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Ajánlat 

megyei jogú város önkormányzata részére TOP-6.9.2-16 pályázat megvalósításában való 

közreműködésre 

Az Infotec Kft. több éves tapasztalattal, referenciákkal rendelkezik mobil alkalmazások fejlesztése, 

adatbázis tervezése, helyi információs rendszer működtetése területén.  

Az INFOtec Kft. felajánlja közreműködését a pályázati kiírásban a 3.4.1.1.B.3.b. „helyi, megyei 

értékek feltárása”, „helyi események adatbázisának építése”, 3.4.1.1.B.3.c. „A helyi nyilvánosság 

fórumainak megteremtése” feladatok megvalósításában. 

Cégünk a pályázat kiírásával összhangban ajánlatot tesz két témakörben települési, térségi szintű 

informatikai rendszer kialakítására. 

1. Helyi események adatbázis fejlesztése, publikációs rendszer kialakítása 
 

A lakossági tájékoztatás, a turisztikai versenyképesség fokozása érdekében a települések 

alapvető érdeke egységes esemény adatbázis kialakítása, minél szélesebb körben való 

publikálása. A jelenlegi gyakorlatban a helyi szervezetek, egyesületek, intézmények a saját 

honlapjaikon, hírleveleikben jelenítik meg nyilvános programjaikat, eseményeiket. A hatékony 

tájékoztatás érdekében jelentős előre lépés egységes helyi esemény adatbázis kifejlesztése, 

üzemeltetése. 

 

A helyi esemény adatbázis tartalmi elemei, működési elve: 

Az adatbázis egységes szerkezetben tartalmaz minden helyi eseményt, programot. Ide tartoznak 

a turisztikai események (fesztiválok, vásárok, zenei programok), sportesemények, önkormányzati 

események (fogadó órák, közmeghallgatások, akciók), lakossági fórumok, egyesületi, intézményi 

események.  

Az események alapvető adatai (megnevezés, leírás, helyszín, időpont, szervezők, közreműködők) 

mellett megjelenik az adatbázisban a közösségi oldalakkal összefüggő információk (facebook 

esemény, web-oldal, e-mail cím, youtube csatorna, stb.), az on-line jegyvásárlás elérhetősége, a 

helyszín GPS koordinátája.  

Az adatbázis interneten keresztül üzemeltethető, a regisztrált intézmények szervezetek 

ellenőrzött keretek között, internetes felületen keresztül publikálhatnak a rendszerben 

eseményt.  

A többszörös adatrögzítés, valamint a hitelesség miatt fontos, hogy minden regisztrált szerző 

látja a többi szervezet által rögzített eseményeket, azokhoz javításokat, megjegyzéseket 

javasolhat. 

A nyilvánosság biztosítása kiemelt szempont, ezért az adatbázis elérhetőségét a lehető legtöbb 

formában, felületen, technikai megoldáson keresztül biztosítani kell. 

- publikus, nyílt interfész biztosítása 

Az esemény adatbázis szabványos nyílt interfészen keresztül elérhető. Az interfész 

lehetőséget biztosít XML, JSON szabványos lekérdezésre, ezáltal más informatikai rendszerek 

automatizáltan átvehetnek adatot a rendszerből. Az interfész felhasználásával honlapok, 

mobil alkalmazások, kereső felületek kapcsolódhatnak az adatbázishoz. 
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- web-oldalba beágyazható kereső felület 

Kialakítunk olyan html alapú kereső felületet, amely egyedileg paraméterezhető, így más 

honlapokba közvetlenül integrálható. Az önkormányzat, a résztvevő szervezetek saját 

honlapjaikba az adatbázis adott paraméterek melletti lekérdezésének megfelelő 

megjelenítését integrálhatja. 

- RSS hírcsatorna biztosítása 

Az adatbázis elemeit szabványos RSS csatornán is publikáljuk, ezáltal azok a web-es felületek, 

mobil alkalmazások, amelyek RSS olvasóként működnek automatikusan rákapcsolódhatnak 

az adatbázisra. 

- export lehetőségek 

Az adatbázis publikus kereső felületén biztosítunk hagyományos export (xls, csv) lehetőséget. 

 

Az INFOtec Kft. vállalja: 

o A Helyi események rögzítésére alkalmas adatbázis kialakítását, az adatbázis 

menedzseléséhez szükséges internetes kezelő felületek létrehozását. 

o Az adatbázis elérhetőségét biztosító interfészek kialakítását, publikálását. 

o A működtetéshez, tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok elkészítését. 

o A felhasználók helyszíni tájékoztatását két alkalommal. 

o A projekt teljes időtartama alatt az adatbázis technikai feltételeinek biztosítását, 

szükséges segítségnyújtást. 

 

Árajánlat: 

A Helyi esemény adatbázis szoftver termék díja 1.900.000,-Ft+ÁFA, amely díj tartalmazza az 

adatbázis kialakításával, bevezetésével, valamint a projekt időtartama alatti technikai 

feltértelek biztosításával összefüggő költséget. 

 

Kiegészítő ajánlat: 

Az adatbázishoz, valamint a publikációs rendszerhez kapcsolódóan az alábbi kiegészítő 

termékeket ajánljuk: 

 

o Helyi értékek, turisztikai látnivalók adatbázis modul  

A helyi értéktár jogszabályban meghatározott tartalmú, leíró adatbázisa, a helyi 

értéktárban nem szereplő, de turisztikai szempontból fontos látnivalók adatbázisban 

történő megjelenítése, valamint az adatbázis elemeit publikáló nyílt interfész 

biztosítása. 

 

A Helyi értékek modul díja 150.000 Ft+ÁFA. 

