
 

 
  

2022. ÉVI ÉVES INFORMATIKAI BESZERZÉSI TERV ÉS INFORMATIKAI 

FEJLESZTÉSI TERV FELTÖLTÉSE  

Felhasználói útmutató  

  

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított 

közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 

rendelet) 7. § a) pontja alapján az érintett szervezetnek, a tárgyévet megelőző év szeptember 30. 

napjáig a DKÜ Portálon keresztül, az ott meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve 

szükséges megküldenie az éves informatikai beszerzési tervét és az éves informatikai fejlesztési tervét 

a DKÜ Zrt. részére.  

  

1. Fogalmak  

A Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése 3. és 4. pontjai szerint  

a) Éves informatikai beszerzési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az 

érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni szükséges 

informatikai eszközöket és szoftvereket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat 

részletesen felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint 

részletezve.  

b) Éves informatikai fejlesztési terv: az adott naptári évre vonatkozó, tervezhető, összesített, az 

érintett szervezet napi működésének fenntartásához feltétlenül beszerezni nem szükséges, a 

meglévő informatikai eszköz-, szoftver- és alkalmazásállomány korszerűsítését, bővítését, 

továbbfejlesztését vagy cseréjét eredményező informatikai eszközöket, szoftvereket és 

alkalmazásfejlesztéseket, valamint az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat részletesen 

felsoroló dokumentáció, a Portálon meghatározott struktúra és adattartalom szerint részletezve.  

  

2. Tervezési alapok   

A 2022. évi tervezésnél kérjük legyenek figyelemmel az alábbiakra!  

Az éves informatikai beszerzési- és fejlesztési terv tervsorokból, a tervsorok tételekből állnak, 

amelyek összeállításakor az „egy tervsor=egy eljárás/egy keretmegállapodás” alapelvet kell 

követni, azaz egy tervsorba azokat a tételeket rögzítsék, amelyeket egy eljárásban, adott esetben egy 

keretmegállapodásból tudnak majd beszerezni; 
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a. a Korm. rendelet 13. § (1b) bekezdésében foglaltakra is tekintettel javasolt előzetesen 

megvizsgálni, hogy a beszerzésre tervezett tételek (ideértve  a szolgáltatásokat is) 

valamely hatályos keretmegállapodásból, vagy a jövő évben olyan, jelenleg folyamatban 

lévő, keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás alapján beszerezhetők-e; 

b. a tételek tervben történő rögzítésének szükségességét, azaz a Korm. rendelet tárgyi hatálya alá 

tartozó beszerzések meghatározását a kormányzati informatikai beszerzéssel érintett 

alkalmazások, informatikai eszközök és szoftverek köréről szóló 2/2019. (VII. 12.) MK 

rendeletben és az azt értelmező, a DKÜ Zrt. honlapján elérhető Segédletben ellenőrizhetik;  

c. az eljárás tervezett indítását és a használatbavételt – az előző év gyakorlatával ellentétben – 

negyedévekre bontva szükséges rögzíteni;  

d. a bázisszemléletnél vegyék figyelembe az előre nem tervezett, ámde nyilvánvalóan 

felvetődő igényeket. A tervezéshez kapcsolódó további hasznos információk a DKÜ Zrt. 

honlapján elérhető „Tervezési kisokos”-ban találhatóak.  

3. 2022. évi tervek rögzítése a DKÜ Portálon  

A bejelentkezéshez az érintett szervezet kapcsolattartójának meg kell adnia felhasználónevet és a 

jelszavát. A felhasználónév az érintett szervezet regisztrációja során megadott e-mail cím. A jelszót 

a DKÜ Zrt. a regisztráció jóváhagyásával együtt küldte meg a kapcsolattartónak. Amennyiben 

jelszavát elfelejtette, kérjük jelezze a info@dkuzrt.hu e-mail címen. A megkeresésre reagálva 

rendszerüzenetben fogja megkapni új jelszavát, amelyet az azzal történő első bejelentkezéskor meg 

kell változtatnia.  

