
 
 

Tolna Családsegítő Központ informatikai felmérés összegzés 

 

A felmérés során 8 telephely informatika környezete került felmérésre. 

- Családsegítő Központ 
o 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. utca 96 

 
- Tolna I.-IV. számú védőnői körzet 

o 7130. Tolna, Garay utca 6 
 

- Tolna II. számú védőnői körzet 
o 7130 Tolna, Garay utca 6 

 
- Tolna III. számú védőnői körzet 

o 7131 Mözs, Szent István utca 13 
 

- Iskolavédőnői szolgálat 
o 7130 Tolna, Sport utca 15/A 

 
- Tolna Idősek klubja 

o 7130 Tolna Árpád utca 4 
 

- Mözs Idősek klubja 
o 7131 Mözs Szt. István u. 34 

 
- Fadd Idősek klubja 

o 7133 Fadd Mátyás király utca 11 

 

 

Az informatikai eszközök felmérése során megállapításra került, hogy a munkavégzésre használt számítógépek 
98%-a nem rendelkezik hivatalos Operációs rendszerrel (Microsoft Windows), Irodai programcsomaggal 
(Microsoft Office), Vírusvédelmi szoftverrel. Ezen szoftverek jelenleg KMS programmal vannak illegálisan 
aktiválva, azon felül, hogy ez nem hivatalos számos veszélyt rejt magában mivel ezen aktiváló szoftveren 
keresztül harmadik fél által lehetőség van információkhoz, adatokhoz és jelszavakhoz hozzáférni. 

Az informatikai eszközök egy része elavult, 15-20 éves konstrukció. Ezen eszközök nagyban hátráltatják a 
számítógépes munkát végző kollégák munkavégzését, valamit egy esetleges meghibásodás esetén az 
alkatrészutánpótlásuk nem megoldott. 

Az informatikai vezetékes és vezeték nélküli (Wi-fi) hálózati lefedettség nem megfelelő, fejlesztése nagyban 
hozzájárulna az ott dolgozó kollégák hatékonyabb munkavégzéséhez. 

Az irodai munkák során felmerülő közös használatú fájlok egységes elérése és biztonsági mentése nem 
megoldott. A több telephelyen dolgozó kollégáknak nincs vagy elavult a hordozható számítógépe (notebook). 

A rendszeres informatikai karbantartás jelenleg nem megoldott. 

A fenti megállapítások alapján az alábbi indikatív fejlesztési javaslatot tesszük, telephelyenkénti bontásban. 



 
 
 

 

 

                                                                           Családsegítő Központ          

- 7130 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 96 

Számítógépek darabszáma: 15 

A családsegítő központ irodájában található számítógépek egyike sem felel meg műszakilag, ezeket a 
számítógépeket mihamarabb szükséges cserélni, helyükre új és korszerű eszközöket üzembe állítani. A fenti 
felmérési véleményből kiindulva a hatékony és biztonságos munkához szükséges egy központi szerver 
kihelyezése, amire a dolgozók telephely függetlenül tudnak csatlakozni, és hatékonyabban valamint 
biztonságosabban végezni a számítógépes munkájukat, tárolni az anyagaikat és fontos dokumentumaikat. 

A teljes beruházás, amely magában foglalja a Bajcsy-Zs. utca 96 szám alatt található irodát, az összes szükséges 
eszközt, szervert, vírusvédelmet valamint a beruházás munkadíját megközelítőleg:         nettó 5.400.000 Ft. 

 

                                                                            Védőnői körzetek      

- Tolna I.-IV. számú védőnői körzet 
o 7130. Tolna, Garay u. 6 

 
- Tolna II. számú védőnői körzet 

o 7130 Tolna, Garay u. 6 
 

- Tolna III. számú védőnői körzet 
o 7131 Mözs, Szent István u. 13 

 
- Iskolavédőnői szolgálat 

o 7130 Tolna, Sport utca 15/A 
 

 

Számítógépek darabszáma: 5 

A védőnői körzetekben található notebookok műszakilag minimális ráfordítással 2025-ig üzemben tarthatóak.      
A körzetekben összesen 5 nyomtató üzemel, melyből 3 elavult, hibásan működik, indokolt a cseréjük. Az 
internetet és vezeték nélküli hálózatot biztosító eszköz (router) szintén nem üzemeltethető biztonságosan, 
továbbá a III. számú körzetben a vezeték nélküli hozzáférés (Wi-fi) sem biztosított. 

 

A teljes beruházás, amely magában foglalja a fenti három irodában szükséges eszközt, vírusvédelmet valamint a 
beruházás munkadíját megközelítőleg:                 nettó 905.000 Ft. 

 



 
 
 

 

 

 

                                                                                  Idősek klubja      

- Tolna Idősek klubja 
o 7130 Tolna Árpád utca 4 

 
- Mözs Idősek klubja 

o 7131 Mözs Szt. István u. 34 
 

- Fadd Idősek klubja 
o 7133 Fadd Mátyás király u. 11 

 

Számítógépek darabszáma: 5 

Az idősek klubja telephelyein található számítógépek közül kettőt felújítással üzemben lehet tartani 2025-ig, 
szükséges egy új notebook a rugalmas munkavégzés biztosítására, valamint egy új számítógép és egy új 
nyomtató üzembehelyezése. Az internetet és vezeték nélküli hálózatot biztosító eszköz (router) szintén nem 
üzemeltethető biztonságosan ezekben az irodákban sem, cseréjük itt is indokolt, továbbá a Mözsön található 
idősek klubjában a vezeték nélküli (Wi-fi) hozzáférés sem biztosított.  

A teljes beruházás, amely magában foglalja a fenti három irodában szükséges eszközt, vírusvédelmet valamint a 
beruházás munkadíját megközelítőleg:                 nettó 715.000 Ft. 

 

Projekt összegzés: 

A teljes projekt során, átfogóan kerülne felújításra a Családsegítő központ, és a vele szorosan együttműködő 
szervezetek informatikai környezete. A feladat során központi rendszert tudunk kialakítani, amely által a 
telephelyeket Informatikailag összekapcsolva, közös hatékony és biztonságos munkakörnyezetet tudunk 
kialakítani a kollégák számára segítve munkájukat. 

 

A projekt teljes beruházási költsége       nettó 7.000.020 Ft 

 

A projekt megvalósulása esetén a rendszerkarbantartásra vonatkozó havidíj, mely magában foglalja a 7 telephely 
informatikai támogatását és rendszeres karbantartását:    nettó: 190.000 Ft / hó 


