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Előterjesztést készítette és előterjesztő: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese               

Jegyzőkönyvvezető rendszer bevezetésének lehetősége 
ELŐTERJESZTÉS 

a képviselő-testület 2019. március 29-i ülésére 
Tárgyalja  Ülés Szavazás 

 Szociális bizottság  Nyílt  Nyílt szavazás 
 Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság  Zárt   Titkos szavazás  
 Közbeszerzési Bizottság   Egyszerű többség  
 Képviselő-testület   Minősített többség 

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az utóbbi jónéhány hónapban gondot okozott a jegyzőkönyvek határidőre történő elkészítése. 
Adminisztrátor kolléganő munkába állását követően restanciákat dolgozott fel, más ügyviteli 
feladatokat is ellát. Nagyobb mennyiségű tértivevényes levelek (adó határozatok kiküldése, 
stb.) kiküldését követően szinte napokon keresztül ügyfeleket szolgál ki. Ugyanakkor a Nógrád 
Megyei Kormányhivatal egyértelműen leírta, hogy a határidőre nem feltöltött jegyzőkönyvek 
miatt bírságolni fog. A környező településekről több lehetőséget hallottunk. Van olyan közeli 
település, ahol külsős személy megbízási szerződéssel készíti el a jegyzőkönyveket. Van olyan 
település, ahol emlékeztető tartalmú jegyzőkönyvek születnek. Városunkban évtizedek óta elvá-
rás, hogy a bizottsági és testületi jegyzőkönyvek részletesek legyenek. A napirendek száma 
Rétságon jelentősen meghaladja a környékbeli testületi ülések napirendjeinek számát. A prob-
léma megoldása érdekében kerestünk olyan vállalkozásokat, melyek jegyzőkönyvvezető rend-
szereket készítenek, üzemeltetnek. A piac szűkös. Számunkra nagyon fontos szempont volt, 
hogy lássuk a szoftver működését. 
 
Kettő vállalkozást találtunk, akik vállalták tesztek elkészítését. 
 

1.) BELUX Csoport Kft. árajánlata 
Tesztelés csak olyan formában vállalt, hogy elküldünk egy rövid hanganyagot (szinte egy hosz-
szabb mondat) és visszaküldi az elkészült jegyzőkönyvi részt. Nem láttuk, hogy mit írt le a 
szoftver és mi volt a hangfelvétel alapján hozzáadott gépelési munka.   
Árajánlatuk: alapdíj havi 10.000 Ft + áfa, havi 10 órás hanganyag elérése az adapdíjon belül. 
Ezen felül óránként 1.500 Ft+áfa. Telepítési, oktatásiköltség 90.000 Ft + áfa + útiköltség. Tech-
nikai eszközök szükségesek, melyet megrendelés előtt szükséges a vállalkozással egyeztetni. 
 
Vállalási ára:  
 
2.) Globamax Zrt. ajánlata 
A szoftvernek van technikai igénye. Lényege, minden képviselő elé kerül egy mikrofon. Amikor 
a képviselő megkapja a szót bekapcsolja saját mikrofonját. Ekkor a mikrofon csak magát a hoz-
zászólást veszi, az egyéb hangokat nem. A jegyzőkönyvbe azonnal bekerül a hozzászóló kép-
viselő neve a mikrofonos azonosítás segítségével. 
A vállalkozás képviselője vállalta a helyszíni tesztelést. Próbajegyzőkönyv készült a februári 
testületi ülés anyagából. Egyedi mikrofon hiányában leírásra kerültek a hozzászólón kívüli meg-
jegyzések is.  
Ezt követően egy más település ülés hanganyagát hallgattuk, miközben  készült a jegyzőkönyv. 
A hozzászólásokban elhangzottak számadatok is, tökéletesen leírta a program. A program ké-
szítője elmondta, volt már olyan ülés, hogy a tanácskozás lezárást követően alá lehetett írni a 
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jegyzőkönyvet. Átolvasva a rétsági anyagot, szükségesnek látom a jegyzőkönyv egyszeri átol-
vasását.  
 
