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ELŐLAP
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe:
Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú 

beszerzési eljárás lezárására

Az előterjesztés tartalma: Beszerzési eljárás lezárása és felhatalmazás szerződéskötésre.

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető «

Az előterjesztést készítette:
Szabó-Miklós Rita üi.

dr. Jakab Attila közbeszerzési ref. Vv L

Az előterjesztés beadásának 
dátuma*:

2023.03.06.

Sürgősség indoka: A szerződéssel elinduló feladat évszakhoz, időjáráshoz kötött. A sikeres és eredményes munkavégzéshez 
a munkát rügyfakadás előtt meg kell kezdeni. A teljes munka decemberig tart.

Ülés fajtája: Nyílt ülésen tárgyalandó: El Zárt ülésen tárgyalandó: □ Zárt ülésen tárgyalható: □

Zárt ülés elrendelésére 
vonatkozó jogszabályi hely:

Döntés fajtája: Rendelet: □

Határozat:
Normatív: □
Hatósági: □
Egyéb: El

Döntéshozatalhoz szükséges 
többség: Egyszerű: El Minősített: □

Név szerinti szavazást igényel: NEM: El IGEN: □

Titkos szavazást igényel: NEM: El IGEN: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: □ TCFN- íxl Az előző döntés száma:
. 590/2021.(XI. 16.) Ök.hat. és

Előzmény mellékletként csatolva: E 47/2023 (126) ÖK határozat

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □
IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: Az Önkormányzat 2023. 
évi költség vetési rendeletében tervezni szükséges.
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése: .... .. jfi.ű.-L...Ár...4.....

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:..........................................................................

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El 
Képviselő-testület El

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...............................................................................

jegyző
Képviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

x^myző
* jegyzőkönyvvezető tölti ki



.....napirendi pont**
Bizalmas: □

Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS 
Göd Város Önkormányzatának

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete

2023. márciusi rendkívüli ülésére

Tárgy: Javaslat a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” 
tárgyú beszerzési eljárás lezárására

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 590/2021. (XI. 16.) Ök. határozatában döntött 
arról, hogy 2022-től megkezdi az átállást a biológiai szúnyoggyérítésre.
Ennek érdekében beszerzési eljárás lefolytatását rendelte el a tenyészőhelytérképek elkészíttetése, a 
fajmeghatározás és a monitorozás, valamint a biológiai gyérítési programhoz szükséges szakértői 
tanácsadás megrendelése érdekében, maximum bruttó 10 millió forint értékben. Göd Város 
Önkormányzata a szükséges lakossági tájékoztatást saját erőből oldja meg, ennek költségét beépíti az 
Önkormányzat költségvetésébe.

A 2022-es évben a költségvetés elfogadásának csúszása, valamint a gazdasági válság, inflácó miatt a 
beszerzési eljárások sikertelenül záródtak le. A 2023. év elején a Képviselő-testület megerősítette azon 
szándékát (47/2023. (1.26) ÖK határozat), hogy a biológiai gyérítésre való átálláshoz szükséges összesen 
11 millió forintot a 2023-es költségvetésben biztosítja. A keret terhére kötelezettségvállalás a 2023-es 
költségvetés elfogadását megelőzően is történhet. Forrásigény: maximum 11 millió Ft, a 2023. évi 
költségvetésben tervezendő.

Göd Város Önkormányzatának hatályos 29/2020. (VIII. 12.) önk. rendeletének (a továbbiakban: R) 6. § 
(1) bekezdés c) pontja alapján a beszerzési eljárás lefolytatásra került. AzR. 10. § (1) bek. c) pontja 
alapján bruttó 1.000.001 Ft és 15.000.000 Ft értékhatár között a beszerzést lezáró döntést Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága hozza 
meg.
Az ajánlati felhívás kiírására 2023. február 14-én került sor, a benyújtás határideje: 2023. február 22. 
13:00 volt. Az ajánlati felhívásra 1 db ajánlat érkezett. Az ajánlatokat a Bíráló Bizottság megvizsgálta 
és megállapította, hogy 1 db ajánlat érvényes. A nyertes ajánlattevő ajánlati ára bruttó 9.986.772.-HUF, 
mely nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezetet.
A Bíráló Bizottság javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani.
Mellékletben csatoljuk a kapcsolódó értékelési jegyzőkönyvet és a nyertes ajánlatot.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.
.../2023. (HL..) PEKJB határozata

Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága úgy dönt, 
hogy a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú 
beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja és javasolja a bruttó 9.986.772,- Ft összegű 
szerződés megkötését a NOXIOUS Kft. (7020 Dunaföldvár Paksi utca 8., Adószáma: 14202827-2- 
17, képviseli: Kőszegi Dániel ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges. 
Felelős: alpolgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal



napirendi pont**
Bizalmas: □

Határozati javaslat n. 
.../2023. (III...) Kt. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyú beszerzésben 
a bruttó 9.986.772,- Ft összegű ajánlatot elfogadja, és felhatalmazza a polgármesteri jogkört 
gyakorló alpolgármestert a szerződés megkötésére a NOXIOUS Kft. (7020 Dunaföldvár Paksi 
utca 8., Adószáma: 14202827-2-17, képviseli: Kőszegi Dániel ügyvezető) nyertes ajánlattevővel.

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési rendeletében tervezni szükséges.

Felelős: alpolgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2023. március 06.

Tisztelettel:

Virok Anikó
Beruházási és városüzemeltetési

osztályvezető



BONTÁSI és BÍRÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) által indított
„Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés megvalósításához” kapcsán 

beérkezett ajánlatok bontásáról és bírálatáról

Időpont: 2023. február 22. 13:00 óra
Helyszín: GÖD Város Önkormányzata fsz. tárgyaló (2131 Göd, Pesti út 81.) 
Bizottsági tagok:
Szabó-Miklós Rita (beszerzés tárgya szerinti szakértelem) 
Schönné Kovacsik Katalin (pénzügyi szakértelem)
dr. Jakab Attila (jogi szakértelem)

Az ajánlati felhívás közzétételére 2023. február 14. napján került sor.
Az ajánlattételi határidőig (2023. február 22. 13:00) a fenti tárgyú beszerzési eljárásban 
1 darab, azaz egy ajánlat érkezett postai úton.

A Bíráló bizottság megállapítja, hogy a tárgyi beszerzési eljárás becsült értéke 
bruttó 11.000.000,-HUF

A rendelkezésre álló anyagi fedezet mértéke
bruttó 11.000.000,- HUF (2023. évi költségvetésbe tervezendő a 47/2023. (1.26.) Ök. 
határozat alapján)

Beérkezett ajánlat:

1.számú ajánlat
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: 

cég) teljes neve: NOXIOUS Kft.

Székhelye: 7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8.

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár

Részletes árajánlat:

Bruttó ár (Ft) (A+B+C+D összesen): bruttó 
9.986.772,- Ft

Részletes árajánlat:
A) Tenyészőhely-térkép elkészítése

Bruttó ár (Ft): 5.461.000,-Ft

B) A város területén előforduló szúnyogfajok 
meghatározása, egyedszám-mérése

Bruttó ár (Ft): 2.286.000,- Ft

C) Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) 
részletes kidolgozása, a terv rendelkezésre 
bocsátása a megrendelő felé

Bruttó ár (Ft): 2.095.500,- Ft

1



D) Indikatív árajánlat kidolgozása
Bruttó ár (Ft): 144.272,-Ft

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok 
érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

Környezetvédelmi vállalások száma: 2 db

A bírálóbizottság az ajánlat értékelésével/bírálatával kapcsolatosan az alábbi 
észrevételeket teszi:

Érvényes ajánlat:
NOXIOUS Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes.

Érvénytelen ajánlat: nincs

A Bírálóbizottság javaslata:

- javasolja a beszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítani,

- az alábbi ajánlattevő ajánlatát érvénytelennek nyilvánítani: nincs

- az alábbi ajánlattevők ajánlatát érvényesnek nyilvánítani:

NOXIOUS Kft.: ajánlattevő nyújtotta be a legjobb ár-érték arányú ajánlatot. Ajánlattevő által 
benyújtott ajánlat megfelel az ajánlati felhívásban foglaltaknak, ezért az ajánlata érvényes. 
Ajánlattevő által benyújtott ajánlati ár nem haladja meg a rendelkezésre álló anyagi fedezet 
mértékét.

