el. 
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Erre figyelemmel a Projekt Irányító Bi-

zottság ún. Harmonizációs Munkacsoport 

felállításáról döntött, amelynek feladata 

azoknak a szabályozási területeknek az 

áttekintése, amelyeket az ügyészségi 

elektronikus irat- és dokumentumkezelő 

rendszer bevezetése, működése és mű-

ködtetése érint. Ezen túlmenően a jogilag 

nem szabályozott területekhez kapcsoló-

dó munkafolyamatok szabályozására vo-

natkozó javaslatokat is e munkacsoport 

készíti elő.  

 

A munkacsoport vezetője: 

dr. Szikszay Tibor 

legfőbb ügyészségi ügyész,  

a projekt szakmai koordinátora 

 

Tagjai: 

dr. Balázs Gábor százados, katonai fő-

ügyészségi ügyész,  

dr. Barta Márton legfőbb ügyészségi 

osztályvezető ügyész, 

dr. Fekete István legfőbb ügyészségi 

ügyész,  

dr. Gödöny József legfőbb ügyészségi 

osztályvezető ügyész,  

dr. Görög Julianna legfőbb ügyészségi 

ügyész, 

Hopka Péter legfőbb ügyészségi tisztvi-

selő,  

dr. Kállai Gábor főügyészségi csoport-

vezető ügyész, 

dr. Kecskés Mónika legfőbb ügyészségi 

ügyész, 

dr. Kulcsár Irma legfőbb ügyészségi 

ügyész, 

dr. Szabados Zsuzsanna főügyészségi 

ügyész, 

dr. Szekér Ildikó legfőbb ügyészségi 

ügyész, 

Tarján Istvánné főügyészségi osztály-

vezető,  

dr. Timár Anikó legfőbb ügyészségi osz-

tályvezető ügyész.  

 

Információs pult a sporttalálkozón 

 

 

A Kalocsán, 2011. július 1-3. között meg-

rendezett sporttalálkozón a résztvevők és 

szurkolók a Projektiroda munkatársaitól, 

dr. Szikszay Tibor szakmai koordinátortól 

és Süveges Ildikó projektasszisztenstől 

kaphattak információkat az Európai Unió 

támogatásával megvalósuló fejlesztés 

forrásáról, a célkitűzésekről és az elérni 

kívánt eredményekről. A sporttalálkozó 

minden résztvevője a projekt kötelező 

arculati elemeinek felhasználásával ké-
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szült noteszt és tollat is tartalmazó cso-

magot vehetett át a szervezőktől. 

 

Így kezdődött –  

múltidézés dr. Tancsik Rudolffal 

 

 

 

Nem szeretném a Kedves Olvasót hosszú 

történeti előzményekkel terhelni, ezért az 

időben viszonylag távoli események te-

kintetében igyekszem csak a legfonto-

sabb momentumokat megemlíteni.  

 

Ennek az informatikai fejlesztési lehető-

ségnek a kezdete tulajdonképpen 2004-

ig, Magyarország európai uniós csatlako-

zásáig vezethető vissza. A kormány ki-

emelt feladatának tekintette az Európai 

Unió kohéziós politikájára, a 2007-2013 

közötti időszakban elérhető támogatások 

fogadására történő felkészülést. Kor-

mányhatározat írta elő az ország hosszú 

távú fejlesztési koncepciójának elkészíté-

sét, és az e folyamatban való részvételre 

az ügyészség, mint az igazságszolgáltatás 

„elkülönült alkotmányos szerve” is felké-

rést kapott. Így – főként informatikai - 

fejlesztési igényeit a Legfőbb Ügyészség 

is megfogalmazhatta.  

A 2006-ban elfogadott Új Magyarország 

Fejlesztési Terv révén vált lehetségessé a 

fejlesztési elképzelések megvalósítása: az 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Prog-

ram (EKOP) keretében meghirdetett Köz-

igazgatási eljárások elektronizálása című 

pályázati konstrukcióban az ügyészi szer-

vezet is kedvezményezettként szerepelt. 

Dr. Kovács Tamás akkori legfőbb ügyész 

2008 októberének végén a pályázattal 

kapcsolatos feladatok koordinációjával 

engem bízott meg. A pályázat szakmai 

előkészítésére vezetésemmel munkacso-

port alakult a Legfőbb Ügyészség szakfő-

osztályait képviselő kollégák részvételé-

vel. A munkacsoport megbeszéléseinek 

eredményeként készült el – a szakágak 

javaslatai alapján – az ügyészi szervezet 

informatikai fejlesztési igényeit összefog-

laló jelentés. Ez a jelentés volt az alapja 

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EKOP 

ügyekben illetékes igazgatóhelyettesével 

2008 decemberében folytatott megbeszé-

lésnek. Ő arra biztatott bennünket, hogy 

mindenképpen induljunk a pályázaton, 
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amelyet 2009. március 6-ig lehetett be-

nyújtani.  

Innentől felgyorsultak az események: 

szakértő pályázatíró céget kellett talál-

nunk, a szükséges mértékben el kellett 

sajátítanunk a pályázáshoz szükséges 

szakmai és egyéb ismereteket; „ki kellett 

szolgálni” a pályázatíró céget a pályázat 

elkészítéséhez elengedhetetlen, az 

ügyészségre vonatkozó információkkal; 

egyeztetni kellett az ügyészségen belül a 

kötelező vállalások (környezeti, esély-

egyenlőségi, kommunikációs, stb.) lehe-

tőségeiről. Mindezt úgy, hogy tudtuk, 

versenyt futunk az idővel… Sok-sok 

egyeztetés után, 2009. február végén 

készült el az előzetes megvalósíthatósági 

tanulmány, majd március 5-én, egy nap-

pal a beadási határidő előtt a végleges 

változat, amelynek minden egyes oldalát 

– mintegy száznyolcvan oldalt – még a 

legfőbb ügyésznek el kellett látnia a kéz-

jegyével… Ezután lehetett a szükséges 

másolati példányokat elkészíteni, majd az 

egészet digitalizálni, ugyanis a pályázatot 

nemcsak két példányban, összefűzve, 

tartalomjegyzékkel ellátva kellett benyúj-

tani, hanem CD lemezre írva is. A végére 

is maradt egy kis izgalom: mire minden-

nel elkészültünk, a naptár már március 6-

át, az óra pedig közel delet mutatott. 

Ekkor vittem be személyesen a közremű-

ködő szervezethez a teljes pályázati 

anyagot.  

Az Ügyészségi eljárások elektronizálása 

című pályázatunk a Támogatási Szerző-

dés 2009. decemberi aláírásakor 

613.800.000 Ft-ot ért. 

 

A projekt megvalósítása – melyben a Pro-

jekt Irányító Bizottság tagjaként szintén 

részt veszek – még összetettebb, na-

gyobb felelősséggel járó feladat, mint a 

pályázat előkészítése volt, de ez már egy 

másik, még lezáratlan fejezete a törté-

netnek… 

 

A Projektiroda és a szakmai koordinátor elérhetőségei: 

LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG 

Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály 

1062 Bp. Székely Bertalan u. 21. 

Projektiroda:(36-1)-472-5653, -5629,  

Szakmai koordinátori iroda:(36-1)-472-5646, -5641 

www.mklu.hu/ekop-uee 

ekop.informatika@mku.hu 
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