Árajánlatuk: 
 

1.) Lehetőségek 
 

A.) Technikai eszköz egyösszegű megvásárlás mellett 716.164 Ft + áfa, bruttó 909.528 Ft. 
Az eszköz bárhol összerakható. Szoftverhasználati díj 30.000 Ft + áfa/hó. 

 
B.) Teljes üzemeltetési szolgáltatás (TÜSZ) megrendelése esetén  

B.a) 24 havi futamidőre induló díj 358.082 Ft + áfa (454.764 Ft bruttó) + 24 hó x 38.396 
Ft = 921.504 Ft, teljes futamidő költsége 1.376.268 Ft. A teljes költség egy hónapra ve-
títve 57.345 Ft.  

B.b) 36 havi futamidőre induló díj 358.082 Ft + áfa (454.764 Ft bruttó) + 36 hó x 32.076 
Ft = 1.154.736 Ft, teljes futamidő költsége 1.609.500 Ft. A teljes költség egy hónapra 
vetítve 44.708 Ft. 

A B lehetőségek esetében az eszközök a futamidő végén átkerülnek az önkormányzat 
tulajdonába. Továbbá valamennyi javítási és karbantartási költség a vállalkozót terheli. 

További lehetőség, hogy új mikrofonok beszerzését követően a Városi Művelődési Központ és 
Könyvtár technikusa valamennyi ülésen részt vesz és kezeli a hangpultot.  

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni szíveskedjen.      
 
 
Rétság, 2019. március 18. 
                                                                                                          
                                                                                                                   Fodor Rita Mária 
                                                                                                         jegyző általános helyettese 
 
 

2. Előzmények, különösen a témában hozott korábbi testületi döntések, azok végre-
hajtása:  

 

3. Jogszabályi háttér:  

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II.26.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés i) pontja szerint: 
 
„Az önkormányzat és intézmények nevében szerződést, megállapodást – a Városi Művelődési 
Központ és Könyvtár intézmény kivételével - csak képviselő-testületi jóváhagyást követően le-
het aláírni és felmondani.” 
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4. Határozati javaslat:  

„A” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzőkönyvvezető rendszer 
bevezetéséről készült előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület …………………………………. Kft. ………………………. Ft-os árajánlatát 
fogadja el. 
 
A rendszer költségét a 2019. évi költségvetésben biztosítani szükséges. A többlelőirányzat át-
vezetésére a költségvetés soron következő módosításakor javaslatot kell tenni.  
 
A szolgáltatásról szerződés-tervezetet kell kérni. 
 
Határidő: 2019. április 10. 
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 
 
 

„B” változat 
 

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
/2019.(III.29.) KT. HATÁROZATA 

 
 
Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzőkönyvvezető rendszer 
bevezetéséről készült előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület nem kíván jegyzőkönyvvezető rendszert bevezetni. 
 
Határidő: 2019. április 10. 
Felelős: Fodor Rita Mária jegyző általános helyettese 
 

 
 
Záradék: 
Az előterjesztés jogszabálysértést nem tartalmaz 

          Dr. Varga Tibor 
                 jegyző 

 
 
 
 



 

Globalspeech Minutes 

beszélőfüggetlen, jegyzőkönyv leíró szoftver 
 

 

 önkormányzati testületi ülések 

 rendőrségi jegyzőkönyvek 

 ügyészségi hanganyagok 

 bírósági tárgyalások 

 tanúmeghallgatás 

szó szerinti leírása, jegyzőkönyvezése; közel valós 
időben, vagy hangfelvételről (*) 

 

Beszélőfüggetlen, élőbeszédet felismerő szótárunk jelenleg közel egymillió magyar szót, kifejezést, illetve 
köznyelvben használatos neveket tartalmaz, de a beszédfelismerő rendszer egyedileg is bővíthető tetszőleges 
szakmai szószedettel – lehetséges egyedi leiratozásokat különböző szótárbővítések alkalmazásával elindítani. 

A beszédfelismerő rendszer képes csatornánként 6 beszélő személyt megkülönböztetni, és a leiratozást ezek 
feltüntetésével elvégezni (*). Több beszélő esetén a leiratozásnál megadható, vagy automatikusan is 
detektálható a beszélő személyek száma – de indítható megkülönböztetés nélküli leiratozás is. 