-a beszerzési eljárás nyertesének NOXIOUS Kft. (7020 Dunaföldvár Paksi utca 8., 
Adószáma: 14202827-2-17, képviseli: Kőszegi Dániel ügyvezető) ajánlattevőt kihirdetni 
és a szerződést vele megkötni (Bruttó 9.986.772,- HUF) összeggel.

A jegyzőkönyv lezárva: 13:20 perckor.

..........i.Á?. 

Schönné Kovacsik Katalin Szabó-Miklós Rita dZ Jakab Attila
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1. számú melléklet

AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT

Alulírott, Kőszegi Dániel, mint a(z) Noxious Kft. cégjegyzésre jogosult képviselője, Gödi Polgármesteri 
Hivatal, mint Ajánlatkérő által kiírt „Göd város területén történő biológiai szúnyoggyérítés 
megvalósításához” tárgyú beszerzési eljárás ajánlattevőjeként

nyilatkozom, hogy

a) miután az ajánlattételi felhívás (és dokumentumok) feltételeit megvizsgáltuk, azokat megértettük és 
elfogadjuk, és a felhívás (és dokumentumok) feltételei, továbbá az eljárás során keletkezett egyéb 
dokumentumok szerint ajánlatot teszünk az ajánlatunkban a rögzített ajánlati áron és vállaláson;

b) nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint a felhívásban, (a 
dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek 
megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére;

c) nyertességünk esetén vállaljuk a felhívásban, (a dokumentumokban) és a beszerzési eljárás során 
keletkezett egyéb iratokban előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését;

d) az ajánlatkérés alkalmas volt arra, hogy megfelelő ajánlatot készíthessünk, és ajánlatunkat ennek 
figyelembevételével tesszük;

e) kijelentjük, hogy az ajánlatunkban tett kijelentéseink és nyilatkozataink a valóságnak megfelelnek;
f) az általam képviselt gazdálkodó szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az alábbi kizáró okok:

végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést 
közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági 
szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy' aki személyes joga szerint 
hasonló helyzetben van;
tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;
gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított 
bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy 
akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 
2001. évi CIV. törvény 5.§-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében 
korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból 
és módon jogerősen korlátozta;
beszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;
egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési 
kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország, vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország 
jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;
korábbi - három évnél nem régebben lezárult - beszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és 
ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen 
megállapított időtartam végéig;

g) az általam képviselt gazdálkodó szervezet nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez olyan 
alvállalkozót, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik.

Céginformáció;
A cég/Ajánlattevő (továbbiakban: cég) teljes neve Noxious Kft.

A cég rövidített neve, ha van ilyen

Cégjegyzékszáma 1709006291

Adószám illetve adóazonosító jel 14202827-2-17

Pénzforgalmi j elzőszáma

Székhely

Irányítószám, település 7020 Dunaföldvár
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Utca, házszám Paksi utca 8.

Honlap www.noxious.hu

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)

Irányítószám település

Utca, házszám

Postafiók

Cégjegyzésre (aláírásra) jogosult személy(ek)

Név, beosztása Kőszegi Dániel ügyvezető

Telefon

Mobil +36 30 266 7588

Fax

E-mail info@noxious.hu

Az eljárásban kapcsolattartó személy

Név, beosztása Kőszegi Dániel ügy vezető

Telefon

Mobil +36 30 266 7588

E-mail info@noxious.hu

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy az eljárás nyerteseként - az eljárás nyertesének visszalépése esetén a 
második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Ajánlattevőként - az Ajánlatkérővel szerződés kötünk és a 
beszerzés tárgyát képező feladatot/ tevékenységet az alábbi táblázatban szereplő díjak és vállalások 
ellenében elvégezzük:

Megnevezés

Bruttó ajánlati ár

Részletes árajánlat:

Bruttó ár (Ft) (A+B+C+D összesen): bruttó 
9.986.772.- Ft

Részletes árajánlat: 
A) Tenyészőhely-térkép elkészítése

Bruttó ár (Ft): 5.461.000.- Ft.

B) A város területén előforduló szúnyogfajok 
meghatározása, egyedszám-mérése

Bruttó ár (Ft): 2.286.000.- Ft.

C) Biológiai szúnyoggyérítésre javasolt módszer(ek) 
részletes kidolgozása, a terv rendelkezésre 
bocsátása a megrendelő felé

Bruttó ár (Ft): 2.095.500.- Ft.

