
 

 Tárgy: Hagyatéki nyilvántartó 

migrációs/interfész ajánlat 

 Ügyintéző: Kovács Szilvia irodavezető 
  : asp@komdat.hu 

  :  06-1-401-20-60 

Tisztelt Címzett! 
 

Az Önkormányzati Hagyatéki Nyilvántartó rendszerünket 2011-ben fejlesztettük ki az akkori 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) megbízásából. Az Önkormányzati ASP 

rendszerben megvalósuló Hagyatéki Nyilvántartás ennek az alkalmazásnak a továbbfejlesztése, 

illetve illesztése útján fog megvalósulni. 

Az Önkormányzati ASP rendszerhez interfészes csatlakozási módot választó önkormányzatok 

számára a rendszert továbbfejlesztjük és üzemeltetjük a GOVCENTER nevű saját 

alkalmazásszolgáltató központunkon keresztül. A GOVCENTER-ben megvalósuló Hagyatéki 

nyilvántartás mindazokat a funkciókat, elektronikus ügyintézési lehetőségeket és az interfész 

kapcsolatot biztosítani fogja, ami az Önkormányzati ASP keretében megvalósul. 

Ajánlat az ASP rendszer hagyatéki leltár szakrendszeréhez 

RENDSZERCSATLAKOZÁSSAL csatlakozók számára 
 

GovCenter felületen elérhető KIM illetve az IM által biztosított központi 

rendszert használók 
(adatok áttöltése az Önkormányzati ASP rendszerbe) 

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 

A migráció tartalmazza a hagyatéki rendszer adatainak tisztítását, az adatok áttöltését először a 

teszteléshez majd az éles rendszerhasználathoz, a migrációs jegyzőkönyv és adattisztítási terv, 

elkészítését valamint a meglévő iratsablonok illesztését. 

Ajánlat az ASP rendszer hagyatéki szakrendszeréhez INTERFÉSZES csatlakozási módot 

választók számára 

GovCenter felület biztosítása 
(ASP Hagyatéki leltár rendszerével szinkronban fejlesztett, ASP interfésszel rendelkező rendszer) 

A település lakossága 3000 fő alatti 6.000.- Ft + ÁFA / hó 

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 10.000.- Ft + ÁFA / hó 

A település lakossága 10000 fő feletti 18.000.- Ft + ÁFA / hó 

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. 

 

mailto:asp@komdat.hu


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 - HAGYATÉK 
 
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 rendszert használók adatmigrációja 

(A korábban használt Hagyatéki Nyilvántartásban tárolt adatok migrációja az Önkormányzati 

ASP Hagyatéki leltári 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  

 

 

INTERFÉSZES CSATLAKOZÁS esetében: 

Megnevezés Ár  

GovCenter felület biztosítása 

(A GovCenter Hagyatéki leltárának használata az Önkormányzati ASP Hagyatéki leltári 

rendszeréhez előírt interfészes csatlakozás biztosítására.) 

A település lakossága 3000 fő alatti 6.000.- Ft + ÁFA/hó  

A település lakossága 3000 – 10000 fő közötti 10.000.- Ft + ÁFA/hó  

A település lakossága 10000 fő feletti 18.000.- Ft + ÁFA/hó  

 

 

 

Kelt:     
………………………….. 

a megrendelő részéről 
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