A beszédfelismerés integrálható Windows, Android, IOS, vagy Linux alkalmazásokba, böngészőben futó webes 
alkalmazásokba, vagy vastag-kliens megoldásba. A szerveroldal cégünk által biztosított felhőszolgáltatásként 
érhető el, megfelelő körülmények teljesülése esetén zárt helyi hálózatba is telepíthető. 

Windows operációs rendszeren elérhető Globalspeech Minutes alkalmazásunk, melyben munkalista kezelésével 
vezérelhető mentett hanganyagok kötegelt leiratozása. A Globalspeech Minutes egy Microsoft Word 
kompatibilis, teljes értékű szövegszerkesztő alkalmazás is; a felismert szöveg javítható és menthető benne doc, 
docx, rtf, html, vagy pdf formátumban. 

A Globalspeech Minutes beszédfelismerő rendszer használatának a díjazása perc alapú; 2 éves hűségidővel. 

Rendszerkövetelmények: 

 Szerver oldal: párhuzamos munkamenetekként 2 processzormag, és 2GB RAM memória. Támogatott 
operációs rendszer Windows Server 2012 – 2016. 

 Kliens oldal: az alkalmazott operációs rendszernek megfelelő, korszerű számítógép; Windows kliens 
esetén Windows 7, vagy Windows 10 operációs rendszer; ajánlott Core i5 processzoros konfiguráció, 8GB 
RAM memóriával. 

 
*: a minél pontosabb leiratozás feltétele a jó minőségű, tiszta hangfelvétel használata. Ajánlott nagy érzékenységű mikrofonnal 
rögzített, 8Khz, mono, tömörítetlen felvételeket használni. 
 
Bővebb információ: 

BELUX Csoport Kft. 
H-1138 Budapest, Váci út 141, Danubius Irodaház, IV. emelet  
Telefon: +36-01-614-7914 
E-mail: iroda@belux.hu  Web: www.belux.hu  



Ajánlat
Ajánlattevő: Globomax Zrt.

Ajánlat tárgya: MikroText

Ajánlat sorszáma: GLOBA/19/03/0014v2

Németh István

nemeth.istvan@globomax.hu

+36-30-998-3699

2019.03.20
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Tisztelt Jegyzőhelyettes Asszony!

Köszönjük, hogy ajánlatkérésével megtisztelte Cégünket!
És köszönöm, hogy fogadott Hivatalában, örömömre szolgált, hogy megismerhettem Önt 
és munkatársait.
A tárgyalás alkalmával bemutattam MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatásunkat és a 
MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszert. Ez utóbbira azért 
lehet szükség a leíró szolgáltatás mellé, hogy egy korrekt adatokkal rendelkező 
jegyzőkönyv vázat produkáljon, ami egy nagyon jó kiegészítője a MikroText által készített 
leiratnak. A két szoftverrel együttesen lehet előállítani a teljes értékű jegyzőkönyvet.
Ajánlatunk tehát a következő:

MikroVoks konferencia Rendszer  909 528 Ft   (716 164 Ft + ÁFA)

Az ajánlott rendszer műszaki tartalma a következő: 

MikroVoks 7 konferencia szoftver
9 db konferencia- szavazópult
Vezérlő egység és vezérlő számítógép
Fém tároló- és hordozó táska a szavazópultoknak
Lábpedál és fejhallgató a jegyzőkönyv leírásához
Az összes szükséges szerelési anyag, vezeték, 
csatlakozó
Munkadíj és útiköltség
Oktatás és műszaki felügyelet az első ülésen

Egyéb információk és opciók:

A rendszer minimális kiépítéssel lett számolva, ami a MikroText jegyzőkönyv leíró 
szolgáltatás igénybe vételéhez maradéktalanul megfelel. A későbbiekben 
kibővíthető egy teljes értékű jegyzőkönyvező- szavazórendszerré.
A vezérlő számítógép hordozható kivitelű, a kibővített rendszer futtatására alkalmas 
paraméterekkel. 

