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Baracs Község Önkormányzata
ASP csatlakozási projektje
SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁS

1. Bevezető
Baracs Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2016-évben önállóan
csatlakozott az ASP keretrendszerhez, valamint a gazdálkodási és vagyonkataszteri
szakrendszerhez. Az önkormányzat a későbbiekben pályázatot nyújtott be a „Csatlakoztatási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez KÖFOP-1.2.1VEKOP-16 című és kódszámú pályázati felhívásra és Baracs Község Önkormányzat ASP
csatlakozási projektje támogatást nyert. A támogatói okiratnak megfelelően a projekt
szakmai megvalósítása teljesült. Jelen beszámoló a projekt előkészítésének és
magvalósításának folyamatát mutatja be.

2. A csatlakozás menete
2.1. A csatlakozás szakaszai

Csatlakozás előkészítési szakasz


Az Önkormányzatnak még az ASP rendszertől függetlenül, de az ASP Központ
iránymutatásával felkészült a csatlakozásra. Ebben a szakaszban épült ki az ASP
Központtal (ASP projekttel) folytatott kommunikációs csatornák, megtervezésre
kerültek a csatlakozás helyi feladatai, elkezdődött a csatlakozási feltételek
biztosításához szükséges beszerzések és sor kerül a Csatlakozási szerződés
megkötésére. Az Önkormányzat ebben a szakaszban felkészült az ASP rendszer
működéséből fakadó ügyviteli és jogszabályi változásokra, valamint megismerte az
ASP főbb működési területeit.
A csatlakozás előkészítés szakaszának feladatai 6 hónapos időszakot öleltek fel.

Csatlakozási szakasz


Már az ASP rendszerhez történő fizikai és szolgáltatásokra vonatkozó szerződéses
csatlakozás során az önkormányzat kialakította az önkormányzati ASP rendszer helyi
működtetéséhez szükséges műszaki, technológiai, infrastrukturális, üzemeltetési
feltételeket. Ebben az időszakban került sor a Baracsi Közös Önkormányzati Hivatal
felhasználóinak oktatására, a bevezetett rendszerek felhasználói tesztelésére és a
szükséges migrációs feladatokra, valamint a Szolgáltatási szerződés megkötésére. A

csatlakozási szakasz az önkormányzati felhasználok, valamint az állampolgári és
vállalkozói ügyfelek tájékoztatásával, valamint az éles indulással zárul.
A csatlakozás időszakának feladatai 7 hónapos időszakot ölelnek fel.
Éles szolgáltatás időszaka


Az éles szolgáltatás időpontjától, 2018.01.01-től az ASP Központ a megkötött
Szolgáltatási szerződés mentén az önkormányzat rendelkezésére bocsájtja az
önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásait.

2.2. A csatlakozás szerződésrendszere
Az önkormányzattal való megállapodásokkal kapcsolatban megkülönböztethető 2 szerződés
külön a szerződéseket a csatlakozás előkészítési és csatlakozási, valamint az éles
szolgáltatás időszakára vonatkozóan az alábbiak alapján:

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes szerződések csatlakozási ütemenként értendő hatályát
valamint célját.
A szerződésrendszer tartalma:

Csatlakozási
Szerződés

Az önkormányzat valamint az ASP Központ (illetve projekt időszak
alatt
ASP
projekt)
szolgáltatási
időszakot
megelőző
kötelezettségeinek tisztázására a csatlakozási szerződés lefedte a
csatlakozás előkészítési és csatlakozási szakaszra vonatkozó
önkormányzati és ASP Központ feladatokat, határidőket.
A szerződés célja, hogy a csatlakozó Önkormányzat és az ASP
projekt
(későbbiekben
ASP
Központ)
között
közös
szándéknyilatkozat történjen a csatlakoztatásról, függetlenül annak
finanszírozásáról.

Szolgáltatási
szerződés

A Szolgáltatási szerződés és a hozzá kapcsolódó megállapodások
az ASP rendszer éles indulását követő időszakra vonatkozó
megállapodás, mely az ASP Központ és az önkormányzat közötti
jogviszonyt és feladatrendszert rendezte.

Az Önkormányzat számára bocsájtott tervezetek:


Csatlakozási és Tesztelési Szerződés tervezet




Szolgáltatási szerződés tervezet
Szolgáltatási megállapodás (SLA) tervezet

3. Önkormányzati csatlakozási feladatrendszer
A csatlakozási feladatrendszer az alábbi főbb területekre terjedt ki:

3.1. Önkormányzati csatlakozási feladatrendszer
oldali tervezése, szervezet felállítása

önkormányzat

A csatlakozó Önkormányzat csatlakozási előkészítési és csatlakozási feladatai komoly
ütemezési feladatot és erőforrást jelentett, így azok tervezése a sikeres és zökkenőmentes
csatlakozás egyik kulcstényezője volt.
A csatlakozás tervezésével kapcsolatban az önkormányzatnak a következő feladatai voltak:

Kapcsolattartási és szakmai felelősök kijelölése
Csatlakozási szervezet felállítása

Csatlakozási adatszolgáltatás
Helyzetfelméréseken való együttműködés
Önkormányzati
csatlakozások
tervezése,
kapcsolatfelvétel

ASP Tájékoztatási rendszerek megismerése (ASP Tájékoztatási Portál,
Fórumok, Help Desk szolgáltatás), tájékoztatások nyomon követése

Saját hatáskörében, az ASP szervezet információi alapján önkormányzat
csatlakozási feladatrendszerének megtervezése
- Felelősök kijelölése
- Feladatrendszer ütemezése, erőforrások biztosítása
- Beszerzések és egyéb költségek tervezése
Csatlakozási feladatokra vonatkozó Csatlakozási szerződés egyeztetése,
szerződéskötés

