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AZ ASP 2.0. FEJLESZTÉS CÉLJA

 Az önkormányzati ASP szolgáltatás országos kiterjesztése,

kiegészítve a szolgáltatások továbbfejlesztésével, valamint

összekapcsolva az elektronikus közigazgatás érintkező és elérhető

fejlesztéseivel.

 Önkormányzati ASP adattárház, analitikai és döntéstámogató

funkciók kifejlesztése.

 Üzemeltetési és támogatási feladatokat ellátó központi szervezet és

szolgáltatásmenedzsment rendszer bővítése.
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E-közigazgatás 
jelenlegi helyzete

Önkormányzati 
hálózatfejlesztés

Önkormányzatok 
gazdálkodásának és 

adóztatási 
tevékenységének 

naprakész nyomon 
követése

Önkormányzati 
adatgyűjtő rendszer

Önkormányzati 
adórendszer 

korszerűsítése

Önkormányzati ASP országos 

kiterjesztésének szükségessége
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Az ASP szolgáltatás technológiailag és gazdaságilag is

kedvező megoldást jelent mindazon településeknek, akik

a feladataikat széles körben támogató alkalmazásokhoz a

hagyományos módon nem juthatnak hozzá, azok magas

beruházási, üzemeltetési költségei miatt.
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ASP ÜGYFÉLKÖR

Települési 
önkormányzatok

• MJ városok, 
fővárosi 
kerületek 
(ASP.ADO)

• városok 
nagyközségek, 

• közös hivatali 
székhely 
községek

• közös hivatalhoz 
nem tartozó 
községek

Önkormányzati 
„központok”

• főváros

• megyei 
önkormányzatok

• többcélú 
kistérségi 
társulások

Önkormányzati 
„intézmények”

• nemzetiségi 
önkormányzatok

• önkormányzati 
intézmények



ASP Bevezetési terv
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CSATLAKOZTATÁSI MENETREND

Csatlakozási menetrend meghatározása az alábbi szempontok 

alapján:

Szakrendszeri alapon országos csatlakozás

 Települési portál és ASP.IVK, ASP. IPAR és az ASP.GAZD 

önállóan bevezethető,

 ADÓ esetében az IRAT szakrendszerrel közös bevezetés 

szükséges, 
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A szervezet felkészítése a 

csatlakozásra

 Tervezés, tájékozódás

 Ügyviteli és szabályozási 

felkészülés

 Kommunikációs 

csatornák kiépülnek

 Helyi feladatok 

megtervezése

 Csatlakozási szerződés 

megkötése

ASP rendszerhez 

történő fizikai és a 

szolgáltatásokra 

vonatkozó csatlakozás

 Helyi működtetéshez

szükséges

Infrastrukturális

feltételek kialakítása

 Oktatások

 Migráció

 Tesztelés

ASP Központ szolgáltatásainak 

igénybe vétele

 Szolgáltatási szerződés 

megkötése, amelynek 

melléklete az SLA 

(szolgáltatási  szint 

megállapodás)

 Lakossági és vállalkozói 

ügyfelek tájékoztatása

Csatlakozási szerződés
Szolgáltatási 

szerződés

ASP BEVEZETÉSI TERV
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ASP BEVEZETÉSI TERV

Az önkormányzatoknak a csatlakozással összefüggő legfontosabb 
feladatai:

 a kiválasztott szakrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó
 Igazgatásszervezési (szervezeti, ügyviteli),

 szabályozási,

 műszaki, technológiai, önkormányzati oldali üzemeltetési feltételek 
biztosítása.

 az ASP szolgáltatások igénybevételének helyi infrastrukturális feltételeinek 
biztosítása, migrációtesztelés és felhasználói elfogadási tesztelés, 

 az egyes kiválasztott szakrendszerek bevezetéséhez kapcsolódó   
önkormányzati adatok migrációjának megvalósítása,

 az  Önkormányzat számára jogszabályban előírt informatikai biztonsági  
feltételek megteremtése,

 az ASP szolgáltatásokkal összefüggő oktatásokon való részvétel.



