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I ktat6szS m : PKI-4 L93 -2/ 20 t7
Tdrgy: VSlasz kdz6rdek[i adatig6nylds -
Roma kcizoss6gekben dol9oz6 v6d6n6k
munkafelt6teleinek javitdsa Norvdg Alap
tiimogatds5val

Tisztelt Adatig6nyl6!

6n 2017. augusztus 15. napjdn ,,Kdz6rdekfi adatig6nyl6s - Roma kdzdss6gekben dolgoz6 v6dSncjk

munkafelt6teleinek javitdsa Norv6g Alap tdmogatdsdval" tdrgyban kciz6rdekfi adatok megismer6se
iriinti ig6nyt nytijtott be az informiici6s onrendelkez6si jo916l 6s az informdci6szabads6916l sz6l6
2011. 6vi CXII. tcirv6ny (a tovdbbiakban: Infotv.) 28. 5 (1) bekezd6se alapj6n az Orszdgos
Kozeg6szs6gtlgyi Int6zethez (a toviibbiakban: OKI). Mindezekkel kapcsolatban az aliibbi
tdjekoztatdst adom.

,,!, K6rem szives ktizl6siiket, hogy a roma kdztiss6gekben dolgoz6 v6d6n6k
munkafelt6teleinek javit5sa cimfi 12 h6napos projekt a Norv6g Alap tiimogatSs5val
tisszesen 794.648.90,O Ft r5forditSs5b6l milyen tipusf laptopokat vSs5roltak. Mennyibe
keriilt a g6pek darabja. Ill. melyik megy6be milyen arSnyban lettek a megvSsSrolt
laptopok szEtosztva? Valamint a megv5sSrolt laptopokhoz kaptak-e hasznSlati utasitSst,
telepithet6 progra mot."

V5lasz: A HU12-0001-PP1-2016 Norv6g Finanszirozdsi Mechanizmusb6l tdmogatott,,A roma
kOzriss6gekben dolgoz6 ved6n6k munkafelt6teleinek javitdsa" cimfi projekt keret6ben 1500 db

Lenovo ThinkPad L560-Core i3 kerrilt beszerz6sre. Minden szriksdges szoftver teljes koriien
telepit6sre kerUlt (Microsoft Windows 10 operdci6s rendszer, magyar nyelvii Microsoft Office Home

and Business 2016 dokumentum-szerkeszt6 szoftver), valamint laptop tdska 6s 3 6vre kiterjesztett
garancia is jSrt a g6pekhez. A v6d6n6k oktatdsban is r6szesiiltek a g6pek hasznSlatd16l. R g6pek

darabja brutt6 90.858 forintba kerrilt. A v6dcjncji laptopok kioszt6sa nem megyei bontdsban lett
megtervezve. A felhivds szerint a laptopot i96nyl6 v6d6ncik egy6nileg jelentkeztek az Orszdgos
Tisztif5orvosi Hivatal (tovdbbiakban: OTH) honlapjdn el6rhetri k6rd6iv kit6lt6s6vel. Valamennyi
jelentkez6 v6d6n6 ig6nye, el6re meghatiirozott szempontok szerint elbirSldsra kerrilt.
Az drtekel6s alapjdul szolgd16 elosztiisi kritdriumok sr.ilyiinak meghatdrozdsa, 6s megfelel6
pontszdmmal tort6n6 ellStdsa megtort6nt, a szempontok a kovetkezdk voltak:

5z6khely: H - 1097 Budapest, Albert Fl6riSn rit 2-6.
Levelez6si cim: 1437 Budapest, Pf .777.
Email : oki.titkarsag@oki.antsz. hu

Az a v6dcin6i korzet amelyet, A kedvezm6nyezett teleptil6sek
besorolSs felt6telrendsze1616l sz6lo tOS/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapjdn,

Az a v6d6n6i kdrzet, amelyben a v6d6n6 dltal ellStott gondozottak tcjbb mint
40o/o-a fokozott gondoz6st igdnyl6.

A v6dcin6i korzet feladatainak elldtdsdhoz a munkdltat6 tobb
g6pet biztosit (szaimit6g6p megosztds) Szriks6ges figyelembe
tandcsad6ban rendelkez6sre 5ll6 96pek sz6mdt. (Ne legyen tdbb
tandcsad6ban, mint ahdny vedrjn6 dolgozik!)
A v6d6ncii korzet feladatainak elldtdsdhoz a

Alaovet6 els6 k6rds krit6riumok pontszSm
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szdmit6g6pet a tandcsad6ban.
A v6d6n6i kcirzet feladatainak elliitiisiihoz a munkdltat6 biztosit szdmit6g6pet, de
az rdgebbi 5 6vnel.