3.1.1. Kapcsolattartók és felelősök kijelölése, csatlakozási szervezet
felállítása
Az önkormányzati ASP történő csatlakozás az Önkormányzat részéről igényelte a
szakrendszeri felhasználói szerepkörökön túl szolgáltatás-menedzsment feladatok ellátását,
azaz ki kellett jelölni az alábbi szerepkörök betöltőit, akik minimálisan a felsorolt feladatokat
látták el.
Hivatalos képviselő, feladatai:


ASP csatlakozási szerződéses eljárásokban az önkormányzat hivatalos
képviselete;



Önkormányzat által vállalt kötelezettségek teljesítésének biztosítása;



Emelt szintű szolgáltatás igénybevétele esetén pénzügyi elszámolás és
teljesítés biztosítása;



Felelősség a szolgáltatás során létrejött adatok tekintetében.

ASP kapcsolattartó, feladatai:


Az ASP csatlakozási szerződésben rögzített ügyféloldali kapcsolattartási és
irányítási feladatok ellátása;



Csatlakozási és Szolgáltatási szerződés
szolgáltatási szint megállapodás (SLA)),
egyeztetése, elfogadása;



Szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos bejelentések előírt formában
történő megtétele (Önkormányzati ASP adminisztrátornak felhasználói
hozzáférés és jogosultság igénylése, hiba, változás, stb.)



Szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételek, javaslatok, reklamációk gyűjtése
és továbbítása az ASP Központ menedzsment szervezete felé;



Szolgáltatási szint jelentések egyeztetése, elfogadása.

(szolgáltatás katalógus és
illetve azok változásainak

Önkormányzati ASP adminisztrátor(ok), feladatai(k):


Szervezeti (önkormányzat, intézmény, nemzetiségi önkormányzat) szintű
felhasználó és jogosultság kezelés, azaz a szolgáltatást igénybe vevő
felhasználók
felvétele
és
szakrendszeri
szerepkörök
kiosztása,
adminisztrációja és karbantartása (tenant adminisztrátor);



Vészhelyzetben, ill. ad hoc esetben egy felhasználó azonnali kizárása.

Szakrendszeri adminisztrátor(ok), feladatai(k):


Szakrendszer szintű jogosultságkezelés (felhasználói hozzáférések kiosztása,
a szerepkörhöz kötött engedélyek felhasználóhoz rendelése), azaz a
szolgáltatást igénybe vevő felhasználók számára a jogosultságok megfelelő
szétosztása,
adminisztrációja
és
karbantartása
(szakrendszeri
alkalmazásgazda);



Szakrendszeri biztonsági mentés, archiválás (a megfelelő biztonságú
üzemeltetéshez szükséges archiválási és mentési feladatok végrehajtása,
hiba esetében rendszer-visszaállítás, biztonsági mentések és archiválások,
valamint igény esetén az archív adatok visszatöltése, rendszerhiba esetén a
biztonsági mentések visszatöltése);



Szakrendszer szintű beállítási, paraméterezési feladatok elvégzése



Használat támogatása, üzemeltetés (a felhasználás során előállhatnak olyan
kódok, paraméterek, szűrők, iratok, riportok, dokumentumok, amelyeket már
senki nem használ, senki nem néz meg, a nem használt elemeket a kialakított
szabályzásnak megfelelően törölni kell.).

Szakrendszeri kulcsfelhasználó(k), feladatai(k):


Részvétel az oktatásokon;



Alap szintű alkalmazás támogatási funkciók ellátása a többi önkormányzati
felhasználó számára (például az Adó szakrendszerrel kapcsolatban a
felhasználás során felmerülő hibák - szoftver és adathibák - fogadása,
rendszerezése, a megoldási lehetőségek kidolgozása és a hibajavítás
igénylése);



Fejlesztési igények megfogalmazása (például Adó szakrendszer esetében új
adóigazgatási igények menedzselése:



Új lekérdezések igénye: Az elemzésekhez és a külső igényeknek megfelelő
adatok lekérdezéseinek megtervezése és előállítása. Szükség lehet
összetettebb adatleválogatásra, adatelőkészítésre, aggregálásra. Az ehhez
kapcsolódó ad-hoc adatigények biztosítása (adatelőkészítés elvégzése)
üzemeltetési feladat.

Szakrendszeri felhasználó(k), feladatai(k):


Részvétel az oktatásokon;

Lokális informatikai üzemeltető(k), feladatai(k):


Önkormányzat számítógépes klienseinek üzemeltetése, beleértve a hardver,
alapszoftver üzemeltetést az internet böngészővel;



Önkormányzat nyomtatóinak, szkennerjeinek üzemeltetése, amelyek a
szakrendszerek számára input/output eszközként szolgálnak;



Önkormányzat lokális hálózatának és internet kapcsolatának megbízható,
védett és biztonságos üzemeltetése;



Vírusvédelmi rendszer üzemeltetése, illetve minden olyan védelmi intézkedés
megtétele, amely az ASP központ biztonságának veszélyeztetését gátolja;



Önkormányzat nem ASP alkalmazásainak üzemeltetése.