Core i3 CPU
8 Gb RAM
500 Gb HDD
3 db videó kimenet
Windows 10 64 bit Home

A teljes rendszer 2 db táskában hordozható és maximum fél óra alatt bárhol 
összeállítható.
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Teljes Üzemeltetési Szolgáltatás (TÜSZ) ajánlat
 

Futamidő Nettó induló díj Bruttó induló 
díj

Nettó havidíj Bruttó havidíj

24 hónap 358 082 Ft 454 764 Ft 30 233 Ft 38 396 Ft

36 hónap 358 082 Ft 454 764 Ft 25 256 Ft 32 076 Ft
 

A futamidő végén az eszközök az Önkormányzat tulajdonába kerülnek
A futamidő alatt minden javítási- és karbantartási költség a Globomax Zrt.-t terheli!

A szolgáltatáscsomag a következőket tartalmazza: 
 

A komplett MikroVoks Jegyzőkönyvező, Szavazatszámláló és Konferencia Rendszer 
szoftverei, eszközei, a telepítés minden költsége
Kiterjesztett garancia a teljes futamidőre
Meghibásodás esetén soron kívüli, díjtalan hibaelhárítás. 

Szoftveres hiba esetén hibaelhárítás távoli eléréssel (TeamViewer)
Amennyiben a hiba jellege helyszíni hibaelhárítást igényel, 8:00-ig tett 
bejelentést követően aznap, 8:00 után másnap reggeli hibaelhárítás.
Kisebb eszköz meghibásodása esetén postai úton eljutattott eszköz javítása 
és visszajuttatása
A hibaelhárítás esetén díjtalan munkavégzés és cserealkatrészek
Adminisztrált, nyomon követhető munkavégzés

Évi egy alkalommal a megrendelő igényeihez igazodva díjtalan helyszíni 
átvizsgálás, szükség esetén műszeres bemérés, rendszerbeállítások ellenőrzése, 
javítás, szükség esetén csere.
Díjtalan konzultáció bővítések, átépítések tervezéséhez
Verziószámon belül díjtalan szoftverkövetés
Verziószám váltás esetén 50% kedvezmény az új szoftver árából
Új termékcsoportba tartozó termék vásárlása esetén 10% kedvezmény a termék, 
20% kedvezmény a szoftver és 25% az ismétlő oktatás árából
Megrendelő kérésére frissítő oktatás a rendszer kezeléséből, a helyszíni 
karbantartás alkalmával
Rendszeres tájékoztató új termémekekről és szoftverekről hírlevélben
Rendszeres bemutató új termékekről és szoftverekről a Globomax Zrt. telephelyén
Állandó rendelkezésre állás munkaidőben, díjtalan segítségnyújtás e-mailen és 
telefonon, help-desk szolgáltatás
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MikroText Jegyzőkönyvleíró szolgáltatás

MikroText "M" díjcsomag 38 100 Ft/hónap (30 000 Ft+Áfa/hónap)

A MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás megalkotásánál két szempontot vettünk 
figyelembe.

MirkoVoks szoftverrel készített hangalapú jegyzőkönyvet minél pontosabban és 
minél gyorsabban írott formában bocsáthassok Ügyfeleink rendelkezésére.
A rögzített hanganyag és a leírt szöveg azonnali ellenőrzése a minél pontosabb 
értelmezés érdekében.

A szolgáltatás főbb tulajdonságai a következők:

Amennyiben a MikroVoks rendszer TÜSZ konstrukcióban kerül megrendelésre, a 
listaárhoz képest 5 000 Ft+Áfa/hó kedvezményt biztosítunk.
Havi 15 óra hanganyag leírása (+10% toleranciával) A felhasználási mennyiség 
túllépése esetén az adott hónapra a MikroText jegyzőkönyv leíró szolgáltatás "L" 
díjcsomagját számlázzuk (50 000 Ft+Áfa/hónap)
Felhő alapú szolgáltatás a Globomax Zrt. saját tulajdonú szerverén
> 1 000 000 szavas szótár, egyedi szókészletek felvételének lehetősége
Öntanuló funkció a szoftver saját WEB-es felületén
Alapszintű formázások a szoftver saját WEB-es felületén
Bármely általánosságban használt szövegszerkesztő szoftver által szerkeszthető 
formátumú írott anyag 

 

Az ajánlat érvényessége: 2019. április 30.
Teljesítés: A megrendeléstől számított 4 hét, előteljesítés lehetséges
Fizetés: Átutalás 15 napos határidővel

Amennyiben az ajánlattal kapcsolatban bármilyen észrevétele, kérdése, vagy kérése 
merülne fel, kérem forduljon hozzám bizalommal!

