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DIÓHÉJBAN
A KINCSTÁRRÓL
A Kincstár több mint 200 különféle állami feladatot lát el, amelyeket
felsorolni szinte lehetetlen.
A Kincstár minden megyében (19), Igazgatóság révén is jelen van. Az
Igazgatóságok keretében működnek az Állampénztári Irodák, az Illetményszámfejtési Irodák, a Pénzügyi és Koordinációs Irodák, valamint az
Államháztartási Irodák.

A Kincstár - többek között - felelős:
-

az állami költségvetés végrehajtása
lebonyolításáért és elszámolásokért;

során

a

pénzforgalom

-

a költségvetési pozíció előrejelzéséért és a likviditás menedzseléséért;

-

a költségvetési beszámolók összesítéséért.

-

Az uniós és hazai támogatások folyósítása, a közszférában
foglalkoztatottak bérének számfejtése, az állampapírok forgalmazása,
illetve a Start- értékpapír számlák vezetése is a Kincstár feladatkörét ASP
gyarapítja.
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A MAGYAR
ÁLLAMKINCSTÁR
STRATÉGIÁJA


Kormányzati belső támogató szolgáltatások fejlesztése és nyújtása.



Az államháztartás alacsonyabb finanszírozási szükséglete.



Minél szélesebb kör bevonása a kincstári számlavezetésbe, beemelve az
önkormányzatokat és intézményeiket a kincstári ügyfélkörbe.



Megújításra és egységesítésre kerül a kincstári számlavezető-rendszer,
ezzel hatékonyabban támogatva a Kincstári Egységes Számla
finanszírozását.



Egységes hálózatba szerveződve, korszerű ügyviteli és informatikai
rendszerek segítségével információ- és szolgáltató központként támogatja az
államháztartás és szervezetei hatékony működését;



Információs adatbázisainak működtetésével támogatja a költségvetés
tervezését és végrehajtásának elemzését, a megalapozott kormányzati,
törvényhozási döntéshozatalt, valamint a megbízható, pontos és naprakész
információszolgáltatást az adófizetők, befektetők és nemzetközi szervezetek
felé;
ASP
A közjó szolgálata, a közpénzek átlátható, hatékony és ellenőrzött
3
felhasználása.



A KINCSTÁR KÜLDETÉSE
A közjó szolgálata a közpénzek átlátható, hatékony és
ellenőrzött felhasználásának támogatásával.

ASP
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JÖVŐKÉP


A megújuló Kincstár feladatait szolgáltatásorientáltan, az ügyfelek
igényeihez igazodva, megbízható módon és magas szakmai
színvonalon látja el.



Kormányzati belső támogató szolgáltatások fejlesztése és nyújtása.



Az államháztartás alacsonyabb finanszírozási szükséglete.



Egységes hálózatba szerveződve, korszerű ügyviteli és informatikai
rendszerek segítségével információ- és szolgáltató központként
támogatja az államháztartás és szervezetei hatékony működését.



Minél szélesebb kör bevonása a kincstári számlavezetésbe, beemelve
az önkormányzatokat és intézményeiket a kincstári ügyfélkörbe.



Információs adatbázisainak működtetésével támogatja a költségvetés
tervezését és végrehajtásának elemzését, a megalapozott kormányzati,
törvényhozási döntéshozatalt, valamint a megbízható, pontos és
naprakész információszolgáltatást az adófizetők, befektetők és
nemzetközi szervezetek felé.
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ASP

A MODERN KINCSTÁR
A Kincstár öt fő célterületet határozott meg széleskörű tevékenységei
közül, amely célterületeket érintő célkitűzések megfelelő ütemezés és a
szükséges források időben történő rendelkezésre állása mellett
reálisan megvalósíthatóak a 2014-2018 közötti időszakban,
megteremtve ezzel a Modern Kincstár alapjait.
Az öt fő célterület
 a pénzforgalom,
 a támogatások és a központi illetményszámfejtés, illetve
 az államháztartási feladatok
 létesítménygazdálkodási feladatok
 kommunikációs feladatok.