  

  

  

Az érintett szervezetek kapcsolattartói a DKÜ Portálra történő bejelentkezést követően, az 

„Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési tervek” menüpontjában tudják megkezdeni a tervek 

rögzítését a „Beszerzési és fejlesztési terv felvitele” gombra kattintva.   

  

https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2021/07/Seg%C3%A9dlet-a-Korm.-rendelet-t%C3%A1rgyi-hat%C3%A1ly%C3%A1hoz_210604.pdf
https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2021/07/Seg%C3%A9dlet-a-Korm.-rendelet-t%C3%A1rgyi-hat%C3%A1ly%C3%A1hoz_210604.pdf
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A felugró „Beszerzési és fejlesztési terv” ablakban megjelenő adatlapon a narancssárgával jelölt, 

„Beszerzések közbeszerzések éve” mező kitöltése kötelező, míg a többi, inaktív (szürke) mezőt, 

amelyekbe az érintett szervezet nem tud adatot felvinni, a rendszer automatikus adatgenerálással tölti 

ki.   

A „Beszerzések közbeszerzések éve” mezőben az előző évektől eltérően az aktuális értéket a rendszer 

automatikusan kitölti. Kattintson a „Tervsorok felvitelének engedélyezése” gombra.  
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A „Tervsorok felvitelének engedélyezése” gombra kattintva a jobb oldalon megjelenik az „Új 

tervsor” gomb, amely segítségével tudja elkezdeni a tervsorok rögzítését.   

  

 

  

A „(Köz)beszerzési tervsorok” ablakban megjelenő adatlapon a „Tervsor sorszám” mezőt a rendszer 

automatikus adatgenerálással tölti ki. A narancssárgával jelölt mezők ezen az adatlapon is kötelezően 

kitöltendők.   

Az „Eljárás indításának tervezett ideje” mező értékét nem pontos dátummal, hanem a legördülő 

menüből választható negyedév megjelölésével tudják megadni.   
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A terv rögzítésekor tervsoronként, majd a tervsorokon belül tételenként kell megadni az egyes 

adatokat.   

  

 

  

Az adatlap mezőinek kitöltését követően a „Tételek felvitelének engedélyezése” gombra kattintva a 

jobb oldalon megjelenik az „Új tétel” gomb, amely segítségével tudja elkezdeni a tervsorba 

csoportosított tételek rögzítését.  
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A „Tétel” ablakban megjelenő adatlapon a „Tétel sorszám” mezőt, valamint a „Becsült nettó értéke  

(Ft)” mezőt a rendszer automatikus adatgenerálással tölti ki. A narancssárgával jelölt mezők ezen az 

adatlapon is kötelezően kitöltendők.   

Itt kell megadni a tételek besorolását, amelyben a DKÜ Zrt. honlapján elérhető Segédlet nyújthat 

segítséget. A besorolásnál a „Főkategória”, valamint az „1. és 2. Alkategória” megadása kötelező. A 

tétel besorolásának tovább bontása az érintett szervezet mérlegelésén alapul.   

  

  

  

  

  

https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2021/07/Seg%C3%A9dlet-a-Korm.-rendelet-t%C3%A1rgyi-hat%C3%A1ly%C3%A1hoz_210604.pdf
https://dkuzrt.hu/wp-content/uploads/2021/07/Seg%C3%A9dlet-a-Korm.-rendelet-t%C3%A1rgyi-hat%C3%A1ly%C3%A1hoz_210604.pdf
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A „Nettó egységár (Ft)” és a „Mennyiség” mezők értékéből generálja a rendszer a tételsorhoz tartozó 

„Becsült nettó értéke (Ft)” mezőbe kerülő adatot, a tételsorokon szereplő „Becsült nettó értéke (Ft)” 

mező értékeit a rendszer „A tervsor becsült nettó értéke (Ft)” mezőben összesíti.   

A „Nettó egységár (Ft)” mezőben minden esetben egész számmal kifejezett nettó összeget adjon meg.   

A „Mennyiség” mezőben havidíjas szolgáltatás esetén a mennyiség megadható a hónapok számában 

is. Határozatlan idejű szerződések esetén a becsült érték számítást megalapozó közbeszerzési 

szabályokra hivatkozással 48 hónappal számoljanak.   

