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Tisztelt Képviselő-testület! 

Szeretném Önöket tájékoztatni a „Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén lévő 

közterületi fák felmérése, fakataszter adatbázis készítése”  közbeszerzés kiírásának jelenlegi állásáról, illetve 

magyarázatot adni a folyamat elhúzódásáról. 

Az adatbázis kezelésére és hosszú távú működtetésére alkalmas szoftveres háttér kiépítése és összehangolása a 

kerület által használt térinformatikai rendszerrel, szakirányú gyakorlati ismeretekkel rendelkező munkatárs 

segítsége és irányítása nélkül, nem tud létrejönni. Ez egy olyan szakterület, ami speciális tudást igényel, ráadásul 

a technika is folyamatosan fejlődik, változik ezen a területen. Az előkészítés során kiderült, hogy térinformatikus 

szakmai segítsége és véleményezése nélkül gyakorlatilag ez lehetetlen. Térinformatikus szükséges továbbá, a 

közbeszerzés szoftveres hátterét érintő feltételrendszer összeállításához, és a beérkezett pályázatok elbírálásához 

is. A Hivatalban 2021 júniusa óta nincs térinformatikus kolléga. Az elakadás oka elsősorban ez volt, a probléma 

novemberre oldódott meg. A feladatot végül a Hivatal Informatikai Csoportvezetője vállalta el, de ez egy 

kompromisszumos megoldás, erre a feladatra hosszútávon szerencsésebb lenne egy szakirányú kolléga jelenléte.  

Közben tárgyalásokat folytattunk a Fővárossal, mert a Ferencváros tömegközlekedéssel érintett útvonalai mentén 

lévő fákat a Budapest Közút már felmérette, rendelkezésükre áll tehát egy 1-5 éves adatbázis, amit ha 

megkaphatnánk ingyen vagy a későbbiekben elfogadható áron, az nagy könnyebbség lenne, hiszen a 

rendelkezésünkre álló összegből egyelőre kb. 7000 db fát tudunk felméretni, ami, becsléseink szerint, alig több 

mint a kerületi faállomány 10%-a. Az egyeztetések nagyon nehézkesek, még jelenleg is folynak ezügyben, de ez 

a mostani közbeszerzést nem érinti. 

Problémát okozott továbbá, hogy a felmerülő új szempontok szerint a májusban kért indikatív árajánlatok már nem 

voltak minden ponton megfelelően összehasonlíthatóak, ezért abból is újakat kellett – már a javított műszaki 

tartalommal- bekérni, mert, bár a piaci szereplők száma nem nagy, de teljesen más módszereket használnak a 

felmérésre és adatkezelésre is. Két irány van, az egyik módszer, jelenleg a magyar piacon domináns, a 

hagyományos „kézi” adatfelvételezéssel dolgozik, a másik egy előremutató, innovatív technológia: lézerszkenneres 

adatgyűjtés, algoritmus alapú adatfeldolgozás, melynek még nincsenek hagyományai Magyarországon. Ki kellett 

tehát dolgozni egy olyan árindex táblázatot, amely lefedi a műszaki tartalmat. Az árajánlatok időközben beérkeztek, 

a szerződéstervezet elkészült, a kollégákkal való egyeztetés megtörtént. 

Hangsúlyoznám továbbá, hogy ez egy olyan összetett feladat, több szakterületi érintettséggel, amellyel kapcsolatos 

tapasztalata a projektben résztvevő kollégák egyikének sem volt, rengeteg felmerülő kérdéssel, amelyet szükséges 

volt több körben tisztázni úgy, hogy közben minden kolléga több hasonló volumenű egyéb feladatot kapott. 

Mai napon küldjük a Közbeszerzési Hatóság számára ellenőrizni a felhívást, a Képviselő-testületi ülés idején már 

elérhető a közbeszerzés, a tervezett ajánlattételi határidő pedig  2022. február 8.  
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