 

o Mobil applikáció 

A Helyi események adatbázisban szereplő tartalom megjelenítésére alkalmas mobil 

applikáció. Android, iOS platformokon ingyenesen publikált formában, az 

adatbázisból folyamatosan frissíthető módon. 

 

Helyi események mobil alkalmazás díja két platformon 450.000 Ft+ÁFA. 
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Referencia: 

Cégünk 2016-ban Szeged Megyei Jogú Város önkormányzatával együttműködve, a Smart City 

(okos város) projekthez kapcsolódva vezette be az egységes szegedi programok adatbázist 

(http://szegediprogramok.szegedvaros.hu). Az adatbázis jelenleg 27 önkormányzati 

intézmény közreműködésével elkezdte működését. Az adatbázis a nyílt interfészen keresztül 

elérhető (http://api.szegediprogramok.szegedvaros.hu/v1/programs/all-active). Az 

adatbázishoz a nyílt interfész felhasználásával kapcsoltunk több informatikai rendszert.  

 

o Szeged Tourinform honlapja eseménynaptár (http://szegedtourism.hu) 

o Szegedi Vadaspark honlapja (http://www.zooszeged.hu/) 

o Szeged Guide mobil applikáció esemény naptára (http://myapps.hu/hu/szegedguide/) 

o Szegedi Vadaspark Zooguide mobil applikációja  

(http://myapps.hu/hu/zooguide-szeged/) 

 

Cégünk fejleszti, és publikálja a Turisztikai Programok Adatbázist, amely országos szinten 

gyűjti, és publikálja a turisztikai tartalmú eseményeket (http://turisztikaiprogramok.hu/). 

 

Az adatbázis interfészéhez kapcsoltuk többek között a Magyar Látnivalók mobil alkalmazás 

esemény naptárát (http://magyarlatnivalok.hu), a Budakeszi Vadaspark mobil alkalmazását 

(http://myapps.hu/hu/budakeszi-vadaspark/), Baja Guide mobil alkalmazást 

(http://myapps.hu/hu/bajaguide/), Baja Városban elhelyezett turisztikai terminálok 

szoftverét (http://csodalatosbajaterminal.myapps.hu), Mohács ON mobil alkalmazást 

(http://myapps.hu/hu/mohacson/). 
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2. Helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése érdekében informatikai 

rendszer, mobil applikáció fejlesztése 
 

A helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése érdekében az Infotec Kft. Helyi fórum 

adatbázis, integrált informatikai rendszer kialakítására, bevezetésére tesz ajánlatot. 

 

A Helyi fórum célja, hogy kommunikációs csatornát, vélemény-nyilvánítási lehetőséget 

biztosítson az önkormányzat, önkormányzati intézmények, az alkotó közösségek, valamint a 

lakosok között. 

 

A rendszer web-es felületen, vagy mobil alkalmazáson keresztül (bejelentkezést, regisztrációt 

követően) alkalmas egyénre szabott hírcsatornák működtetésére. A felhasználó döntheti el, 

hogy a rendszerben hírszolgáltatók melyik csatornáira kapcsolódnak. A hírekben 

megjeleníthetők önkormányzati testületik döntések, helyi rendeletek, felhívások.  

 

A lakossági aktivitás növelése érdekében lehetőség van a lakosságot érintő szabályozott 

fórum üzemeltetésére. A rendszer tematikusan kialakított vélemény-nyilvánítási felületeken 

keresztül (kérdőívek, szavazás, bejelentő űrlapok) biztosítja a lakosság hozzáférését. Van 

lehetőség egyszerűsített értékelések használatára (pl.: egy esemény 1-5 csillaggal való 

minősítése). 

 

A kérdőíves felmérésekhez, szavazásokhoz kiértékelő, statisztikai modul tartozik, amely az 

adminisztrációs felületen keresztül méri a felhasználói aktivitást, lehetőséget biztosít az 

eredmények publikálására. 

 

Az INFOtec Kft. vállalja: 

o A Helyi fórum rögzítésére alkalmas adatbázis kialakítását, az adatbázis 

menedzseléséhez szükséges internetes kezelő felületek létrehozását. 

o A regisztrált felhasználók részére internetes felülete, web-oldal, valamint mobil 

alkalmazás szállítását. 

o A mobil alkalmazás szállítását, publikálását Android, iOS platformokon. 

o A működtetéshez, tájékoztatáshoz szükséges dokumentumok, segédletek 

elkészítését. 

o A projekt teljes időtartama alatt az adatbázis technikai feltételeinek biztosítását, 

szükséges segítségnyújtást. 

 

Árajánlat: 

A Helyi Fórum szoftver termék díja 2.500.000,-Ft+ÁFA, amely díj tartalmazza az adatbázis 

kialakításával, bevezetésével, az elérhetőséget biztosító web-oldal fejlesztésével, mobil 

alkalmazás (Android, iOS platformon) fejlesztésével, valamint a projekt időtartama alatti 

technikai feltételek biztosításával összefüggő költséget. 
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Referenciák: 

Az INFOtec Kft. által publikált mobil alkalmazásokról bővebben a www.myapps.hu oldalunkon 

tájékozódhat. 

 

Ajánlattevő: 

 

Cégnév:  INFOtec Informatikai és Információtechnikai Kft. 

Székhely:  6722 Szeged, Gogol utca 9. I. em. 1. 

Cégjegyzékszám: 06-09-000180 

Adószám:  10224193-2-06 

Képviseli:  Sikala János ügyvezető 

Telefon:   +36 62 550 748 

E-mail:    sikala.janos@infotec.hu 

Web-oldal:  www.infotec.hu 

 

 

 

 

Szeged, 2017. április 24. 

 

 

 

 

 

 

        Sikala János 

        ügyvezető 

 