A Globomax Zrt. kizárólag minőségi alkatrészekből összeállított, minőségi munkával 
kivitelezett terméket ad át Ügyfeleinek. Ennek a hitvallásnak az érdekében a Globomax 
Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy előre nem látható körülmény miatt 
az ajánlatban szereplő eszközök típusán változtatni kell, annak többletköltségét az ajánlat 
végösszegében érvényesítse. A típus változtatás ténye kizárólag szakmailag alátámasztva, 
Megbízó döntéshozó munkatársának jóváhagyásával történhet.

Budapest, 2019.03.20 Tisztelettel:

   
Németh István

Területi értékesítési vezető
+36-30-998-3699
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BELUX                                                          Beszédfelismerő Rendszerek                                     
_________________________________________________________________________________     

BELUX Csoport Kft. 1138 Budapest, Váci út 141. 

E-mail:iroda@belux.hu; Web:www.belux.hu 

 

 

Előzetes árajánlat 
 

Az árajánlat címzettje: Az árajánlat adó adatai: 

 
Polgármesteri Hivatal Rétság 
Dr. Varga Tibor 
 
2651 Rétság, Rákóczi út 20. 
 
 
Kapcsolattartó neve: 
Busainé Terman Viktória 
telefonszám: +36 (30) 321-1885 
e-mail: admin@retsag.hu 
 

 
BELUX Csoport Kft. 
Benes-Lukács Eszter ügyvezető igazgató 
 
1138 Budapest, Váci út 141. 
adószám: 13504243-2-41 
 
Kapcsolattartó neve: Benes Edvárd  
telefonszám: +36 (30) 692-4599 
e-mail: edvard.benes@belux.hu 

 
Az árajánlat tárgya:  
Beszélő független beszédleíró jegyzőkönyvvezető szoftver – Globalspeech Minutes 
 
Termékleírás:  
A Globalspeech Minutes beszélőfüggetlen beszédleíró jegyzőkönyvvezető szoftver részletes 
termékleírását az Árajánlathoz tartozó csatolt tájékoztató tartalmazza. A szoftver a számára  
megküldött hanganyagot írott formában továbbítja Önnek, amelyet javítás, formázás után 
Ön véglegesít. 
 
A Globalspeech Minutes előnyei: 

 gyors: testületi ülések, jegyzőkönyvek, tárgyalások összefoglalójának elkészítése 

 pontos: akár 90%-os beszéd-felismerési arány 

 hatékony: erőforrást szabadít fel, a feladatok hatékonyabb koordinálása, elosztása 

 hangfüggetlen: megkülönbözteti és elkülöníti a beszélő hangokat 
 
A szoftver működéséhez megfelelő mikrofonrendszer szükséges, ezért megrendelés előtt a 
technikai paraméterek egyeztetése céljából kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot! 
 
Ár:  

 Globalspeech Minutes szoftverünket 2 éves előfizetéssel, 10.000 Ft + ÁFA havi díjjal 
tudjuk biztosítani. A díj havi 10 óra hanganyag ingyenes leiratozását tartalmazza. 
Amennyiben ennél többet szeretnének leiratozni, óránként 1.500 Ft + ÁFA áron tudják 
megtenni perc alapú számlázással. 

 Telepítési, üzembehelyezési és oktatási költség: 90.000 Ft + ÁFA 

 Útiköltség: 70 Ft + ÁFA/km (a BELUX Csoport Kft. székhelyétől számított távolság) 
 
Előzetes árajánlat érvényessége: 
Az előzetes árajánlat a kibocsátástól számított 30 napig érvényes. 
 
Budapest, 2019. február 14. 
            

       Benes – Lukács Eszter, ügyvezető 
         BELUX Csoport Kft. 
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