3.1.2. Csatlakozási kérdőívek kitöltése, adatszolgáltatás
Az önkormányzat a csatlakozási folyamat feladatainak (oktatás, tesztelés, migráció, stb.)
tervezése illetve az Önkormányzat ügyviteli-informatikai helyzetének felmérése érdekében
adatokat szolgáltatott az ASP Központ irányába.
3.1.2.1. Adatbekérő kérdőív
Az adatbekérő kérdőív kitöltésével a csatlakoztató szervezet hozzájutott az önkormányzat
ügyviteli, valamint informatikai rendszereire vonatkozó információikhoz.
Az adatbekérés kiterjedt az alábbi területekre:


Kapcsolattartási információk



Önkormányzat szervezetére és intézményrendszerére vonatkozó információk



Szakrendszeri felhasználói információk



Szakrendszerek specifikus adatok



Migrációra, törzsadat nyilvántartásra vonatkozó információk



Szakrendszer paraméterezésre (iratsablonok, űrlapok) vonatkozó információk



Hardver és szoftver infrastruktúrára vonatkozó információk



Szabályozási és IT Biztonsági információk



Átadandó dokumentumok listája

3.1.2.2. Helyszíni felmérések
Az ASP Központ eseti jelleggel konzultációt folytatott önkormányzattal a csatlakozási
feltételek és igények felmérése, felmerülő kérdések megválaszolása és esetleges
támogatása céljából.
Sor kerül az adatbekérések kapcsán bekért adatok pontosítására, az egyes csatlakozási
feladatokkal kapcsolatos kérdések egyeztetésére.
Az önkormányzati kapcsolattartó feladata volt, hogy nyomon kövesse a csatlakozás
előkészítésével kapcsolatos információkat annak érdekében, hogy az ASP rendszerhez való
kapcsolódásra felkészülhessen.
Az ASP Központ kommunikációs csatornái a következők:
Önkormányzati Alkalmazásközpont Tájékoztatási Portál
A Tájékoztatási Portál célja, hogy a csatlakozó önkormányzatok az önkormányzati ASP
szolgáltatásairól tájékozódhassanak, a felmerülő kérdéseikre választ találjanak, valamint az
ASP működtetője által közzétett legfrissebb tájékoztatókat, sablonokat letölthessék.
Az ASP Tájékoztatási Portál elérhetősége:
http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/
Önkormányzati Tájékoztatási Fórumok
Az önkormányzat folyamatos tájékoztatása érdekében az ASP Központ rendszeresen
szervezett Tájékoztatási Fórumokat, ahol bemutatásra kerültek az önkormányzati ASP
rendszer szolgáltatásai, a csatlakozás feltételei és feladatai, valamint a részt vevő
önkormányzatok választ kaphattak a számukra releváns információkról.
Bemutatásra került többek között:







Önkormányzati ASP rendszer szolgáltatásainak bemutatása
Tájékozódási lehetőségek bemutatása
A csatlakozás feltételeinek és szerződésrendszerének bemutatása
ASP Központ Kommunikációs csatornáinak bemutatása
- ASP Tájékoztatási Portál, GYIK
- Fórumok
- Email – kommunikációs folyamat
ASP Központ háttérszolgáltatásainak (Help Desk stb.)






Helyi testreszabási, integrációs igények lehetőségei
Csatlakozási feladatrendszer átfogó bemutatása, csatlakozások
ütemezésével kapcsolatos információk
- Szükséges beszerzések ismertetése
- Műszaki-technológia feltételek ismertetése
- Igazgatásszervezési-jogi feltételek ismertetése
- IT biztonsági feltételek ismertetése
ASP Központ által nyújtott csatlakoztatási szolgáltatások bemutatása
- Oktatási lehetőségek bemutatása
- Teszteléssel kapcsolatos szolgáltatások
- Migrációt támogató szolgáltatások

Önkormányzati ASP Ügyfélszolgálat
Az ASP Központ az adatbekérésekhez, szakmai feladatokhoz kapcsolódó telefonos
technikai segítségnyújtás elérhetőségeit az önkormányzat által megadott kapcsolattartókon
keresztül juttatta el.

3.1.3. Önkormányzat csatlakozási feladatrendszerének megtervezése
A tájékoztatók és kiadványok segítségével az önkormányzat egyéni feladata és felelőssége
volt, hogy megtervezze saját csatlakozásához szükséges feladatrendszert, ütemezze a
csatlakozását, illetve pénzügyi és emberi erőforrást biztosítson a feladatok végrehajtásához.
Az önkormányzat csatlakozási feladatrendszerének megtervezése az alábbi feladatokat
tartalmazta:




Felelősök kijelölése
Feladatrendszer ütemezése, erőforrások biztosítása
Beszerzések és egyéb költségek tervezése

3.1.4. Csatlakozási szerződés megkötése
Az önkormányzat és az ASP Központ az éles szolgáltatási időszakot megelőző csatlakozási
kötelezettségeinek meghatározására csatlakozási szerződést kötött, mely lefedi a
csatlakozás előkészítési és csatlakozási szakaszra vonatkozó önkormányzati és ASP
Központ feladatait, határidőket.
A szerződés célja, hogy az önkormányzat és az ASP Központ közös szándéknyilatkozatot
tegyen a csatlakoztatásról.
A Csatlakozási Szerződéshez az önkormányzatnak meg kellett adnia
szükséges volt megadni:




a csatlakozni kívánó szervezetek hivatalos képviselőit és kapcsolattartóit
a csatlakozni kívánó jogi személyeket, intézményeket (ASP bérlők, tenantok)
szükséges megadniuk az igénybe venni kívánt szakrendszereket és szolgáltatásokat

nyilatkoznia kellett:





a szakrendszerek fenntartási idejéről
a csatlakozási feladatok elvégzésének vállalásáról
a csatlakozáshoz szükséges jogi, adminisztratív, technikai és pénzügyi előfeltételek
megteremtéséről
az információk bizalmas kezeléséről.