Az adatlap kitöltését követően kattintson a „Mentés piszkozatba” gombra, amelynek segítségével 

visszajut a „(Köz)beszerzési tervsorok” ablakba, ahol további, az adott tervsorhoz tartozó tételeket 

tud megadni.   

A „Mentés piszkozatba” gombra kattintva a „Tétel” ablakba feltöltött adatokat a DKÜ Portál elmenti, 

de azok megfelelőségét nem ellenőrzi.   

Az adatok megfelelőségének ellenőrzése érdekében a „Mentés és validálás” gombra kattintson. Az 

adatokat „Mentés és validálás” gombbal rögzíteni abban az esetben javasolt, ha már nem kíván 

módosítani azokon.   

  

 

  

A már rögzített tételek a „(Köz)beszerzési tervsorok” ablak jobb oldalán táblázatba foglalva láthatók.  

Itt van lehetőség további, az adott tervsorba csoportosított tételek felvitelére az „Új tétel” gomb 

megnyomásával, amelynek köszönhetően ismét felugrik a „Tétel” ablak, ahol az újabb tétel 

besorolást, egységárát és mennyiségét tudja meghatározni, ezzel rögzítve az újabb tételt az adott 

tervsorba.   
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Kérjük fokozottan figyeljen arra, hogy adott tervsorba kizárólag olyan tételeket rögzítsen, amelyek 

egy beszerzési eljárásból, adott esetben egy keretmegállapodásból beszerezhetők. A DKÜ Zrt. a 

tervek ellenőrzésekor az indokolatlanul összevont, vagy szétbontott tervsorok módosítását fogja kérni 

az érintett szervezettől.  

Az adott tervsorhoz tartozó tételek rögzítését követően a „Mentés piszkozatba” vagy a „Mentés és 

validálás” gombra kattintva tudja lezárni az adott tervsor szerkesztését. Kérjük, figyeljen arra, hogy 

a rögzített adatok megfelelőségének ellenőrzését a DKÜ Portál kizárólag a „Mentés és validálás” 

gomb használata során ellenőrzi.   
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A tervsor adatainak mentését követően a már rögzített tervsorok a „Beszerzési és fejlesztési terv” 

ablak jobb oldalán táblázatba foglalva láthatók.   

Itt van lehetőség további tervsorok felvitelére az „Új tervsor” gomb megnyomásával, amelynek 

köszönhetően ismét felugrik a „(Köz)beszerzési tervsorok” ablak, ahol a fentiekben ismertetett 

módon, a tervsorra vonatkozó kötelező adatok kitöltését követően az egyes tételeket külön-külön 

rögzítve tud feltölteni újabb tervsort a tervébe.   

  

  

  

4. Kötelező dokumentumok   

Amennyiben a tervsor adatainak rögzítésekor a „Fejlesztés-e?” mezőben az „Igen” opciót választja, 

úgy megjelenik egy tájékoztató mező, amely a kötelezően feltöltendő Fejlesztési dokumentáció 

tartalmára vonatkozó minimumkövetelményeket foglalja össze. Fejlesztésként felvitt tervsort a DKÜ 

Portál csak akkor enged menteni, ha a Tervsoron belül a Dokumentumok közé feltölti a Fejlesztési 

dokumentációt.   
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A Nemzeti Egészséginformatikai Stratégia megvalósításához, az egészséginformatikai fejlesztések 

koordinációjához szükséges feladatokról szóló 11/2020. (VII. 10.) BM utasítás, illetve 15/2020. 

(VIII. 14.) EMMI utasítás hatálya alá tartozó érintett szervezetek1 egészséginformatikai területen az 

éves informatikai beszerzési tervüket, informatikai fejlesztési tervüket csak a Nemzeti 

Egészséginformatikai Testület (NEIT) véleményezését követően, annak egyetértő véleményezésével 

nyújthatják be a DKÜ Zrt. részére. Ilyen esetben az érintett szervezet beszerzési és fejlesztési tervének 

rögzítésekor kötelező feltölteni a jóváhagyó NEIT véleményezést is, valamint a korábbi évektől 

eltérően az adatlapon nyilatkozni is szükséges annak meglétéről. A beszerzési és fejlesztési tervek 

jóváhagyása ugyanakkor nem mentesít a terv végrehajtása során az egyedi beszerzési igények 

előzetes véleményeztetésének kötelezettsége alól.  