100

A vddcincji korzet m6hnyakszfirdst is v6gez 50
A sajdt kdrzethez tobb telepi.ilds tartozik. ah6ny

telepiil6s,
annyiszor 2O
pont

A sajdt kcirzethez tdbb iskola tartozik. ahSny iskola,
annyiszor 2O

A sajdt kcirzetben a gondozottak szdma meghaladja a 250 f5t, iskola eset6n
1 000 fdt

40

A fenti t6blSzat szerint kialakult lista els6 1500 helyezettje kapott ajdnlatot a laptop iitv6tel6re,
amennyiben ig6nyt tartott r5, friggetlenril att6l, hogy mely megy6ben dolgozik.
A v6gleges elosztds:

A vdgleges elosztiis sordn minden v6d6n6 kapott g6pet, aki ig6nyelt ris nem volt kizdrva az

elosztiisb6l olyan indokkal, hogy el6z6leg mdr kapott projektb6l g6pet.

Szdkhely: H - 1097 Budapest, Albert Fl6ridn 0t 2-6.
Levelez6si cim: L437 Budapest, Pf .777.
Email : oki.titkarsag@oki.antsz.hu

Bdcs-Kiskun megye 64
Baranya megye 63
B6kes megye 59
Borsod-Abaij -Zempl6n megye 79

Budapest 292
Csongrdd megye 52

Fej6r megye 40

Gy6r-Moson-Sopron megye 73

Hajd[-Bihar megye 92
Heves megye 4t
Jdsz-Nagykun-Szolnok megye 67
Komdrom-Esztergom megye 32
N6grdd megye 29
Pest megye 259
Somogy megye 33

Sza bolcs-Szatmdr-Bereg megye 74

Tolna megye 30

Vas megye 2I
Veszpr6m megye 53

Zala megye 47
6sszesen 1500

M5sodik kiiriis krit6riumok pontsz5m

Megyr6k megnevez6se Sz5mit6g6pet kapott 6sszesen
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,,2, A contact centert kialakit5sa mekkora aisszeget tett ki,6s melyik c69 alakitotta ki,
volt-e p6lySzat kiirva a Contact Center kialakit6s6ra? Ha nem mi6rt nem?"

VSlasz: A Contact Center kialakitdsilnak dija 16.950.000.- + AFA volt, a nyertes ajdnlattev6 a

Jusoft Hungary Kft. Az OTH a hatdlyos Kbt. 115.5 alapjdn nemzeti krizbeszerz6si eljiir.Sst inditott.

,,3t Az eddig hiSnyz6 oktatfsi anyagok elk6szit€se mekkora iisszeg€t tett ki. Ki k6szitette
el? volt-e p6lySzat kiirva az oktatSsi anyag elk6szit6s6re? Ha nem mi6rt nem?"

VSlasz: Az oktat6si anyag elkdszit6se nyilt kdzbeszerz6s keret6ben val6sult meg. Az Eruditio
Oktateisi Zrt. 11.465.000 Ft + AFA <isszegb6l az oktat6si anyag ir5s5t, grafikai munkdlatait, 4500
p6ldilny legy:irtat6s6t, valamint az dsszes magyarorszdgi v6d6n6i tanScsad6ba val6 kisz6llitiisiit
v6gezte el. Az oktat6si anyagok beszerz6s6t az OTH a Kbt. 113-114. $ szerinti elj6rds
lefolytatSsdval val6sitotta meg.

,,4, Az oktatSsi anyag elk6szit6s6nek koncepci6ja ment6n elk6szitett kisfilmnek mekkora
volt a kailts69e."

VSlasz: A kisfilm kdltsdge 2.120.000 Ft +AFA volt.

,,5, A film elk6szit6s6hez nytijtott segits6gn6l a l,leszSros csal5d tagjainak pontos
megnevez6se,"

VSlasz: Tdj6koztatom, hogy az ig6nyelt adatok tekintet6ben az OKI nem min6sUl adatkezel6nek.
Ugyanakkor tisztelettel felhivom a figyelm6t, hogy az 0n iiltal k6rt adatok az Infotv. 3. 5 2. pontja
alapjdn szem6lyes adatnak min6siilnek.

,,6, A szakmai szem6lyis6gfejleszt€s 6s a str€sszterhel6s csiikkent6se 6rdek6ben
ment5lhigi6n6s t6mogat6st biztositottak a v6d6n6knek a szupervizi6s projektelem
keret6ben. Ez pontosan mit takar, 6s mennyibe keriil."