Oktatás
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OKTATÁS

Alkalmazás 
felhasználói 
oktatások

Horizontális 
rendszerek oktatása

(felhasználók széles 
köre)

Iratkezelő 
szakrendszer

KERET

Szakmai területet 
támogató 

szakrendszerek 
oktatása 

(szakrendszeri 
felhasználók)

Adó szakrendszer

Gazdálkodási 
szakrendszer

Ingatlanvagyon-
kataszter szakrendszer

Ipar és kereskedelmi 
szakrendszer
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Oktatások:

 Géptermi oktatás 

 Tantermi oktatás konzultációs jelleggel

Rendelkezésre álló anyagok:

 Felhasználói kézikönyv (folyamatábrák)

 E-learning

 Egyéb segédletek (folyamatokat vezet végig)

OKTATÁS
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http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu/

OKTATÁS- TÁJÉKOZTATÁSI PORTÁL



ASP DEMO
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Az önkormányzati szövetségekkel együttműködve, a Kincstár 

elkészítette az ASP DEMO verziót. 

Az ASP DEMO verzióval a Kincstár lehetőséget biztosít arra, 

hogy az ASP rendszert az érdeklődő önkormányzatok bizonyos 

feltételek mellett

 megtekinthessék, 

 tesztelhessék. 

ASP DEMO
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A DEMO verzió megtekintésének feltétele egy 
titoktartási valamint egy felhasználói nyilatkozat 
aláírása

A DEMO verzióhoz való 15 napos teljes körű 
hozzáférést a Kincstár biztosítja a felhasználói és 
titoktartási nyilatkozat beérkezését követően a 
nyilatkozattevő részére.

A DEMO verzióval kapcsolatos kérdéseket feltehetik 
az alkalmazaskozpont@allamkincstar.gov.hu e-mail 
címen

ASP DEMO

mailto:alkalmazaskozpont@allamkincstar.gov.hu


ASP ADATTÁRHÁZ



ÖNKORMÁNYZATI ASP ADATTÁRHÁZ KONCEPCIÓ



A tervezett bevezetés 

eredményei
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ÖNKORMÁNYZATOK SZEMPONTJÁBÓL

 új alkalmazások a feladatellátás és belső működés 

támogatására 

 korábbi alkalmazások korszerűsítése 

 egyedi támogatásokból létrehozott szigetszerű informatikai 

megoldások csökkenése

 korszerű és szabványos IT biztonsági, mentési, üzletmenet 

folytonossági és interoperabilitási szolgáltatások biztosítása

 IT beruházási és fenntartási költségek radikális csökkenése, 

 saját erőforrások kötelező feladatok ellátására történő 

koncentrálása
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ÖNKORMÁNYZATOK SZEMPONTJÁBÓL

 belső ügyintézési folyamatok egységesítése

 jogalkalmazás minőségének javulása

 adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségek 

racionalizálása, önkormányzatok tehermentesítése

 adattárház alapú információszolgáltatás 

 vezetői riportok (közepes és kis önkormányzatok) 

 analitikai és döntéstámogató funkciók (nagy 

önkormányzatok)

 a tény alapú döntéshozatal az önkormányzati szervezeti kultúra 

szerves részévé válik 

 lehetőség nyílik a különböző rendszerekben külön-külön 

nyilvántartott adatok összefuttatására (keresztellenőrzés)
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KORMÁNYZAT SZEMPONTJÁBÓL

 a jelenlegi – adatszolgáltatásokra épülő - adatoknál aktuálisabb, 

részletesebb és pontosabb információk

 ezen információkra épülő korszerű BI megoldások a stratégiai, 

taktikai és operatív döntések támogatásához

 az önkormányzati feladatellátás és gazdálkodás naprakész nyomon követése

 az esetleges pénzügyi, likviditási kockázatok időben történő felismerése

 az önkormányzati adóztatási tevékenység hatékonyságának monitorozása

 a helyi adók alapjával, illetve az adókötelezettség levezetésével, valamint 

teljesítésével kapcsolatos információk elemzése

 az adóintézkedések gazdasági, társadalmi, illetve újraelosztási hatásainak 

becslése

 adótervezési munka támogatása (mikroszimuláció, modellek)

 az önkormányzati alrendszer finanszírozási mechanizmusainak fejlesztése

 társszervek  munkájának támogatása (ÁSZ, NAV, NÉBIH, ÁNTSZ).
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ÁLTALÁNOS SZEMPONTBÓL

 hatékony forrásfelhasználás államháztartási szinten az IT 

fejlesztéseknél, fenntartható működtetés

 egységes elektronikus ügyintézési szolgáltatások nyújtása

 e-közigazgatási fejlettségi szint országos szintű növelése 

 a közigazgatás teljesítményének növelése, gyorsabb 

ügyintézés, jobb ügyfélkiszolgálás.



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