 

5. Betölthető sablon készítése  

Az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési tervek” menüpontjában a „Betölthető sablon 

készítése” gombra kattintva lehetséges a tervadatlapot Excel sablonként letölteni, majd a sablonba 

előkészített tervet feltölteni a DKÜ Portálra. A betölthető sablon készítéséhez legalább egy tervsort 

és azon belül legalább egy tételt rögzíteni szükséges. Ehhez táblázatos nézetre kell váltania, amelyet 

a jobb oldalon található táblázat ikonra kattintva tud beállítani.   

  

  

 
1 A belügyminiszter, illetve az emberi erőforrások minisztere által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, az e 

szervek által irányított vagy felügyelt költségvetési szervek, valamint a belügyminiszter, illetve az emberi erőforrások 

minisztere által szakmai irányítása alá tartozó gazdasági társaságok.  
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A felugró „Exportálás paraméterei” ablakban ki tudja választani az Excel formátumát és tartományát. 

A DKÜ Portál alapértelmezetten az Excel 2007 formátumot és a teljes tábla tartományát ajánlja fel.  

Az „Exportálás” gombra kattintva a DKÜ Portál visszakérdez, hogy biztosan folytatni kívánja-e a 

generálást, tekintettel arra, hogy a letöltést követően a tervet szerkeszteni csak abban az esetben tudja, 

ha a generált sablont a DKÜ ellenőrzést követően visszaküldte, vagy megnyomja az Elutasítás linket.  

  

  

  

Az exportálást követően meg tudja nyitni a táblázatot, amely megnyitáskor a „Kitöltési útmutató” 

munkalappal jelenik meg. A táblázat négy munkalapja (Kitöltési útmutató, Beszerzési és fejlesztési 

terv, (Köz)beszerzés tervsorok, Tétel) a DKÜ Portálon elérhető adatlap egyes szintjeit tartalmazzák, 

az adatlapon elérhető mezőkkel és azok értékkészletével.   

Az Excel sablon kitöltését követően az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési tervek” 

menüpontjában az „Excel import” gombra, majd a felugró ablakban megjelenő táblában a „Szerk.” 

linkre kattintva, a felugró ablakban tudja feltölteni a kitöltött sablont, amelyet a „Mentés” gomb 

megnyomásával tud beküldeni ellenőrzésre a DKÜ Zrt. részére. Ez az ellenőrzés nem egyezik a 

301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben rögzített, jelen útmutató „7. A tervek ellenőrzésének 

folyamata” részben ismertetett tervellenőrzéssel. Ilyenkor a DKÜ Zrt. azt ellenőrzi, hogy a terv 
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tartalmazza mindegyik munkalapot, tartalmaz-e makrót, vannak-e függvények a vizsgált mezőkben, 

a kötelező mezők ki vannak-e töltve, azokban a mezőkben, ahol számnak kell lennie, szám szerepel.  

 

 

Az ellenőrzést követően az érintett szervezet kapcsolattartója rendszerüzenetben értesül a státusz 

változásáról (a DKÜ Zrt. feltöltésre javasolja vagy hiba esetén feltöltésre nem javasolja a 

tervsablont).  

Amennyiben a tervét mégis a DKÜ Portál adatlapjainak használatával szeretné tovább szerkeszteni 

az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési tervek” menüpontjában az „Excel import” gombra 

kattintva, a felugró ablakban megjelenő tábla „Elutasítás” linkjére kattintva tudja visszavonni korábbi 

sablonkészítési szándékát.   

  

  

  

Ilyen esetben a DKÜ Portál felugró ablakban visszakérdez, hogy biztos el szeretné utasítani a 

feldolgozást.   
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Ezt követően a korábban ismertetett módon, a DKÜ Portálon tudja tovább szerkeszteni és benyújtani 

a tervét.   

