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Tisztelt Jegyző Asszony/Úr! Kedves Partnerünk! 

 

Köszöntöm az eKÖZIG Zrt. Hírlevelének 1. számának olvasása közben. Bízunk benne, hogy hasznos 

örömteljes perceket tölt el velünk! 

Engedje meg, hogy szíves figyelmébe ajánljam az eKÖZIG Zrt. legújabb ajánlatait és legfrissebb híreit. 

Hírlevelünkhöz kellemes olvasást kívánunk! 

 

 

eKÖZIG Zrt. bemutatkozója 

Különböző, összetett, elsősorban közigazgatási informatikai rendszerek fejlesztésére, 

üzemeltetésére, munka- és folyamatszervezésre, valamint tanácsadásra alakult. 

A cég szakemberei által kidolgozott informatikai modell mára már általánosan elfogadottá 

vált, az általunk használt technológiák mindenkor az élenjáró kategóriába tartoztak, 

tartoznak. 

 

Tevékenységeink között találhatók: 

- rendszerfejlesztés, 

- üzemeltetés, 

- folyamatszervezés, 

- rendszerintegráció, 

- hardver, szoftver forgalmazás. 

 

Referenciáink: 

Önkormányzati Minisztérium 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

Megyei Önkormányzatok, 3040 települési önkormányzat 

Számos állami, illetve önkormányzati intézmény 

 

További információkért keressen minket elérhetőségeink bármelyikén! 
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Aktualitásaink: 

 

Kisebbségi önkormányzati választások támogatása: 

 

Május 31-ig valamennyi választó polgár megkapta az értesítést a 

kisebbségi választásokkal kapcsolatban. 

Mely újabb feladatokat ró az önkormányzatokra. 

Visual regiszterhez illesztve található meg a program kiegészítés, amely 

támogatja a névjegyzékkészítéshez vételt, a későbbiekben annak 

ellenőrzését (NESZA), nyomtatását. 

 

A részletekért és árajánlatokért, kérem, keressen meg bennünket! 

 
 

Módosult a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek választásáról szóló törvény! 
 

2010. június 8-ai parlamenti ülésen módosították a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 

törvényt. A törvény alapján változik a képviselők száma és a 

választás rendszere. Az önkormányzati választások várható 

időpontja 2010. október 3. vagy 10-e. Az eljárási szabályok 

alapján ez az augusztusi névjegyzék nyomtatását jelenti. Ezért 

sürgősen új választókerületet kell kialakítani a 10.000 fölötti 

lakosságszámú településekre. 

Az Önök előtt álló feladatok megkönnyítésére szeretnénk 

hatékony segítségükre lenni. Ne habozzon! 

A részletekért és árajánlatokért, kérem, keressen meg bennünket!  

 
 
Forgalomba került a WebTender!  

 

A Web Tender Elektronikus Közbeszerzési Alkalmazás azzal a céllal 

került kifejlesztésre, hogy elősegítse gyorsabb és átláthatóbb 

közbeszerzési eljárások lefolytatását úgy, hogy végig biztosítja a 

törvényi megfeleltetést. Kritikus folyamatok lévén a Web Tender 

fejlesztése során arra törekedtünk, hogy támogassa és segítse, a 

közbeszerzési eljárások bonyolításában még nem kell jártasságot 

szerzett felhasználókat is. 

A rendszer támogatást nyújt az összes közbeszerzési eljárás lefolytatásához. 

Bővebb információkért keressen minket bizalommal. 

 

mailto:info@ekozig.hu
mailto:info@ekozig.hu
http://www.ekozig.hu/files/tender.pdf
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Elkészült legújabb rendszerünk, az eTANTÁRGYFELOSZTÁS! 
 

A szakmaiság és a finanszírozhatóság nem mindig találkozik 

egymással. A mai közoktatási rendszerben rejlő ellentmondások 

miatt a finanszírozás a mindent meghatározó és döntő tényező. A 

finanszírozás egyik legmeghatározóbb szakmai alapját pedig a 

tantárgyfelosztás kell, hogy adja, ezzel mintegy biztosítva a tudatos, 

törvénykövető magatartást folytatását. 

Ezt a célt szolgálja legújabb fejlesztésünk az 

eTANTÁRGYFELOSZTÁS, mely a fenntartó közoktatási 

ellenőrző programjaként garantálja a megtakarítást, mindemellett 

teljes körűen eleget tesz a biztonság és a törvényesség 

követelményeinek.  