VSlasz: A mentSlhigi6n6s tiimogatiis a csoportos szupervizi6, esetmegbesz6l6 csoport, tr6nin9,
coaching 6s egy6ni szupervizi6 tandcsad5si formdkon tdrtdn6 rdszv6teli lehet6s6get jelentette a

Borsod-Abaij -Zempl6n, Heves 6s Szabolcs-Szatmdr-Bereg megy6kben dolgoz6 v6d6n6k szdm6ra.
E projektelem megk6zelit6leg 120 milli6 forintba keriilt. Ez az osszeg mintegy 300 v6d6n6 6s
v6drin6 f6iskolai hallgat6 k6pz6s6t (k6pz6si k6lts6gek, sziilliis, 6tkez6s, teremb6rlet) tette ki. A
csoportos szupervizi6 10 alkalmat, az egy6ni szupervizi6 7-7 alkalmat jelentett.
R6szletes tiSj6koztatiis az aliibbi el616si [tvonalon taliilhat6:
htto://norveo.vedonoi.antsz.hu/pfile/file?path=/Tartalmak/Szupervazios oroiektelem/Tanacsadasi
formak es tovabbkeozesek vedonok szamara -

eredmenvek es tapasztalatok a projekt e9y eve alatt

,,7, A p5lyaelhagyiisba n leginkSbb 6rintett h6rom kiemelt megyeben - Borsod-Abaij-
Zempl6n, Heves, Szabolcs-SzatmSr-Bereg - csoportos szupervizi6, esetmegbesz6l6
csoport, tr6ning, coaching 6s egy6ni szupervizi6 tanScsad6si form5kon tiirt€n6 r€szv6teli

Sz6khely: H - 1097 Budapest, Albert Fl6riain [t 2-6.
Levelez6si clmi 7437 Budapest, Pf. 777 .
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lehet6s69 nyilt valamennyi v6d6n6 sz6m6ra. Ezt kilkik tartj6k, 6s mikor? Mennyi
iisszeget forditottak erre?"

VSlasz: Egyetemi szupervizor v6gzetts6ggel rendelkez6 szupervizorok, illetve az egyeni coaching

eset6ben szupervizor 6s coach v6gzetts6ggel rendelkez6 szakemberek vezethett6k a k6pzdseket. A

szakemberek kiv6lasztdsa piilyiizat [tjiin val6sult meg. Az el6bbi vSlaszban is jelzett kdzel 120

milli6 Ft eiilt rendelkez6sre a szupervizi6s projektelemre, melybe a szakemberek fog la lkoztatiisiit 6s

egy6b k6pz6si kdlts6geket is bele6rt0nk (pl. rdsztvev6k ellStdsa,.

,,8, K6rem t6telesen sorolja fel, hogy a heves megyei azon beliil is a gydngydsi v6d6n6k
milyen stresszhelyzet miatt ig6nylik az esetmegbesz6l6s csoportokat."

vSlasz: A projekt eiltal biztositott tandcsaddsi formiik (pl. szupervizi6, coaching) jellegzetess6ge,

hogy mind az egy6ni, mind a csoportos folyamatok titoktart6s ment6n zajlanak, ez6rt konkr6t

eseteket 6s helyzeteket, ezzel kapcsolatos informdci6kat nem gyijjthetttink

,,9, Hogy tudjSk "v6d6" tev6kenysegiiket a korm5nyt6l val6 fiiggesiikkel 6s a korm6ny
Sltal tfmadott civil szervezetekt6l kaPott. Norv69 alaP tSmogatSssal dsszeegyeztetni?"

V6lasz: A,,Roma kiizdss6gekben dolgoz6 v6d6n6k munkafeltiteleinek javitilsa" elneve26s( projekt

a N6peg6szs6gtigyi programterrileten beltil a donor orszdgok 6ltal kdzvetlenill megbizott

alaDkezel6k kdzrem(kdd6s6vel 6s a Norv69 N6peg6szs6gUgyi Int6zet szakmai t6mogatSsdval

val6sult meg, tehdt nem az EGT Alapon belUl a Civil szervezetek tdmogatdsa, m6s n6ven a'Norv69
Civil T:imogatdsi Alap' keret6ben zajlott.

Kdrem t6j6koztatdsom szives tudomdsul v6tel6t!

Kelt: Budapest, 2017. augusztus 23.

Tisztelettel,

Err6l 6rtesi.il:
1. cimzett - kmt+request-9635-e2d8d33a@kimittud.org
2. iratt6r

Sz6khely: H - 1097 Budapest, Albert Fl6riiin rt 2-6.
Levelez6si cimi 1437 Budapest, Pt. 777 .
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