D) Indikatív árajánlat kidolgozása
Bruttó ár (Ft): 144.272.- Ft.

Fenntarthatósági, ökológiai, 
klímavédelmi szempontok

Környezetvédelmi vállalások száma: 2 db
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érvényesülése (környezetvédelmi 
vállalások száma min 0 db- max 5 
db),

A fenti környezetvédelmi vállalások tételes felsorolása

1. A biológiai szúnyoggyérítés bevezetése után, a szükséges kémiai szúnyoggyérítések alkalmainak a 
száma lecsökken, ami a biodiverzitás megőrzését segíti elő.

2. A biológiai szúnyoggyérítésnek köszönhetően, a lakosság által kevesebbszer alkalmazott 
szúnyogirtó spray aeroszolok emberekre gyakorolt káros hatásai mérséklődnek, a palackokból és 
csomagolóanyagaikból képződött hulladék mennyisége pedig csökken.

3.

4.

5.

6.

Dunaföldvár, 2023. 02. 21.
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ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI 
NYILATKOZAT

2. számú melléklet

Alulírott Kőszegi Dániel, 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 8.
mint a Göd Város Önkormányzata, 2131 Göd, Pesti út 81. ajánlatkérő által megindított beszerzési eljárásba 
bevont személy kijelentem, hogy a beszerzési szabályzat 4. pontja szerinti összeférhetetlenség velem 
szemben nem áll fenn.

Jelen nyilatkozatomat a Gödi Polgármesteri Hivatal által a „Göd város területén történő' biológiai 
szúnyoggyérítés megvalósításához” tárgyban lefolytatandó beszerzési eljárással kapcsolatban teszem.

Dátum: Dunaföldvár, 2023. 02. 21.

.. .....
Ajánlattevő cegs/cW

,,4.Összeférhetetlenség

4.1. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárás előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérő, megrendelő 
nevében olyan személy vagy szervezet, amely funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlására bármely okból, így 
különösen gazdasági érdek vagy az eljárásban részt vevő gazdasági szereplővel fennálló más közös érdek miatt nem 
képes.
4.2. Összeférhetetlen és nem vehet részt az eljárásban ajánlattevőként, alvállalkozóként vagy az alkalmasság 
igazolásában részt vevő szervezetként
a) a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével 
kapcsolatos tevékenysége bevont személy vagy szervezet,
b) az a szervezet, amelynek
ba) vezető tisztségviselőjét vagy felügyelőbizottságának tagját,
bb) tulajdonosát,
be) a ba)-bb) pont szerinti személy közös háztartásban élő hozzátartozóját a megrendelő, az ajánlatkérő, az ajánlati 
felhívást közzétevő az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont, 
ha közreműködése az eljárásban a verseny tisztaságának sérelmét eredményezted.

4.3. Az ajánlatkérő, a megrendelő vagy az ajánlati felhívást közzétevő nevében eljáró és az ajánlatkérő, a megrendelő 
vagy ajánlati felhívást közzétevő által az eljárással vagy annak előkészítésével kapcsolatos tevékenységbe bevont 
személy vagy szervezet - a jelen szabályzat 2/a. számú vagy 2/b. számú melléklete szerint - írásban köteles 
nyilatkozni arról, hogy vele szemben fennáll-e az a 4.1, és 4.2. pont szerinti összeférhetetlenség.”
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ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY

Alulírott Kőszegi Dániel, 7020 Dunaföldvár, Hősök tere 8. szám alatti lakos, mint a 
NOXIOUS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 
7020 Dunaföldvár, Paksi utca 8.) ügyvezetője a nevezett társaságot önállóan az alábbiak 
szerint jegyzem:

DR ESZENYI ZOLTÁN 
dunaújvárosi 3. székhelyre 
kinevezett közjegyző

2400 Dunaújváros, Erkel kert 7. 1/2.
Tel.: 25/500-060

42019/H/262/2016. ügyszám

Alulírott, doktor Eszenyi Zoltán dunaújvárosi 3. székhelyre kinevezett közjegyző 
tanúsítom, hogy Kőszegi Dániel (született: Kőszegi Dániel, Dunaújváros, 1979. 
szeptember 24., anyja neve: Berzsenyi Anna) 7020 Dunaföldvár, Hősök tere' 8. szám 
alatti lakos, aki személyazonosságát a 046620JA számú személyazonosító 
igazolványával, lakcímét a 846716LD számú lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal 
igazolta, a fenti aláírási címpéldányt előttem saját kezűleg írta alá. —-------------- ----------
Dunaújvárosban, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) évi május hó 3. (harmadik) napján. —

dr. Eszenyi Zoltán 
dunaújvárosi 3. székhelyre 

kinevezett közjegyző



Személyi adatok
Név:

Lakcím:
E-mail:
Mobil:

Képzések
PTE
Szak:
Egyéb:

Kuszinger Róbert

1205 Budapest, Toldy Férne u. 8 
kuszinger@gniail.com
+36 30 22 11 787

Pécs folyamatban (PhD)
2012.09 Földtudományok Doktori Iskola. Abszolutórium: 2016. Tervezett befejezés: 2022. 
Tématerv: Történeti földrajzi vizsgálatok a szárazföldi Délkelet-Ázsia középső részén

emlékérem kitüntetés. Két további évig tudományos ösztöndíjas GIS és távérzékelés témakörben (Térinformatika

JPTE (ma: PTE)
Szak:

Pécs Mse
1997 - 2001, Humánszervező

Egyéb: Emberi erőforrás menedzsment, politikai specializációval kiegészítve. Kitűnő minősítés.

Soproni Egyetem
Szak:

Székesfehérvár FFFK (ma: Óbudai Egyetem része) Bsc
1992 -1995 Földmérő mérnök

További részletek: Specializáció: térinformatikai rendszerek. Elvégezve kitűnő minősítéssel. Alma Mater

felsőoktatási intézmények programozói versenyén magas szintű programnyelvek kategóriában.

tanszék) 
Egyéb: Három egymást követő évben első helyezés a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó

Munkatapasztalat

tenyészhely térképezése biológiai szúnyogirtás alkalmazások céljára

2021.03 -
Feladatkör/munkakör:

Noxious Kft
Szakmai koordinátor, távérzékelési és térképezési szakértő

Főbb eredmények: Árterek és belvizes területek, felszíni vízgyűjtők légi felmérése, analízise, szúnyog

2016.09-
Feladatkör/munkakör:

(Proszerv Kft.), Work-Metall TYans Kit
Kutatómérnök

Főbb eredmények: Lidar alkalmazás régészeti felhasználásokra. Számítási eljárások, feldolgozási algoritmusok.
Szoftverfejlesztés, projekt-menedzsment, vezető fejlesztő, terepmunka, felmérések szervezése, irányítása (légi 
felmérés).2013.09 - 2018.12 ANY Biztonsági Nyomda Nyrt (több megbízás keretében)

Feladatkör/munkakör: Tanácsadó
Főbb eredmények: Fizetési szolgáltatás kialakítása és engedélyeztetése, folyamatszervezés, informatikai

tervezés. GDPR felkészítés az anyacégnél, hazai és külföldi leányvállalatoknál, szabályzatok, eljárások kialakítása, 
módosítása.

Cégadatok: Tőzsdén jegyzett, > 700 alkalmazott az anyavállalatnál, leányvállalatok külföldön is.
2011.09 - 2013.09 Zelnik István Délkelet-Ázsiai Aranymúzeum
Feladatkör/munkakör: Főigazgató. Ügyvezetés, gazdasági vezetés, jogi ügyek, személyzeti ügyek, hatósági

eljárások. Kiállításfejlesztés, műemléki/régészeti kutatási projektek.
Cégképviselet: MIT Kft ügyvezető 2011.10-2012-04. Múzeumi Befektetési és Fejlesztési Kft. és további

projektcégeknél ügyvezető 2012.04-től 2013.09-ig.
Főbb eredmények: Sikeres múzeum nyitás és működés beindítása (állandó kiállítás). Megfelelő biztonsági szint

elérése, incidens-mentes működés. Ügyviteli folyamatok, informatikai rendszerek kialakítása, sikeres hatósági 
ellenőrzések. Kereskedelmi és vendéglátó egység felállítása (múzeum shop és teaház), folyamatok kialakítása, 
pénzügyi rendszer kialakítása.

