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1. SZ. MELLÉKLET 

 

TERVEZETT FELADATOK LEÍRÁSA  

 

A „NÉPSZÁMLÁLÁS LEBONYOLÍTÁSHOZ SZÜKSÉGES INFORMATIKAI ESZKÖZÖK 

RAKTÁROZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ LOGISZTIKAI FELADATOK 

ELLÁTÁSA” TÁRGYÚ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ MEGHÍVÓJÁHOZ 

 

 

ELŐZMÉNYEK 

 

A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) összesen 36.000 db tabletet, és hozzá 

tartozó 36.000 db tablet tokot szerez be a hivatali feladatok, adatgyűjtések ellátására.  

A fenti eszközök raktározására a KSH-nak nincsen megfelelő raktári területe, logisztikai 

folyamatok ellátáshoz szükséges feltételrendszere, így a feladatokat külső partner 

igénybevételével kívánja bonyolítani. 

 

I. FELADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA 

 

A teljes feladat az alábbi elemekből áll össze: 

1.) Tabletek átvétele, raktározása:  

A tabletek eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi és minőségi vizsgálatát a 

raktározó cég a KSH képviselőjével közösen végzi el. 

 

A tabletek és tokok tárolása a KSH által meghatározott követelmények alapján. 

 

2.) Tabletek beállításához szükséges terület: 

A KSH részére olyan helyisége(ke)t kell biztosítani, ahol sor kerülhet a tabletek beállítására, az 

adatgyűjtési feladatok elvégzéséhez szükséges programok telepítésére, adminisztrációs 

feladatok ellátására. 

 

3.) Tabletek/tokok szállításra való felkészítése:  

A beállítást követően össze kell készíteni a tableteket és tokokat előre meghatározott 

mennyiségben, előre meghatározott ütemezésben történő elszállításra, tekintettel arra, hogy a 

tabletek és tokok országszerte, a KSH által meghatározott budapesti és vidéki címekre lesznek 

kiszállítva. 

 

4.) Nyilvántartás vezetés:  

Logisztikai nyilvántartás vezetése. A nyilvántartásnak összeegyeztethetőnek kell lennie a KSH 

nyilvántartási rendszereivel, ellenőrzés céljával. A nyilvántartásnak alkalmasnak kell lenni a 

tabletek mozgási útvonalának naprakész nyomon követésére, azaz a nyilvántartásból a 

tabletekről szóló kimutatásnak bármely időpontban lekérdezhetőnek kell lenni.  
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Felhívjuk a figyelmet, hogy a tabletek raktáron kívüli mozgását (fuvarozását) nem tartalmazza 

a raktározási feladat, de a raktározási feladattal megbízott nyertes ajánlattevőnek szorosan 

együtt kell működnie a szállítási (fuvarozó) céggel és a tabletekre történő informatikai 

alkalmazást telepítő cég munkatársaival. 

 

 

II. RAKTÁROZÁSHOZ SZÜKSÉGES HELYISÉGEK 

 

A KSH-nak az alábbi helyiségekre van szüksége: 

 

1.) Raktárhelyiség:  

Ebben a helyiségben lesznek tárolva a tabletek és a hozzá tartozó tokok.  

A raktárhelyiséget illetően az alábbi műszaki elvárásokat határozta meg a KSH:  

1) A raktárhelyiségnek alkalmasnak kell lennie 36.000 darab 10” kijelzővel rendelkező tablet 

(dobozban) és a hozzá tartozó tokok tárolására, az alábbiak szerint: 

 

a) megfelelő méretű (becsült min. terület: 460 m2) raktározásra alkalmas területtel 

rendelkezzen. (abban az esetben, ha több épületről van szó, akkor azoknak oly módon 

kell egymáshoz közel lenniük, hogy a tabletek mozgatását kézi erővel, villás kézi 

raklapemelővel, vagy targoncával meg lehessen oldani, közút igénybevétele nélkül.) 

 

b) biztosítva legyenek a tabletek biztonságos tárolásához szükséges környezeti feltételek 

(hőmérséklet, víz ellen védett stb.) 