3.2. ASP szolgáltatási portfolió meghatározása és szerződéskötés
A szolgáltatás portfólió meghatározásával és szolgáltatásigényléssel kapcsolatban az
önkormányzatnak a következő feladatai voltak:

ASP Szolgáltatási
portfolió
meghatározása és
szerződéskötés

Szolgáltatási igény felmérése és részletes szolgáltatásigénylés
 ASP Központ háttérszolgáltatásainak megismerése
 Szakrendszeri és elektronikus ügyintézési szolgáltatások
megismerése
 Részletes szakrendszeri és elektronikus ügyintézési
szolgáltatási igény meghatározása
 Szolgáltatási szint megállapodások egyeztetése

ASP szolgáltatási szerződés megkötése

3.2.1. Szolgáltatási igény részletes felmérés és igénylés
Az önkormányzat fő feladata volt, hogy meghatározza, mikor, milyen szakrendszeri
szolgáltatásokat és esetlegesen milyen nem kötelező, emelt szintű (fizetős) szolgáltatásokat
kívánnak igénybe venni, melyek tartalmazzák információkat a következőkről:
o
o
o
o

Szakrendszeri alapszolgáltatásokról és feltételeiről
Emelt szintű/közvetített szolgáltatásokról és feltételeiről
Háttérszolgáltatásokról (Incidenskezelés, Rendelkezésre állás stb.)
az elektronikus ügyintézés keretében igénybe vehető szolgáltatások leírása

Az önkormányzat az éles szolgáltatási szerződés megkötéséhez részletesen egyeztetett,
hogy milyen szolgáltatásokat kíván igénybe venni. Ezen kívül egyeztette az üzemeltetési és
szolgáltatási szintekre vonatkozó megállapodásokat.

3.2.2. Szolgáltatási szerződéskötés
Az önkormányzat csatlakozásának fő feladata volt a csatlakozás jogi és szolgáltatási
feltételeinek rögzítése.
A szolgáltatás feltételeit az önkormányzat Szolgáltatási rögzítette, a szolgáltatás előfeltételeit
pedig a felek Csatlakozási szerződésben határozták meg.

3.3. Beszerzések
Az önkormányzat feladata volt, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében
megteremtse a szükséges helyi infrastruktúrát és beszerezze a szükséges hardvereket,
szoftvereket és szolgáltatásokat.
Műszaki-technikai feltételek (PC, nyomtató, internet csatlakozás)
megteremtéséhez szükséges beszerzések
Beszerzés

IT biztonsági feltételek megteremtéséhez szükséges beszerzések
(opcionális)
Teszteléshez és migrációhoz kapcsolódó beszerzések

A beszerzések tervezésekor (függetlenül annak forrására) a következő beszerzési igényeket
vette figyelembe:










Munkaállomások és üzemeltetéssel kapcsolatos beszerzések költségei, hardver és
szoftver beszerzések költségei
Adatmigráció, adattisztítás, adatteljesség költségei
Tesztelési tevékenység költségei
Információ és adatbiztonság megteremtésének költségei
IT biztonsági szabályzat kialakításának költségei
Helyi ügyviteli és szabályozási feltételek megteremtésének költségei
Állampolgár és szervezetek tájékoztatásának költségei
Helyi integrációs igények költségei
Extra oktatások költségei

A beszerzési feladatok a beszerzések volumenétől és a rendelkezésre álló erőforrásoktól
függően változók voltak.

3.3.1. Műszaki-technikai
beszerzések

feltételek

megteremtéséhez

szükséges

Az ASP rendszerhez való csatlakozáshoz a következő műszaki területeken fogalmazódtak
meg követelmények és elvárások, amelyekhez a beszerzések kapcsán igazodni szükséges:





munkaállományok hardver és szoftverkonfigurációja
a hálózati eléréshez szükséges IT biztonsági követelmények, hálózati eszközök és
sávszélességi igények
szükséges domain igény
információ és adatbiztonság feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó igények

3.3.2. IT biztonsági feltételek megteremtéséhez szükséges beszerzések
Az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz szükséges
megteremtése a csatlakozó önkormányzat feladata volt.

IT

biztonsági

feltételek

Az IT biztonsági feltételek megteremtése magában foglalja az ASP által előírt biztonsági
szint és környezet kialakítását, valamint az ehhez opcionálisan kapcsolódó beszerzéseket.

3.4. Igazgatásszervezési (szervezeti, ügyviteli) feltételek biztosítása
Az ASP rendszer működési keretéhez tágabb értelemben hozzátartoznak a felhasználó
szervezetek ügyviteli és szervezeti sajátosságai, melyet az ASP-hez történő kapcsolódás
érdekében igazítani kellett.
Szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe
- Belső ügyviteli folyamatok igazítása az ASP rendszer által támogatott
ügyviteli folyamatokhoz
Igazgatásszervezési
(szervezeti, ügyviteli)
feltételek biztosítása

Szakrendszeri testreszabási igények felmérése
- Ügyviteli folyamatok testreszabási (paraméterezési) igényeinek
meghatározása
- Űrlap testreszabási (paraméterezési) igények meghatározása
- Iratminták testreszabási igényeinek maghatározása

3.4.1. Szervezeti, ügyviteli változások beépítése a működési rendbe
Az önkormányzati ASP rendszer bevezetése az önkormányzat ügyviteli folyamatainak
jelentős részét támogatja informatikailag, így az önkormányzat számára biztosított a
szakrendszerek által érintett ügyviteli és elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos folyamatok
bemutatásai annak érdekében, hogy saját folyamatait szükség szerint igazíthassa.
Az ügyviteli változások érintik:





a szakrendszerek által érintett ügyviteli folyamatokat,
elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos folyamatokat,
űrlapkezelést,
szervezeten belüli munkakörök feladatait.