Céginformáció: 30 alkalmazott, további 10 fő szolgáltató személyzet.
2009.04 - 2011.09 Magyar Indokína Társaság Kft. (vállalkozási szerződéssel)
Feladatkör/munkakör: Általános IT feladatkör, szoftverfejlesztés és fejlesztés koordinálása, specifikációk, projekt

menedzsment, operatív tervezés, adatfeldolgozás, grafikai munkák, illusztrációk, mérnöki háttérfeladatok megoldása,

korábban publikált kötetek kéziratainak digitalizálása. Zelnik gyűjtemény előkészítése, feldolgozásának támogatása 
állandó kiállítás létrehozására. Műtárgy logisztika, akkreditációs folyamat koordinálása. Kiállításépítés előkészítése, 
kiállítás műszaki tervezése.

koordinálása.
Főbb eredmények: Új kiadványkészítési munkafolyamat, biztonságos csoportmunka-rendszer kialakítása,

Egyéb: Koh Ker-i műemlékmentő munkálatok háttértámogatása, Kambodzsa (IT, GIS, távérzékelés)



Céginformáció: < 10 fő alatt, könyvkiadás, kutatás-szervezés, nemzetközi kutatás, múzeumi tevékenység
2006.01 - 2009.03 Magyar Posta Zrt, Adatkezelési és Elszámolási Centrumvezető (Hírlap) 
Feladatkör/munkakör: Hírlap előfizetések országos elszámolása és a díjbeszedés, adatfeldolgozás (kézbesítés

irányítási dokumentumok előállítása, informatika) vezetője. Feidolgozóüzemi beruházások tervezése és 
koordinációja. Cégen belüli átszervezések koordinációja a hírlap terület tekintetében. Részvétel hírlappiaci 
átalakulások tervezésében, stratégiai javaslatok kidolgozásában.

Főbb eredmények: Kézbesítési folyamat stabilizálása átszervezést követően, sikeres üzemi beruházások,
szoftver-konszolidációs projekt előkészítése, kiírása.

Egyéb: A Postához szerződés oka a tapasztalatszerzés nagyvállalati környezetben projekt,
kontrolling, beruházási és logisztikai területen.

2004.06-2005.09
F eladat/munkakör:

Central Europen Land Knowledge Center, IT szakértő
IT háttér biztosítása, adatbázisok tervezése, létrehozása

Főbb eredmények: Gyors futási sebességű adatbázis alkalmazás Közép-Európai országok földinformációs
rendszeréhez, internetes alkalmazás

Céginformáció: Kormányzati, UN/FAO szponzorálással. 10 fő alatti létszám.
1999.01 - Giscom Kkt, IT szakértő (ügyvezető)
Feladatkör/munkakör: Menedzsment, szoftverfejlesztési projektek fejlesztőként és tervezőként is (távközlési,

ügyfélszolgálati területen)
Főbb eredmények: Stabil kliens és rendelésállomány, különösen ügyfélszolgálati alkalmazások, internetes

alkalmazások, rendszer integráció területén
További információ: A mikrovállalkozás egyik tulajdonosa vagyok, jelenleg aktívan nem veszek részt a

munkában
1997.06 - 2000.12 Keszthelyi Informatikai Rt., fejlesztő, vezető fejlesztő
Feladatkör/munkakör: Gyors prototípus fejlesztés, fejlesztési stratégia, alkalmazásfejlesztés fejlesztőként vagy

projektvezetőként. Távközlési üzleti támogató alkalmazások (ügyfélszolgálat, biztonságmenedzsment)

Tananyagfejlesztés és -honosítás.

Utolsó beosztás: fejlesztési igazgatóhelyettes.
Kilépés oka:
Céginformáció:

új lehetőségek keresése
Számítástechnika, magánvállalat, ~100 alkalmazott

19S5.06 -1997.05
Feladatkör/munkakör:

SE FFFK, tanszéki mérnök (tudományos ösztöndíjas)
Radarfelvételek (SIR/C-X/SAR) alkalmazása a régészetben és örökségvédelemben általában

(Angkor Alapítvány ösztöndíja). Részvétel az oktatásban (informatika, térinformatika, digitális műszerek).