 

c) épület biztonsággal kapcsolatos elvárások: 

i) a belépésre jogosultak meghatározása, belépési pontok felügyelete 

ii) elektronikus tűzjelző rendszerrel rendelkezzen, továbbá az Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat (OTSZ) előírásainak megfeleljen (az automata sprinkler rendszerű, 

vízzel oltó rendszer kizáró ok) 

iii) távfelügyeletre kötött riasztó rendszer védelemmel rendelkezzen 

iv) digitális, legalább HD felbontású képet rögzítő, és a rögzített képek legalább 3 napig 

történő tárolására alkalmas kamera rendszer, amely a tabletek és tokok 

megfigyelését biztosítja. 

v) 24 órás személyes jelenlét, őr/portaszolgálat 

 

d) az épületbiztonsági elvárásokkal szorosan kapcsolatban van, hogy a raktárnak 

rendelkeznie kell olyan biztosítással, amely kiterjed az ingatlanra, és a tárolt eszközökre. 

A raktárnak rendelkeznie kell az előírt biztosítás megkötéséhez szükséges műszaki 

feltételekkel. 

 

2.)  „Iroda”helyiség:  

Ebben a helyiségben lesznek a tabletek beállítva. 
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A tabletek telepítésére az agrárcenzus tekintetében 2020. februártól 2020. április végéig kerül 

sor. Naponta kb. 200 tablet telepítésére kerül sor. Ha csúszik a tabletek beszállítása a raktárba, 

akkor előfordulhat, hogy ezen mennyiségnél többet is szükséges lesz 1 nap alatt telepíteni.  

Népszámlálás tekintetében a telepítésre tervezetten 2020. június 15-től, illetve a 3. szállítási 

ütem esetében 2020 október 15-től kerül sor. A telepítés 2021. április 15-ig befejeződik. 

 

 

A helyiségnek a szerződés teljes időtartama alatt alkalmasnak kell lennie irodai munkavégzésre 

a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) 

SzCsM-EüM együttes rendelet előírásai alapján (pl.: megfelelő hőmérséklet , higiéniai 

feltételek) és minimum 36 m2-nek kell lennie. 

 

A helyiségnek rendelkeznie kell internet/wifi hozzáféréssel, amely a tabletek beállításához 

szükséges. 

 

III. A TABLET RAKTÁROZÁSI FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉS 

 

A KSH által beszerezni kívánt 36.000 db tablet és 36.000 db tok az előzetes tervek szerint 3 

ütemben kerül beszerzésre.  

 

1. ütem: 2020. február 15 – 28. között 

8000 darab tablet és tok 

 

2. ütem: 2020. június 15 – 30. között 

12.000 darab tablet és tok 

 

3. ütem: 2020. október 15-31. között 

16.000 darab tablet és tok 

 

A beszerzésre kerülő teljes tablet mennyiség raktározása az alábbiak szerint történik: 

 

A raktározó cégnek kell összeállítani a raktárból a különböző helyszínekre, különböző 

ütemezésben történő szállítási csomagokat, amely csomag tartalmazza a tableteket és a tokokat. 

A raktározó cég fogja átadni a tableteket a szállítását végző cégnek, illetve tőle visszavenni 

különböző ütemezésben.  

 

I. ütem raktározása 

Az III. pont szerinti 1. ütem 8000 darab tablet adatgyűjtési feladat végrehajtása: 

 

1.) a 8000 darab tablet beállítására és a raktárból való kiszállítására több ütemben, sor 

kerül 2020. május 15. napjáig. 
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2.) Az adatgyűjtési feladat befejezése után 2020. július 31-ig a 8000 db tabletet és tokot 

több ütemben visszaszállítják a raktárba, viszont ezt megelőzően a működésképtelen 

eszközök visszaszállítására sor kerülhet. 

 

A visszaérkező 8000 darab tabletet a raktározó cégnek a népszámlálás befejezéséig tárolnia kell 

azzal, hogy a tabletek újbóli telepítésére is sor fog kerülni. 

 

 

II. és III. ütem raktározása 

A III. pont szerinti 2. és 3. ütem mennyisége az előzetes tervek szerint az alább megjelölt 

időpontokban érkezik. 

(2. ütem: 2020. június 15 – 30. között 12.000 db; 3. ütem: 2020. október 15-31. között, 16.000 

darab) 

 

Ezen eszközöket is be kell állítani, így szintén szükséges a helyiség, ahol a KSH ezeket a 

feladatokat el tudja végezni/végeztetni. 

 

1.) A következő adatgyűjtési feladat végrehajtásához a teljes 36.000 db tabletből és 

tokból várhatóan 34.000 darab elhagyja a raktárt több ütemben, 2021. április 15-ig. A 

fennmaradó 2000 darab tartalékként marad a raktárban, hogy szükség esetén 

felhasználásra kerülhessenek.  