ASP
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SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓ
ERŐSÍTÉSE
A Kincstár a tevékenységeit belső kormányzati és külső (lakossági,
közösségi) szolgáltatások keretében kívánja ellátni a jövőben az
alábbiak szerint:
Kormányzást segítő
szolgáltatások

• Központosított
Illetményszámfejtés
• Számlavezetés
• Információszolgáltatás
• EU támogatások, hazai
pályázatok
• Az intézményi gazdálkodást
támogató alkalmazás
biztosítása

Lakossági, közösségi
szolgáltatások

• Önkormányzati
számlavezetés
• Állampapír forgalmazás
• Nem állami humán
fenntartók

ASP
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ÚJ KIHÍVÁSOK ELŐTT A
KINCSTÁR


Területi Operatív Program (TOP): A Kincstár – közreműködő szervezetként
- 300 embert foglalkoztat a projektben, zömmel a megyei Igazgatóságoknál.



Kincstári Számlavezető rendszer (KSZR)



OTR (Országos Támogatási Rendszer)



ASP (Application Service Provider): az önkormányzati feladatellátás
egységességének biztosításához, az ország pénzügyi stabilitásának
megőrzéséhez fűződő kormányzati érdekekre figyelemmel az önkormányzati
feladatellátás biztosítása akkor lehet eredményes és célravezető, ha a
feladatellátáshoz az állam ad központi számítástechnikai támogatást.

ASP
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ÖNKORMÁNYZATI
ASP PROJEKT
•

Az ASP (Application Service Provider) szolgáltatás lényege, hogy az
ügyfél nem magát a számítógépes programot vásárolja meg,
telepíti fel a gépére és kezdi el annak használatát, hanem egy
távoli szolgáltató központtól szolgáltatásként veszi igénybe az
alkalmazásokat.

•

Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is kedvező
megoldást jelent olyan településeknek is, akik a feladataikat széles
körben támogató alkalmazásokhoz a hagyományos módon nem
juthatnak hozzá, azok magas beruházási, üzemeltetési költségei
miatt.

•

Az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, „Önkormányzati ASP
központ felállítása” című kiemelt projekt keretében zajlott az
alkalmazás-fejlesztés, és a szolgáltatás bevezetése a középmagyarországi régióban egy pilot pályázat keretében.

ASP

ÖNKORMÁNYZATI ASP
KÖZPONT KITERJESZTÉSE
Az önkormányzati ASP Központ
kiterjesztésének általános célja




felállításának

és

az önkormányzati informatikai rendszerek korszerűsítése,
az önkormányzatok belső működésének támogatása,
egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások
nyújtása az állampolgárok és a vállalkozások részére.

ASP

ÖNKORMÁNYZATI ASP
KÖZPONT KITERJESZTÉSE



A fejlesztés előnye, hogy az önkormányzatok
önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével



költséghatékonyan juthatnak hozzá új alkalmazásokhoz,
gyorsabban és egyszerűbben vezethetnek be korszerű
alkalmazásokat és hozzáférhetnek új technológiákhoz,
korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentési,
üzletmenet folytonossági szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá





az

ASP

ÖNKORMÁNYZATI ASP
KÖZPONT KITERJESZTÉSE
•

hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések
eredményeihez és a központi nyilvántartások adataihoz,
illetve eleget tehetnek adatszolgáltatási kötelezettségeiknek;

•

hozzáférhetnek az önkormányzati feladatkörben
eljárások jogszabály-követési eredményeihez;

•

a feladatellátásuk
integrációjára
és
megoldásokra.

lévő

során építhetnek a szakrendszerek
a
megvalósuló
interoperabilitási
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ÖNKORMÁNYZATI ASP
KÖZPONT KITERJESZTÉSE



A BM és NGM megbízásából a Kincstár és NISZ megkezdte
az ASP 2.0 projekt előkészítését.



2015. április 15-re az elkészült egy előzetes koncepció ,
2015. június 30-ra egy részletes megvalósíthatósági
tanulmány (RMT) elkészítése történt az önkormányzati ASP
országos kiterjesztésére.
Melynek 1.0 munkaverziója 2015. május 8-ra elkészült.





ASP

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