 

Megoldás jelent Önnek: 

 a precíz, időtakarékos megoldásra 

 a költségoptimalizálásra 

 a megtakarításra 

 a jogharmonizációra 

 a normatíva-igény kalkulációra 

 a normatíva igénylés ellenőrzésére 

 

Bővebb információkért keressen minket bizalommal. 

 

 
           

Konferenciákon jártunk 

 

A Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete, 

az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai 

Albizottsága, az MTA DAB Környezettudományi Bizottsága és 

az eKÖZIG ZRT. 2010. június 10─11-én  

Térinformatikai Konferenciát és Szakkiállítást rendezett. 

 

A konferencia célja: az „elmélet és gyakorlat találkozása”. 

Ennek megfelelően az a célunk, hogy néhány kiemelt 

témakörben, esettanulmányokon keresztül a GIS (térinformatikai) alkalmazások elméleti lehetőségeit, és 

azok gyakorlati tapasztalatait mutassuk be a szakma, a felhasználók és a döntéshozók számára, nem  

http://www.ekozig.hu/files/etantargy.pdf
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megfeledkezve a legújabb ismeretek átadásáról sem. A konferencia időtartamára olyan szakkiállítást is 

tervezünk, ahol a térinformatikához is kötődő cégeknek lehetőségük lesz az általuk fejlesztett és 

forgalmazott korszerű térinformatikai technológiák, termékek bemutatására.  

A konferencia tervezett területei: 

 

1. Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben 

2. Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatszolgáltatás 

3. Önkormányzati térinformatikai alkalmazások 

4. Adat, érték, ár, minőség, tulajdon és marketing a térinformatikában 

5. Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek 

6. A térinformatika a mérnöki gyakorlatban 

7. Egyéb 

 

A konferencián 62 előadás és több mint 130 résztvevő volt jelen.  

Résztvevői ajánlásokat fogadtak el, többet között a konferencia, jövő évtől való megismétlésére 

vonatkozólag. 

 

Bővebb információkért kattintson ide.  

 

 

Az Innovációk a közigazgatásban és a közszférában címmel, Budapesten, 2010. május 27-28-án 

műhelyvita került megrendezésre.  

A műhelyvita helyszíne: 1055 Budapest Markó u. 29-31., a Budapesti Gazdasági Főiskola, aulájában. 

Az innovációt gyakran olyan jelenségként értelmezik, ami a magánszférában a versenyképesség növelését 

szolgálja. Ám a globális pénzügyi válság is figyelmeztetett arra, hogy a közszféra és közigazgatás 

innovációira is szükség van ahhoz, hogy Európa gazdaságainak hatékonysága és versenyképessége 

javuljon.  

A magyar EU-elnökségre való felkészülést segítve szervezett 2010. május 27-én és 28-án Budapesten 

műhelykonferenciát az IKU “Innovation in the Public Sector” (Innovációk a közigazgatásban és a 

közszektorban) címmel. Az eseményt az NKTH támogatta. Ezen a munkaértekezleten a meghívott 

szakértők megvitatták, milyen típusú innovációkra van szükség a közszektorban, és ezek miként képesek 

elősegíteni a gazdasági és társadalmi jólétet az európai államokban. 

 

További információkért kattintson ide.  

 

 
 

http://www.ekozig.hu/files/terinfo_it.pdf
http://www.penzugykutato.hu/hu/node/747
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IKeR Klub 

 

Megrendezésre került az idei első partneri klubunk 2010. június 4-én a 

hajdúszoboszlói városháza A., épületének emeleti Bocskai-termében. 

 

Témák: 

 

1. A rendszer jogi hátterének változásai, szakmai munkacsoportok létrehozása 

2. Az IKeR új szolgáltatásának bemutatása: 

- általános nyomtatványtervezővel készített dokumentum-sablonok; 

3. Új lehetőségek IKER partnereknek: 

a. közbeszerzési modul; 

b. oktatási normatívákat, tantárgyfelosztást kezelő rész; 

c. közlekedésigazgatást, hulladékgazdálkodást, közterületi / terepi munkákat hatékonyan 

segítő rendszerelem. 

4. Költségtakarékos „vékony kliens” szisztéma (Zéró PC) a települések hivatalainak 
5. IKeR alapvető szolgáltatásainak felelevenítése a jegyzőknek, rendszergazdáknak 

 

A részletekért kattintson ide. 

 

 
Üdvözlettel, 

eKÖZIG Zrt. 

 

 
Amennyiben a jövőben nem szeretné megkapni hírlevelünket a lemondáshoz,  kérjük írjon az info@ekozig.hu e-mail címre. 

http://www.ekozig.hu/files/szolgaltatasok.pdf
mailto:info@ekozig.hu