3.4.2. Szakrendszeri testreszabási igények felmérése
Az ASP szakrendszereinek bevezetése számos szoftver testreszabási feladattal járt,
melyeknek igazgatásszervezési vonatkozása is megjelent. Ezek a következőkre terjedtek ki:
-

ügyviteli szerepkörök megfeleltetése az ASP szakrendszerek szerepköreivel
szakrendszeri űrlapok kezelésére
szakrendszeri iratmintákra
egyéb, pl. ügyvitelen alapuló workflow (eljárási) testre szabásokra.

3.5. Szabályozási feltételek biztosítása

Helyi adókról szóló rendelet módosítása
Elektronikus ügyintézés rendeletalkotás (opcionális; tájékoztatási anyag
készítése elegendő)
Szabályozási
(belső, külső)
feltételek biztosítása

Iratkezelési szabályzat módosítás
Pénzügyi szabályzatok módosítása
Munkaköri leírások módosítása (opcionális)

A csatlakozás során felül kellett vizsgálni, illetve módosítani kellett:



A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet
Az elektronikus ügyintézéséről szóló önkormányzati rendelet





Iratkezelési szabályzat
Pénzügyi szabályzatok
IT biztonsági dokumentumok

3.5.1. Helyi adó rendelet
A helyi adóügyek elektronikus eljárási szabályairól azon önkormányzat kellett rendeletet
alkotnia, amelyek az elektronikus ügyintézési szolgáltatást vezet be a helyi adóztatás terén.
Szabályozandó területek
A helyi adók kapcsán az alábbi területek szabályozására volt szükség:


Értelmező rendelkezések – az önkormányzati ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatása által meghatározott új fogalmak;



Elektronikusan intézhető ügyek típusának megjelölése – a rendelet hatálya milyen
adókötelezettség, ügyek elektronikus úton történő eljárására terjed ki, illetve melyek
esetében lehetőség, melyek esetében kötelező az elektronikus ügyintézés;



Elektronikus ügyintézés módja – az az adókötelezettség elektronikus úton történő
teljesítéséhez szükséges szabályok;



Fizetési módok – milyen módon teljesíthetik a helyi adókhoz kapcsolódó befizetési
kötelezettségeiket az ügyfelek elektronikus úton.

3.5.2. Elektronikus ügyintézési rendelet
Az állampolgárokkal és a vállalkozókkal való elektronikus kapcsolattartáshoz és
ügyintézéshez az adott önkormányzat gyakorlatától függően szükség van az elektronikus
ügyintézés helyi rendeletben való szabályozására, vagy az elektronikus ügyintézési
lehetőségekről szóló állampolgári és vállalkozói tájékoztatásra.

Szabályozandó/tájékoztatást érintő területek
Az elektronikus ügyintézés kapcsán az alábbi területek szabályozása vált szükségessé:


Értelmező rendelkezések – az önkormányzati ASP elektronikus ügyintézési
szolgáltatása által meghatározott új fogalmak;



Elektronikusan intézhető ügyek típusának megjelölése – a rendelet hatálya milyen
ügyek elektronikus úton történő eljárására terjed ki, illetve melyek esetében
lehetőség, melyek esetében kötelező az elektronikus ügyintézés, továbbá mely
esetekben kizárt az elektronikus ügyintézési mód;



Elektronikus ügyintézés módja – az elektronikus úton eljárási cselekményekhez
szükséges szabályok;



Fizetési módok – milyen módon teljesíthetik a fizetési kötelezettségeiket az ügyfelek
elektronikus úton.

3.5.3. Iratkezelési szabályzat
A központhoz való csatlakozás alapvetőn befolyásolja az iratkezelés rendjét. Az iratkezelési
szabályzatot át kellett alakítani az ASP Központ által alkalmazott iratkezelési modellnek
megfelelően.
A szabályozásnak ki kellett terjednie az alábbi területekre:








Értelmező rendelkezések
Beadványok érkeztetése
Az iratkezelő rendszer és az E-ügyfélszolgálati rendszer kapcsolata
Iktatás
Iratkezelési rendszer – szakrendszer kapcsolat
Kézbesítés
Tértivevény feldolgozás

A fenti területeket a 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozza.
A fenti rendelet értelmezésével kapcsolatban felmerült az iratkezelő rendszer év elejétől
indításának feltétele.

3.6. Műszaki – technológiai – üzemeltetési feltételek biztosítása

Műszaki, technikai és üzemeltetési feltételek megteremtése
Felhasználó oldali műszaki technológiai feltételek (PC, nyomtató,
internet csatlakozás) üzembe helyezése
Műszaki - technológiaiLokális önkormányzati IT üzemeltetési környezet kialakítása
üzemeltetési feltételek
biztosítása
(választott
IT biztonsági feltételek megteremtése
szakrendszereknek
megfelelően)
Integrációs feltételek megteremtése

3.6.1. Műszaki, technikai és üzemeltetési feltételek megteremtése
Az ASP Központhoz történő csatlakozáshoz, valamint a szakrendszerek gördülékeny és
biztonságos üzemeltetéséhez fontos, hogy az önkormányzat megfelelően felállított műszaki,
technikai és üzemeltetési feltételekkel rendelkezzen.
Az önkormányzat feladata volt, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás érdekében
megteremtse a szükséges helyi műszaki, technológiai infrastruktúrát és ehhez beszerezze a
szükséges hardvereket, szoftvereket és szolgáltatásokat.
A beszerzéseket követően az önkormányzat feladata volt a helyi műszaki, technológiai
infrastruktúra üzembe helyezése:





PC-k üzembe állítása
Nyomtató üzembe állítása
Hálózat kiépítése
Internetkapcsolat üzembe állítása

A műszaki technológiai, IT biztonsági, valamint integrációs feltételek megteremtését
követően fontos, hogy a kiépített infrastruktúra megfelelően legyen üzemeltetve.
Az önkormányzat feladata volt az üzemeltetési feltételek megteremtése során:



a kapott segédleteknek és specifikációknak megfelelően kialakítani a lokális IT
üzemeltetési környezetüket;
az üzemeltetéshez kapcsolódó adminisztrációs funkciók kialakítása, szabályozása.