  

6. Előző évi terv másolása  

Az az érintett szervezet, amely 2021. évre vonatkozóan jóváhagyott tervvel rendelkezik, 2022. évi 

tervét korábbi terve másolásával is előkészítheti a „Terv másolása” gombra kattintva.  

  

 

Ebben az esetben a másolt terv adatai a 2022. évi tervadatlapba automatikusan betöltődnek.  
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Tekintettel arra, hogy a tervbenyújtási adatlap mezőnevei és értékkészletei a legutóbbi fejlesztés során 

összehangolásra kerültek az igénybenyújtási adatlappal, a másolt terv adatmezői között olyan új, 

kötelezően kitöltendő mezőket is találnak, amelyeket az előző évi terv nem tartalmazott.   

A másolt tervek tervsorai és azok tételei módosíthatóak, aktualizálhatóak, valamint további tervsorok, 

illetve a tervsorokon belül tételek vihetőek fel a fentebb ismertetett módon.   

A másolt terv szerkesztése és benyújtása az új terv felvitelével megegyező módon történik.  

  

7. Terv benyújtása  

A tervsorok rögzítését követően a „Mentés” gombra kattintva tudja elmenteni a 2022. évre rögzített 

tervet, amely „Folyamatban” státusszal rögzítésre kerül a DKÜ Portál felületén.   

A 2022. évre előkészített tervét az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési terv” 

menüpontjában található kártya jobb felső sarkában lévő ceruza ikonra kattintva tudja megnyitni, 

tovább szerkeszteni vagy módosítani.  

  

  

  

Amennyiben a tervet véglegesen összeállította, úgy az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és 

fejlesztési terv” menüpontjában található kártya jobb felső sarkában lévő ceruza ikonra kattintva, a 

felnyíló terv adatlap alján található „Beszerzési és fejlesztési terv benyújtása” gomb megnyomásával 

tudja beküldeni a tervet a DKÜ Zrt. felé ellenőrzésre.  
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A „Beszerzési és fejlesztési terv benyújtása” gomb megnyomásakor a DKÜ Portál felugró ablakban 

megkérdezi az érintett szervezet kapcsolattartóját, hogy biztosan elbírálásra küldi-e a beszerzési és 

fejlesztési tervét.   

  

  

  

A benyújtás megerősítését követően, a DKÜ Portál ismét ellenőrzi a felvitt adatok megfelelőségét, 

amely eredményeképpen tájékoztatja az érintett szervezet kapcsolattartóját a terv rögzítéséről, vagy 

jelzi a hibás adatrögzítés tényét.  
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A terv benyújtását követően az „Ügyintézés” főmenü „Beszerzési és fejlesztési terv” menüpontban 

található kártya státusza „Benyújtott” jelzéssel jelenik meg. Ekkor az érintett szervezet 

kapcsolattartója a tervet már nem tudja szerkeszteni, csak fel tudja nyitni a kártya jobb felső sarkában 

lévő ceruza ikonra kattintva és meg tudja nézni a rögzített tervsorokat és tételeket.  
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8. A tervek ellenőrzésének folyamata (hiánypótlás, határidők, jóváhagyás)  

A Korm. rendelet 8. § értelmében az éves informatikai beszerzési és fejlesztési tervek beadását 

követően a DKÜ Zrt. megkezdi a tervek formai és tartalmi ellenőrzését.   

Az ellenőrzés eredményeképpen a DKÜ Zrt. a beküldéstől számított 5 munkanapon belül (a beküldés 

napja nem számít bele az 5 munkanapba):  

a) jóváhagyja a tervet, vagy  

b) legalább 2, legfeljebb 10 munkanap határidő szabása mellett hiánypótlásra vagy átdolgozásra 

visszaadja azt az okok, szempontok megjelölésével.  

A hiánypótlási felhívásról az érintett szervezet kapcsolattartója rendszerüzenetben értesül, a 

hiánypótlási felhívást a DKÜ Portálra belépve az „Ügyintézés” főmenü „Feladatkosár” 

menüpontjában a „3.1. Hiánypótlás” kártyán találja.   

