
Három pontban összefoglalva adunk információkat a kiinduló helyzetről: 
1. jogszabályi háttér 
2. a pályázat 
3. plusz infók -sajtó 
 

1. Jogszabályi háttér 
 
Ki az NKOH? 
Az NKOH-t (Nemzeti Kommunikációs Hivatal-t)  2014-ben alapították, központi beszerzőként ő 
felügyeli és koordinálja az érintett szervezetek kommunikációs, és immár a szervezetfejlesztési 
beszerzéseit és szponzorációját.  
A működésére vonatkozó jogszabály, a 162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet, amit 2020. december 18-i 
hatállyal módosítottak. (Mód: 590/2020. (XII. 17.) Korm. rendelettel, megjelent a Magyar Közlöny 
281. számú számában, csatoltam). 
A számunkra legfontosabb változás, hogy most már a szervezetfejlesztési beszerzésekre is kiterjed a 
hatálya. 
 
Kik az érintett szervezetek? 

 költségvetési szervek,  

 költségvetési szerv irányítása vagy felügyelete alá tartozó központi, területi és helyi 
költségvetési szervek,  

 azon gazdasági társaságok, amelyben az állam többségi befolyást gyakorol,  

 a mindezen szervezetek által alapított, illetve alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványok, 
közalapítványok,  

 a kiemelt fontosságú szervezetfejlesztési feladatot megvalósító szervezetek 

 a keretmegállapodáshoz csatlakozó egyéb szervezetek  
Ez legalább 1000 szervezetet jelent. Fontos! az MNB kivétel 
(162/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés tartalmazza a pontos felsorolást, kivonatoltam, 
doc-ban csatolom.)  
 
Mi számít szervezetfejlesztési feladatnak? 
„ a 2. mellékletben meghatározott és felsorolt, bármely forrásból megvalósított feladat, amelynek 
célja, hogy az érintett szervezet […] teljesítőképessége, hatékonysága, a feladatainak ellátási 
minősége vagy biztonsága javuljon;” 
 

 
 
2.  A pályázati előzmények: 
 
2020. november 26-i beadási határidővel pályázatot ír ki az NKOH, szervezetfejlesztési feladatokhoz 
kapcsolódó szolgáltatások ellátására. 
Keretösszeg: 30 Milliárd 
Az időtartam hónapban: 12, - legfeljebb kettő alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 hónappal 
megújítható. 
 

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/63862de2cd672db802ad212e66be659224e5c5da/megtekintes
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/63862de2cd672db802ad212e66be659224e5c5da/megtekintes


A pályázati kiírásban  (itt olvasható) feltétel volt többek között, hogy legalább 1 milliárd forintnyi 
szervezetfejlesztési árbevételt vártak el az előző három évből. 
 
Az ajánlati kiírás összegzésében (csatoltam) a nyertes ajánlattevő cégek a p2 Consulting Kft. és a 
p2m Informatika Kft. közös ajánlattevőként, alkalmasságukat igazolja a Teqtos Kft. 
A Teqtos mellett bevonásra kerül hat egyéni vállalkozó, aki az alvállalkozója a cégeknek.  
 
A két cég cégkivonata:  

 p2m Consulting Kft. vezető tisztségviselők Szabad Tamás és Patonai Ágnes,   
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109902159/TaroltCegkivonat 

                Honlap: https://p2m.hu/ Nettó árbevétel (2019) 68,92 M 
 

 p2m Informatika Kft . - Szabad Tamás 
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109285465/TaroltCegkivonat 

                Honlap: nem találtam Nettó árbevétel (2019) 123,65 M 
 
Az elmúlt öt évben a két cég árbevétele összesen nettó 706 M,  az infó innen származik, a cikk írója 
szerint ezért is volt szükség az alkalmasság igazolására, amihez bevonták a következő céget és egy 
alvállalkozót: 
Teqtos Kft. - Koszti Tamás János  
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109284499/TaroltCegkivonat  
 
Ahogyan a keretmegállapodás hirdetményében is szerepel (mellékeltem), a keretösszeg 30 Milliárd 
forint.  
 
3. Plusz infók: 
Cikkek a témában:  
https://blog.atlatszo.hu/2021/01/30-milliardos-keretszerzodest-kotott-a-nemzeti-kommunikacios-
hivatal-ket-kis-ceggel/ 
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/szinte_ismeretlen_ceg_futott_be_a_harminc_milliardos_all
ami_tenderen.720703.html 
https://nyugatifeny.hu/2021/01/02/alig-ismert-ceg-huzott-be-egy-30-milliardos-allami-tendert-
versenytars-nelkul 
 
+  
Közbeszerzési hatóság Hírei között szerepel, hogy az „Éves kommunikációs és szervezetfejlesztési 
terv” benyújtására nyitva álló határidőt 2021. február 5-ig meghosszabbították.  
(Az éves szervezetfejlesztési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető és összesített, az 
érintett szervezet által megvalósítani tervezett szervezetfejlesztési beszerzések, valamint az ezekhez 
kapcsolódó, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint rögzített dokumentáció;) 
 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:548620-2020:TEXT:HU:HTML
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109902159/TaroltCegkivonat
https://p2m.hu/
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109285465/TaroltCegkivonat
https://blog.atlatszo.hu/2021/01/30-milliardos-keretszerzodest-kotott-a-nemzeti-kommunikacios-hivatal-ket-kis-ceggel/
https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/0109284499/TaroltCegkivonat
https://blog.atlatszo.hu/2021/01/30-milliardos-keretszerzodest-kotott-a-nemzeti-kommunikacios-hivatal-ket-kis-ceggel/
https://blog.atlatszo.hu/2021/01/30-milliardos-keretszerzodest-kotott-a-nemzeti-kommunikacios-hivatal-ket-kis-ceggel/
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/szinte_ismeretlen_ceg_futott_be_a_harminc_milliardos_allami_tenderen.720703.html
https://www.napi.hu/magyar_vallalatok/szinte_ismeretlen_ceg_futott_be_a_harminc_milliardos_allami_tenderen.720703.html
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https://kozbeszerzes.nkoh.gov.hu/nyitooldal/-/asset_publisher/EyFMoAW3HJPp/content/eves-kommunikacios-es-szervezetfejlesztesi-terv-benyujtasi-hataridejenek-meghosszabbitasa?inheritRedirect=false&redirect=https%3A%2F%2Fkozbeszerzes.nkoh.gov.hu%2Fnyitooldal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_EyFMoAW3HJPp%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2
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