IT biztonsági feltételek megteremtése
Az ASP Központhoz való csatlakozás során számos, az informatikai biztonságot érintő
védelmi intézkedés megtétele vált szükségessé önkormányzati oldalról.
Az önkormányzat feladata volt az IT biztonsági feltételek megteremtése:






Önkormányzati biztonsági szint meghatározása
A meghatározott biztonsági szinthez kapcsolódó adminisztratív és védelmi
intézkedések elvégzése
Információbiztonsági szabályozások elfogadása
Biztonsági audit, ill. az arra való felkészülés
IT biztonsági továbbképzés elvégzése

Az önkormányzatnak az alábbi IT biztonsági szempontokat kellett figyelembe vennie az IT
biztonsági feltételek megteremtése során:






Jogszabályi kötelezettségek, különös tekintettek a 2013. évi L törvényre (Ibtv.) és
végrehajtási rendeleteire. IT biztonsági szabályozók megléte és naprakészsége
(Informatikai Biztonsági Szabályzat, cselekvési terv (Ibtv.). Az informatikai biztonsági
felelős (Ibtv. megfogalmazása szerint: elektronikus információs rendszer
biztonságáért felelős személy).
IT biztonsági tudatosságra vonatkozó képzések gyakorisága, valamint a kétfaktoros
autentikáció használata a mindennapi munkavégzés során
A jelenlegi munkavégzés IT biztonsági vetületei, IT üzemeltetés gyakorlata
Mentés és archiválás gyakorlata



Fizikai biztonság

3.7. Rendszerbevezetés megtervezése, infrastruktúra kialakítása

Felhasználói hozzáférés és jogosultságok kezelése
Rendszerbevezetés
megtervezése,
infrastruktúra
kialakítása

Elektronikus űrlapok megszemélyesítése
Kiadmányozási iratminták testreszabása
Szakrendszeri ügyviteli paraméterezési (testreszabási) igények
meghatározása, beállítása

A paraméterezés a szakrendszerek – bizonyos mértékű – testre szabását jelenti. Az
önkormányzati paraméterezési feladatok az alábbiak mentén csoportosíthatók:

Jogosultságok

Elektronikus űrlapok

Kiadmányozási iratminták

Ügyviteli beállítások

•Szakrendszerekhez való hozzáférés
•Szerepkörök szakrendszerenként
•Iktatókönyvekhez (iktatási sávokhoz) való hozzáférés
•Vezetői jogosultságok (szervezeti egységre)
•Helyettesítési jogosultságok
•Űrlaptípusok beküldhetősége
•Választás az űrlapváltozatok közül
•Megszemélyesítési paraméterek
•Érkeztetési, szignálási, előzményezési szabályok
•Közös formázási elemek (pl. címer, fejléc)
•Egyedi tartalmi elemek
•Szakrendszeri ügyviteli beállítások
•Iratkezelő szakrendszer dokumentumkezelési
workflowjának paraméterezése
•Dokumentumok metaadatainak paraméterezése

Az alábbi táblázat összefoglalja, mely szakrendszer esetén milyen paraméterezési
feladatok végrehajtására volt szükség:
ADÓ

IPARKER

Szakrendszeri
alapbeállítások
kiválasztása

x

x

Jogosultságok és
szerepkörök beállítása

x

x

Elektronikus űrlapok
megszemélyesítése

x

x

Kiadmányozási
iratminták testreszabása

x

x

INGKAT

GAZD

IRAT

x

x

x

x

x

3.7.1. Felhasználói hozzáférés és jogosultságok kezelése
A felhasználói hozzáférés és a jogosultságok kezelése két szinten történt


önkormányzati ASP szinten az ASP Központ super adminisztrátor feladata az
ügyfél önkormányzat által bérlő fiókonként, tenantonként kijelölt önkormányzati ASP
adminisztrátor (tenant adminisztrátor) felvétele, annak adminisztrációja és
karbantartása;



önkormányzati szinten
o

o

az önkormányzati ASP adminisztrátor feladata a bérlő fiók, tenant
(önkormányzat, intézmény, nemzetiségi önkormányzat) szintű felhasználó
kezelés, azaz


az adott tenant felhasználóinak felvétele és szakrendszeri
szerepkör(ök)höz rendelése, annak adminisztrációja és karbantartása;



intézményi kapcsolattartóként az adott tenant felhasználók tanúsítvány
igénylésének
adminisztrációja
és
karbantartása,
illetve
a
tanúsítványokat hordozó tokenek csoportos átvétele és felhasználók
közötti kiosztása;

az önkormányzat szakrendszeri adminisztrátor(ok) feladata a szakrendszer
szintű jogosultságkezelés, azaz a szolgáltatást igénybe vevő felhasználók
számára a szakrendszeri jogosultságok beállítása, adminisztrációja és
karbantartása.

A jogosultságok beállítása során követendő irányelvek:


Csak az a felhasználó férhet hozzá az önkormányzat saját tulajdonú adataihoz, akit
az önkormányzat erre kifejezetten felhatalmazott.



Az intézmények is saját maguk szabályozzák a hozzáférést a saját adataikhoz (nincs
automatikus hozzáférés az önkormányzat részéről, kivéve a standard
határfelületeken keresztül zajló adatlekérdezéseket).