 

2.) A működésképtelen eszközök fogadására lehetőséget kell biztosítani a 3. pontban 

foglalt határidőt megelőzően is folyamatosan. 

A raktározó cég feladata a tabletek garanciális javításának az intézése is. A tabletek 

jótállással rendelkeznek, így a javításra, cserére jótállás keretében kerül sor. 

 

3.) Az adatgyűjtési feladat elvégzését követően a 34.000 db tabletet és tokot több 

ütemben visszaszállítják a raktárba, 2021. július 31-ig. A tabletekről a korábban 

használt programok törlésre kerülnek.  

 

 

Raktározási feladatok vége 

A raktározási feladatok véget érnek 2021. december 31. napján, a megjelölt napig a teljes 

mennyiség elszállításra kerül, további felhasználás céljával. A tabletek elszállítására is több 

ütemben kerül sor, de annak az ütemezését a KSH jelenleg még nem tudja megmondani. 

 

- 1. sz. függelék: kimutatás a raktárban lévő tabletek és tokok mennyiségéről, időpont szerint  
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IV. A TABLETEK RAKTÁROZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILVÁNTARTÁSI 

FELADATOK 

 

A nyilvántartáshoz kapcsolódó folyamatok leírása tájékoztatás céljával 

 

1) A raktárba beérkező tableteket nyilvántartásba kell felvenni, amelynek alapja a tabletek ún. 

S/N (Serial Number), gyári száma. 

 

2) A tabletek eladótól történő átvétele során az eszközök mennyiségi és minőségi vizsgálata 

történik meg a KSH képviselőjével közösen. 

Célja: 1. megállapítani, hogy több/kevesebb tablet került leszállításra; 2. megállapítani, 

hogy sérültek, vagy egyéb hibásak az eszközök. 

 

3) Az átvétel után kerül sor a tabletek beállítására, adatgyűjtési feladatok elvégzésére való 

felkészítésére. A beállítási folyamat tartalmazza azt a részfeladatot, hogy azokba be kell 

rakni a SIM kártyákat. Lehetőséget kell teremteni arra, hogy a beállítást végző személy a 

nyilvántartásba bejegyzést tegyen az eszköz státuszára vonatkozóan. 

 

4) A tabletek beállítása után kerül sor azok szállításra való felkészítésére. A felkészítés során 

a nyilvántartásban rögzíteni kell, hogy az egyes eszközök milyen rendeltetési helyre lesznek 

kiszállítva.  

5) Az adatgyűjtési feladatokat követően a tabletek visszakerülnek a raktárba (lásd III. pont), 

ezt a tényt is rögzíteni kell a nyilvántartásban. 

 

A fentiek alapján a raktározást végzőnek az alábbi nyilvántartási feladatokat kell ellátnia! 

 

1) Nyilvántartás készítése: 

Nyilvántartást kell készíteni a beérkezett tabletekről, amelynek alapja a gyári szám. (S/N) 

A tárgyi nyilvántartás lesz az alapja a tabletek későbbi szállításának, így kiemelten fontos 

ennek a feladatnak az elvégzése. A nyilvántartásba veendő adatokat a KSH határozza meg. 

 

2) Nyilvántartás naprakészen tartása: 

A tabletekről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapíthatónak kell lennie 

az eszközök státuszának, helyének. A nyilvántartásnak tartalmazza például: 

a) az eszköz munkavégzésre alkalmas / nem alkalmas (sérült, hibás), 

b) szoftvert, SIM kártyát tartalmaz, 

c) az eszköz rendeltetési helye (a KSH által megadott címek közül, összefüggésben az 

eszközök szállításra való felkészítésével) 

d) az eszköz a fuvarozónál van, vagy az összeírónál, 

 

3) Nyilvántartás rendelkezésre bocsátása, hozzáférhetősége: 

A nyilvántartási rendszernek alkalmasnak kell lennie arra, hogy azokból naprakész adatokat 

lehessen lehívni, akár automatikusan, de oly módon, hogy azokat a KSH a raktározást végző 

manuális beavatkozása nélkül is megismerhesse.
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1. SZ. FÜGGELÉK 

A „TABLETEK RAKTÁROZÁSA, NYILVÁNTARTÁSA ÉS KAPCSOLÓDÓ LOGISZTIKAI FELADATOK ELLÁTÁSA”  

TÁRGYÚ ELŐZETES PIACI KONZULTÁCIÓ MEGHÍVÓJÁHOZ 
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