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A területi közigazgatás reformjának lépései

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a 
területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról 
szóló 2010. évi CXXVI. Törvény

• A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a 
járási (fővárosi kerületi) hivatalokról 66/2015. (III. 30.) 
Korm. rendelet 

• A kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. 
rendelet

• A kormányablakok személyi és technikai feltételeiről szóló
39/2013. (XII. 30.) KIM rendelet
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Az irányítási modell az átalakítás előtt

Központi szerv

Területi helyi szerv

Dekoncentrált szerv Dekoncentrált szerv Dekoncentrált szerv
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Inhomogén informatikai környezet

• Alap infrastruktúra

- Hálózat, hardver (beszállítók, életkor, asztali, mobil, stb.)

- Telekommunikáció (Analóg, ISDN, VoIP)

• Szoftver eszközök

- Operációs rendszerek, Irodai csomag (Microsoft – Szabadszoftver)

- Adatbázis kezelés (Microsoft, Oracle, Szabadszoftver)

• Alkalmazások/Szolgáltatások

- Szigetszerűen széttagolt közigazgatási rendszerek

- Belső fejlesztés – Külső beszállítók (dobozos termék)

- Alkalmazott technológiák (vastag vagy vékony kliens, stb.)

• Menedzsment/HelpDesk/Támogatás/Humán erőforrás

- Különböző nyilvántartási (CMDB) megoldások

- Eltérő tudás és munkakultúra az informatikus munkatársaknál
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Az irányítási modell az átalakítás után

Központi szerv

Kormányhivatal

Szakigazgatási szerv Szakigazgatási szerv Szakigazgatási szerv



6

Ügyfélkapcsolati modell

• Minél közelebb az ügyfélhez, egy helyen

• Multicsatornás és többszintű kiszolgálás

- Kormányablak

- Települési ügysegéd

- Telefonos ügyfélszolgálat

- Interaktív virtuális ügyfélszolgálat

- Önkiszolgáló felület 



Ügyfélkapcsolati modell

Átalakítás előtt

• eltérő hivatalok 

• eltérő telephelyen 

• eltérő ügyfélfogadási 

időben

• uniformizált módon

• speciálisra fókuszál

• átlag ügyfélre szabva

Átalakítás után

• egy helyen

• egyszerűen

• lehetőség szerint 

egyetlen lépésben

• illeszkedő módon

• tipikusra fókuszál

• ügyfeleket csoportosítva
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Egységes infokommunikációs platform

e-lektronikus Kormányzati Közigazgatási Szolgáltatás Katalógus – (e-KKSZK) – SaaS

Kormányzati FelhőKormányhivatal(ok)

Szakmai főhatóság(ok)

e-lektronikus Kormányhivatali Szolgáltatás Platform – (e-KSZP) – PaaS

Szolgáltatás
beszállítók

Adatvagyon

(CMDB - BI - VIR)
e-lektronikus

Kormányhivatali
Szolgáltatás
Katalógus

(e-KSZK) – SaaS

SLA

SLA

SLA

 OLA 

Informatika

IaaS

SaaS

Állampolgárok
Önkormányzatok

Versenyszféra

Dokumentációk

Tanúsítványok

SaaS

ISO

ITIL

PMBOK
ISO - ITIL - PMBOK

HD

Szolgáltató(k)
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Eszközök és szolgáltatások a kormányhivatalokban

• Szerver/Kliens oldali eszközök

- Központi és telephelyi szerverek

- Kliens munkaállomások (asztali és mobil)

- Multifunkciós nyomtatók

• Szoftver eszközök

- Operációs rendszerek (Microsoft – Linux)

- Irodai csomag (Microsoft – LibreOffice)

• Alkalmazások/Szolgáltatások

- Címtárszolgáltatás

- E-mail szolgáltatás

- Dokumentumtár és fájlmegosztás

- Egységes menedzsment rendszer és nyilvántartás (CMDB)
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Kormányablak szolgáltatások

• Munkafolyamat 

Kezelő Rendszer

• Egységesített 

platform

• Továbbfejleszthető

• Felhasználóbarát

• Naprakész 

jogszabályi háttér

– Integrált 

Tudástár

Személyesen Otthonról

MUKER

Központi Hivatalok

(alap 

nyilvántartások)

Kormányzati Busz

Kormányzati Felhő

Űrlap

Tudástár
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A megvalósítás eszköze: KÖFOP

• A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív

Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének

megállapításáról szóló 1561/2015. (VIII. 12.) Korm.

határozat

- Az adminisztratív terhek csökkentése

- A szolgáltatási szemléletnek és az etikus működésnek a 

közszolgálatban történő megerősítése

• Lebonyolítás rendje

- a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. Rendelet
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Néhány nevesített kiemelt projekt

• Az adminisztratív terhek csökkentése - 1. prioritás
- A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell bevezetése
- Hatósági eljárások és hatósági jogalkalmazási gyakorlat

felülvizsgálata és egyszerűsítése
- Ügyfélkapcsolati rendszerek fejlesztése
- Területi államigazgatás egységes működését támogató

rendszerfejlesztések
- Kormányhivatalok és önkormányzatok közötti együttműködés

javítása

• A szolgáltatási szemléletnek és az etikus működésnek a
közszolgálatban történő megerősítése - 2. prioritás
- A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése
- A vállalati szektorhoz kapcsolódó közigazgatási bürokrácia

csökkentési program kidolgozása
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Munkamegosztás a megvalósításban

Miniszterelnökség

Belügyminisztérium

Igazgatás (folyamat) szervezés

Alkalmazások, nyilvántartások

Szeüsz-ök

Központi szolgáltatások

Alapnyilvántartások
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Jelen – Jövő

Kormányzati Felhő

SaaSIaaS

Kormányhivatalok

Szakmai főhatóságok

Minisztériumok, Központi hivatalok e-lektronikus
Kormányzati Közigazgatási

Szolgáltatás Platform
(e-KKSZP) – PaaS

e-lektronikus
Kormányzati Közigazgatási

Szolgáltatás Katalógus
(e-KKSZK) – SaaS

Állampolgárok

Versenyszféra

Önkormányzatok

NKH

FÖMI

OEP

...

e-KSZP

Szolgáltató(k)

SaaSIaaS

SLA
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Összefoglalás

• A területi közigazgatás reformja lényegi, az ügyfelek

számára is érzékelhető változásokat hozott

• Az új irányítási modell eredményes és hatékony

működtetéséhez más jellegű informatikai

támogatásra van szükség

• A szükséges fejlesztések uniós forrásokból

ütemezetten valósulnak meg
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KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ 

FIGYELMÜKET!

Infotér 6. konferencia

Balatonfüred, 2015. november 6.