Ugyanaz a személy több bérlő fiók, tenant esetében is jogosult felhasználó lehet (pl.
közös önkormányzati hivatal ügyintézője).

Beállítandó jogosultsági elemek:


Szakrendszerekhez való hozzáférés:
o





Szerepkörök szakrendszerenként:
o

Összehangolt szerepkör-megnevezések (cél a jó áttekinthetőség)

o

Ugyanannak a felhasználónak több szerepköre is lehet (ez elsősorban a
kisebb önkormányzatok esetén gyakori)

Iktatóhelyekhez (iktatási sávokhoz) való hozzáférés:
o



A felhasználó csak a megadott iktatóhelyek iratainak kísérőadatit tekintheti
meg.

Szervezeti egységekre vonatkozó vezetői jogosultságok:
o



Mely szakrendszerekhez vagy keretrendszeri modulokhoz férhet hozzá a
felhasználó.

Az iratokba való betekintési jog az előadón kívül az előadó mindenkori
vezetőjét is megilleti.

Helyettesítési jogosultságok:
o

Szabadságolások kezelése, munkahelyi vezető és titkárnő kapcsolata, közeli
munkatársak feladatmegosztása

o

A módosító műveletek automatikus naplózásakor a helyettesítő kiléte is
tárolódik.

A csatlakozás során szükség van az önkormányzat, valamint az önkormányzati felhasználók
nyilvántartásának vezetésére. Az önkormányzat által végzett második szintű felhasználói
hozzáférés és jogosultság kezelés esetében az ASP Központ ügyviteli ajánlást és
rendszertámogatást biztosít az önkormányzat számára.
Az ASP Központhoz való csatlakozás során kétféle felhasználó kezelési
különböztethető meg, attól függően, hogy a csatlakozás melyik időszakot érinti.

mód

A csatlakozás során két darab, logikájában egymásra épülő adatlapot kellett kitölteni az
önkormányzatnak.
1. Felhasználói adatlap - felhasználói szint: a szakrendszereket használni
kívánó önkormányzati felhasználók adatainak bekérésére. Az adatbekérés
során különbséget kell tenni felhasználók és kulcsfelhasználók között:
o

Felhasználók:
azok
az
önkormányzati
dolgozók,
akik
a
szakrendszereknek csak egy részét, a munkájukhoz szükséges
mértékben használják.

o

Kulcsfelhasználók: azok az önkormányzati dolgozók, akik a
szakrendszereket átfogóan ismerik és használják a munkájuk során.
Szakrendszeri adminisztrátori szerepkör betöltése esetén joga van saját
hatáskörben jogosultságokat osztani az önkormányzati dolgozók
(felhasználók) körében.

2. Jogosultság igénylő adatlap - felhasználói jogosultság szint: a felhasználók
adatainak bekérését követően a felhasználói jogosultságok bekérése történik,
melynek során a felhasználókhoz és a kulcsfelhasználókhoz az
önkormányzat által jóváhagyott jogosultságok beállításra kerülnek.


Önkormányzati ASP éles szolgáltatási időszakában az önkormányzati ASP éles
indítását követően az ASP Keretrendszer által biztosított felhasználó és jogosultság
kezelő felület használatával lehetséges a felhasználók és a jogosultságok kezelése.

3.7.2. Elektronikus űrlapok kezelése
Az önkormányzati ASP elektronikus ügyintézési szolgáltatása elektronikus ügyindítási
lehetőséget biztosít állampolgárok és vállalkozó számára, amely jelenleg ügyfélkapu
azonosításhoz kötött. Az elektronikus ügyindításra számos hatósági ügyintézés terén van
lehetőség elektronikus űrlapok kitöltése és benyújtása révén.

3.8. Önkormányzati oktatások
Az ASP Központ által szolgáltatott szakrendszerek hatékony bevezetése és működése
érdekében az önkormányzatok feladata, hogy jövőbeli felhasználóit képezze a
szakrendszerek használatára és az




ASP Központ szolgáltatásainak igénybevételére,
az ASP szakrendszerek használatára,
valamint a csatlakozással kapcsolatos teendők ellátására.

Oktatások tervezése és ütemezése

Oktatáson résztvevők (kulcsfelhasználók és felhasználók) kijelölése
Önkormányzati
oktatások
Tantermi oktatásokon való részvétel

E-Learning felület megismerése, E-Learning oktatások lebonyolítása

3.9. Önkormányzat oldali migráció
A migráció során történt az adatok átemelése az önkormányzat meglévő szoftvereiből
(nyilvántartásaiból) az ASP Központhoz tartozó nyilvántartásokba (szakrendszerekbe).
Az önkormányzat oldali migráció céljai
A migráció és adattisztítás fontosságát az adja, hogy ezek sikeres elvégzése az elvárt
követelmények szerinti éles-üzemi működés egyik alapvető előfeltétele. A migráció és
adattisztítás magas szakmai színvonalon történő és megfelelő lefedettséget biztosító
tervezése és végrehajtása biztosítja, hogy a célrendszerek induló adatállománya megfeleljen
a követelmények szerinti éles-üzemi működésnek.
 Migráció helyességének ellenőrzése:
o A korábban használt, és kiváltásra kerülő önkormányzati rendszerekből az
ASP központ által biztosított szakrendszerekbe történő migráció
helyességének ellenőrzése.
 Eltérések és hibák megfelelő kezelése:
o A migrációs folyamat során feltárt eltérések és hibák megfelelő kezelése.
 Megfelelő adatminőség biztosítása:
o önkormányzati csatlakozás sikeréhez szükséges adatminőség biztosítása a
célrendszerekben.
o Az ASP központ éles üzemi működésének biztosításához szükséges
adatminőség biztosítása a célrendszerekben.
Az önkormányzat oldali migráció feladatait, folyamatát, dokumentációs követelményeit és
erőforrásigényét tartalmazó segédletet a Csatlakozási kézikönyv mellékletként tartalmazza.
Szakrendszeri migrációs adatstruktúrák (migrációs állományok)
A szakrendszeri migrációs állományok adatszerkezetét és kitöltési szabályait az ASP
szakrendszerek fejlesztője határozta meg. A migrációs sablonokat a csatlakozási folyamat
indulásakor kapta meg az önkormányzat, amelyeket a forrásmigráció megtervezésének, a
forrásmigrációs alkalmazás elkészítésének és a forrásmigráció végrehajtásának céljából
kellett használniuk, illetve el kell juttatniuk a forrásrendszeri migrációt végző szállítónak vagy
egyéb külső szereplőnek.

