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Az EKOP-2.1.25-2012-2012-0001 számú, 

„Önkormányzati ASP központ felállítása” című 

kiemelt projekt keretében valósult meg a közép –

magyarországi régióban az ASP alkalmazások 

szolgáltatása az önkormányzatok részére.



ASP

ÖNKORMÁNYZATI ASP 

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ

Konzorciumi tagok
fő támogatók

11 PILOT
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AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP 2015. ELSŐ FELÉBEN

ELINDULT ALKALMAZÁSAINAK KÖRE

Űrlapkezelő rendszer

Elektronikus ügyintézési portál

Önkormányzati portál 

Keretrendszeri szolgáltatások

Iratkezelő rendszer 

Ingatlanvagyon- kataszter rendszer

Helyi adórendszer

Ipar és kereskedelmi rendszer 

Gazdálkodási rendszer
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Keretrendszer Adó szakrendszer

Gazdálkodási 
szakrendszer

Iratkezelő 
szakrendszer
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Ingatlanvagyon-
kataszter szakrendszer

Ipar és kereskedelmi 
szakrendszer

Elektronikus ügyintézés
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A KMOP-4.7.1-13 pályázat 

keretein belül

a csatlakozási feladatok 

ellátáson túl kiterjedt még az 

ASP rendszer bevezetésével, 

tesztelésével kapcsolatos 

egyéb, mélyebb szintű 

feladatokra

11 PILOT

ÖNKORMÁNYZAT

CSATLAKOZÁSA

2015. 04. 01.

A projekt 2013-2014 közötti 

időszakában kerültek 

kiválasztásra az önként 

csatlakozó önkormányzatok.

EKOP-2.1.25-
2012-2012-0001 
számú projekt 

zárása

2015. 03. 31.

A KMOP-4.7.1-13 pályázat 

keretein belül 55  

önkormányzat nyert 

pályázati forrást. A II. 

ütemben csatlakozó 

önkormányzatok  részére  a 

bevezetés PILOT 

tapasztalati adatai már 

rendelkezésre álltak.

44 TOVÁBBI

ÖNKORMÁNYZAT

CSATLAKOZÁSA

2015. 06. 30.

A szolgáltatott 

szakrendszerek teljes körű 

használatának megkezdése az 

I-II ütemben csatlakozó 

önkormányzatoknál.    

ÉLES RENDSZER

TELJES KÖRŰ

INDULÁSA

2015. 07. 01.
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Az önkormányzati ASP Központ a 62/2015. (III.24.)

Korm. rend alapján a Magyar Államkincstár szervezeti 

keretei között, mint Önkormányzati ASP 

Alkalmazásokat Támogató Főosztály 2015. április 1-

jén kezdte meg működését. 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ASP

KÖZPONT MŰKÖDÉSE
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A FŐOSZTÁLY LEGFONTOSABB

FELADATAI

Koordinálja és irányítsa a szolgáltatási folyamatban résztvevő 
szervezetek tevékenységét

Csatlakozás- és szolgáltatás-menedzsment 

Ügyfél kapcsolattartás 

IT biztonság, adatvédelem

Jogszabály követési, önkormányzati fejlesztési igények kezelése 

Képzési, oktatásmenedzsment

Felhasználói és informatikai üzemeltetési szerződés menedzsment
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 2015. június 30-ig, az ASP 1.0 keretében

csatlakozott 55 önkormányzat kiszolgálása,

felmerülő problémák kezelése.

 2016. január 1-jével csatlakozó önkormányzatok

bevezetés támogatása, az önkormányzati

ügyintézők oktatása és az ezzel összefüggő egyéb

tevékenységek elvégzése.

ÖNKORMÁNYZATI ASP 

KÖZPONT MŰKÖDÉSE
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A csatlakozással kapcsolatos feladatokat, az aktuális információkat a

lehet elérni, ahol az érdeklődők, a szolgáltatást már igénybe vevő 

önkormányzatok is tájékozódhatnak az

 általános leírásokról,

 a dokumentumtárban elhelyezett

 az ASP csatlakozási kézikönyvről és mellékleteiről,

 a Település Portál tartalommenedzseri kézikönyvről,

 a migrációs adatstruktúráról és azok leírásairól,

 a szakrendszeri tananyagokról, kézikönyvekről,

 az E-ügyintézés útmutatóról, valamint

 az ASP szolgáltatások híreiről.

alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/

ÖNKORMÁNYZATI ASP

KÖZPONT MŰKÖDÉSE

https://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/


KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ

FIGYELMET!