  

  

  

A kártya jobb felső sarkában lévő ceruza ikonra kattintva - a kártyát felnyitva - a felugró ablak bal 

oldalán a feladathoz kapcsolódó határidőket, a jobb oldalon a tervre vonatkozó alapadatokat, valamint 

a hiánypótlásra adott munkanapok számát és a hiánypótlás indoklását találják.  

Amennyiben az érintett szervezetnek több kapcsolattartója van és az egyik kapcsolattartó a „3.1. 

Hiánypótlás” feladatkártyát felnyitva saját magát jelöli meg felelősként, a feladatkártya a többi 

kapcsolattartó számára nem lesz látható a továbbiakban.   

A hiánypótlási kötelezettségét az érintett szervezet a megjelölt hiányosságok pótlása után a „3.1. 

Hiánypótlás” feladatkártya jobb felső sarkán lévő ceruza ikon megnyomását követően felugró ablak 

jobb oldalán található „A hiánypótlást elvégeztem” jelölőnégyzetet kipipálva, majd a „Mentés” 

gombra kattintva tudja teljesíteni.  

A hiánypótlási határidő leteltével a DKÜ Portál a hiánypótlásra kiadott tervet automatikusan 

visszaküldi a DKÜ Zrt. felé, így a feladatkártyát az érintett szervezet kapcsolattartója a továbbiakban 

nem fogja látni az „Ügyintézés” főmenü „Feladatkosár” menüpontjában. A hiánypótlási határidő 

eredménytelen eltelte a terv elutasítását vonhatja maga után.   
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A DKÜ Zrt. a jóváhagyott vagy hiánypótlásról, átdolgozásról visszaérkezett tervet véleményezés 

céljából megküldi az NHIT-nak. Az NHIT-nak 60 nap áll rendelkezésére a terv véleményezésére. Az 

NHIT a véleményezése során   

a) hiánypótlást,  

b) átdolgozást vagy  

c) felvilágosítást kérhet.  

A hiánypótlási, átdolgozási és a felvilágosítás kérést az NHIT nevében a DKÜ Zrt. küldi meg az 

érintett szervezetnek. A szervezetnek 8 munkanap áll rendelkezésére a hiánypótlás, felvilágosítás 

megadására, vagy az átdolgozott terv újbóli benyújtására a DKÜ Portál rendszerén keresztül.  

A DKÜ Zrt. gondoskodik arról, hogy a kiegészített vagy átdolgozott terv és a felvilágosítás eljusson 

az NHIT-hoz. Az NHIT a véleményét a DKÜ Zrt-nek küldi meg. Ez alapján a terv: a) végrehajtásra 

javasolt,  

b) végrehajtásra részben javasolt vagy   

c) végrehajtásra nem javasolt lehet.  

Az NHIT által véleményezett tervet a DKÜ Zrt. az NHIT véleményével együtt nyilvántartásba veszi 

és a DKÜ Portál rendszerén keresztül megküldi az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések 

egységesítéséért felelős miniszternek (a továbbiakban: miniszter).  

A terv jóváhagyásáról a felterjesztéstől számított 12 munkanapon belül dönt a miniszter. A miniszter 

a tervet  

a) jóváhagyja,  

b) feltételekkel hagyja jóvá vagy   

c) elutasítja.  

Ha a miniszter a terv jóváhagyását feltételekkel hagyta jóvá, abban az esetben a feltételek teljesülését 

követő 5 munkanapon belül az érintett szervezetnek erről a tényről a DKÜ Portálon keresztül be kell 

számolnia.  

Az elutasított terv ismételten benyújtható, de felhívjuk figyelmét, hogy a tervek végső benyújtási 

határideje a tárgyévet megelőző év szeptember 30-a.  

A miniszter döntését a DKÜ Zrt. közli az érintett- szervezettel a DKÜ Portál rendszeren keresztül.  
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Kérdés esetén kérjük, írjon a info@dkuzrt.hu e-mail címre!  

  

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.  

  