Egyéb képzés
RIEGL Laser Measurement Systems GmbH
Képzés tárgya: VP-1 Helicopterpod fór Airbome Laser Scanning (setup, operádon, post-processing)
Ideje: 2017.04 
Szinergia Kft. 
Képzés tárgya: Szolgáltató szervezetek vezetői tréning
deje: 2008, 6 hónap

Nyelvismeret
Magyar
Angol

anyanyelv
Beszéd: jó, írás: jó, szöveg- és beszédértés: kiváló

Számítógépes ismeretek
Alapszint: C, PHP
Középszint: Apache Server, SAP-R3, Xara Xtreme, Inkscape, Vmware, Virtualbox és más virtualizációs

technológiák, GIMP 
Professzionális szint: Framemaker, GIS alkalmazások - GRASS, MS Excel, MS US, MS Outlook, MS Outlook

Express, MS PowerPoint, MS SQL Server, Oracle, Pascal, PowerBuilder, SMTP, OpenOffice Spreadsheet, 
OpenOffice Word processing, TCP/IP, The Gimp, UNIX, Vi, Windows 2000, Windows 95/98, Windows CE, 
Windows NT, Windows XP, AWK, QGIS, Mapserver, GRASS GIS

Szakértői szint: Linux, Smalltalk, SQL (PostgreSQL, Oracle), GRASS
Továbbiak: 20 éves programozói, fejlesztői tapasztalat

Budapest, 2023.02.17
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM
Rektor

Pécs, 2022. május 11.
Iktatószám: PTE/ „l kQ /2022 

Tárgy: tudomány os/művészeti fokozat honosítása

HATÁROZAT

Török Edina (születési hely: Margittá /Románia/, születési idő: 1988. december 7., állandó 
lakcím: 4251 Hajdúsámson, S. kert, Hárs utca 1.) aki magyar állampolgárságát a 731706DE sz. 
személyi igazolvánnyal igazolta, kérelmére, a Romániában, az Academia Románá-n 2019. április 
18-án megszerzett doktori oklevelét

honosítom.

Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumhoz címzett, nálam előterjesztett fellebbezésnek van helye.

INDOKLÁS

A Romániában, az Academia Romána által kibocsájtott doktori oklevél által tanúsított végzettség, 
a PTE Biológiai és Sportbiológiai Doktori Iskola véleménye alapján, a Pécsi Tudományegyetemen 
megszerezhető

PhD (Doctor of Philosophy)

oklevél által tanúsított végzettséggel tartalmilag egyenértékű és ennek megfelelően javasolta a 
fokozat honosítását a biológiai tudom myok területén.

Mindezekre tekintettel a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Doktori Tanácsa a 2022. év május hó
10. napján kelt EDT-2022/05/10/11. sz. határozatával a rendelkező résznek megfelelően határozott.

A 2001. év C. törvény 15. §-ának (3) bekezdése alapján a Pécsi Tudományegyetem feljogosítja a 
kérelmezőt a doktori cím használatára

'1 i

■ ‘ Y 
Y‘

ií'

ni '

H-7622 Pécs, Vasvári Pál u. 4.
Telefon: +36 (72) 501-507 • Fax: +36 (72) 501-508
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Hiteles fordítás román nyelvről
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arománaícadémiá,-—-
mint doktori képzést szervező intézmény* a doktori-disszertáció megvédése; valániintáközoktatási 

miniszter 2018.11 J4-i 5474. számú rendelete al^án-r*—----------

—- ------ .... v.... doktori tudományos fokozatot ------------- ----- m -v

adományoz biológia szakterületén, a hozzá kapcsolódó valamennyi elismeréssel és joggal együtt -- 
.........TÖRÖK Edina részére, -------—

született 1988.12.07-én, Romániában -.............................? -i - ■- _ —-

? Elnök: ol vashátatlan aláírás - - - -—* - -- ..........--------.......... ------r- - -

•g POP Ioan-AureJ, akadémikus --------........ . .............. .........................—........................................y-- —

:g Főtitkár: olvashatatlan al áírás ----- -  ------- g. _ -——_
I DUMITRACHE.foan, akadémikus -...............

Pecsét ................. ■

0037003. szám, kelt 2Ö19.04.18-án. -........--y.'---——

1 A doktori disszertáció .hivatalos nyelve: román -------

Doktori témavézetői-POPESCU Octavian, akadémikus ^-^-.-^3.-,^---
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