3.10. ASP éles indítás
Az ASP Központ éles indítási forgatókönyvet bocsátott az önkormányzat rendelkezésére
annak érdekében, hogy a szolgáltatási időszak a lehető legkevesebb akadályba ütközzön.

3.10.1.

Éles indulás előfeltételei
Előfeltétel

Részletezés

Oktatás

ASP Központhoz tartozó alrendszerek központi oktatása.
E-Learning elérhetővé tétele.

Hardver és szoftver
infrastruktúra

Helyi hardver és szoftver infrastruktúra telepítése,
tesztelése
 Általános célú irodai alkalmazások telepítése
 Kommunikációs csatorna biztosítása a kliens-oldali
munkaállomások és az ASP-központ között
 IT biztonsági előírások teljesítése

Ősfeltöltés

Alapértelmezett háttérbeállítások (keretrendszer és
szakrendszerek).
Ősfeltöltés közhiteles nyilvántartásokból származó
adatokkal. (Opcionális)
Helyi utcajegyzék; helyrajzi számok és a hozzá tartozó
alapadatok átvétele a Földhivataltól. (Opcionális)

Migráció előkészítő
szakasza

A folyamat célja az éles migráció végrehajtásának
tervezése és előkészítése, előzetes migráció (teszt
migrációs körök) végrehajtása. A migráció kiterjed a
törzsadatokra (pl. munkatársak, címek), az iktatási
adatokra, és az összes szakrendszer adataira.

Jogosultságok beállítása,
háttérbeállítások testre
szabása

ASP-szintű és szakrendszeri jogosultság-komponensek
beállítása munkatársanként és szervezeti egységenként.
Testre szabási feladatok: helyben módosítható
kódjegyzékek beállítása (pl. irattári terv, számlatükör),
elektronikus űrlapok paraméterezése, kiadmányozási
iratminták testre szabása, kézbesítés és számlavezetés
szolgáltatók adatainak rögzítése

Tesztelés

1. ASP keretrendszer és szakrendszerek funkcionális
tesztelése (párhuzamosan a migráció előkészítő
szakaszával)
2. Migráció tesztelése
3. Felhasználói elfogadási tesztelés

Jegyzői engedély

Jegyzői engedély az éles indulásra

ASP üzemeltetői
hozzájárulás

ASP üzemeltetői hozzájárulás a csatlakozó tenant migrált
adatainak éles környezetbe történő betöltésére.

3.11. Tájékoztatás, kommunikáció
Az ASP Központhoz történő csatlakozással számos olyan változás érinti az önkormányzat
szervezetét és működését, amely a saját ügyvitele mellett a vele kapcsolatban álló
állampolgári és vállalkozói ügyfelekre is hatással van.
Az ASP Központhoz történő csatlakozást elősegítő tájékoztatás három, egymásra épülő
szinten valósult meg:




ASP Központ szint: a csatlakozó önkormányzatok számára tájékoztató anyagok
készítése és megküldése (ASP Központ feladat);
önkormányzati belső szint: az önkormányzati munkatársak önkormányzaton belüli
tájékoztatása (önkormányzati feladat);
önkormányzati külső szint: az önkormányzattal kapcsolatban álló állampolgári és
vállalkozói ügyfelek tájékoztatása (önkormányzati feladat).

Az önkormányzat az alábbi feladatokat kellett elvégeznie a munkatársaik tájékoztatása
során:





tájékoztatásért felelős személyek kijelölése;
belső tájékoztatások megtartása az önkormányzati munkatársak részére a
csatlakozás keretében jelentkező többlet feladatokról, valamint a csatlakozás után
megváltozott hivatali és egyéni munkavégzési rendről;
önkormányzati munkatársak részéről érkező, tájékoztató anyagokkal kapcsolatos
visszajelzések kezelése (pl. tájékoztató anyagok pontosítása, tájékoztatási módok
megváltoztatása, stb.).

Az önkormányzat az alábbi feladatokat végezte el az állampolgári és vállalati ügyfelek
tájékoztatása során:





tájékoztatók megküldéséért felelős személyek kijelölése;
tájékoztató anyagok megküldése az önkormányzattal kapcsolatban álló állampolgári
és vállalkozói ügyfeleknek a hivatal megváltozott, ill. kibővült szolgáltatásairól,
valamint az ügyfelek kibővült, ill. megváltozott ügyintézési lehetőségeiről;
az ügyfelek részéről érkező, tájékoztató anyagokkal kapcsolatos visszajelzések
kezelése (pl. tájékoztató anyagok pontosítása, tájékoztatási módok megváltoztatása,
stb.).

Összefoglalás
Baracs Község Önkormányzata a Támogatói Okiratot, illetve az ASP Központ által kiadott
dokumentációt követve sikerrel valósította meg az ASP Központhoz való csatlakozást.
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