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eKÖZIG Zrt. Hírlevél - 3. szám 

 

Aktualitásaink: 

 

Elektronikus ügyintézés magánszemélyek és vállalkozások részére! 
 

A Polgár Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 

korábban bevezetésre kerülő Integrált Kistérségi e-

Közigazgatási Rendszer (IKeR) jelentős segítéséget nyújt az 

ügyfeleknek a hatósági ügyintézés terén. 

E célból készült el tájékoztató anyagunk a magánszemélyek és 

a vállalkozások számára további felhasználás céljából, melyek 

egyszerű és közérthető módon próbálják az ügyfelek részére 

megvilágítani az elektronikus ügyindítás módját és előnyeit.  

 

Az elektronikus ügyintézés hivatali munkaidőtől függetlenül, 

bárki számára, a nap huszonnégy órájában, a hét valamennyi 

napján otthonról elérhető, jelentősen megkönnyítve ezzel az 

ügyfelek helyzetét.  

Az ügyintézés folyamata, illetve technikai feltételei az APEH-nál már kialakult és bevált elektronikus adóbevallás 

gyakorlatát követi, alkalmazása könnyen elsajátítható bárki számára. 

 

További információkért kattintson ide.  

 
 

Konferencián jártunk 

 

Az októberi It Business Club 2010. október 5-én került 

megrendezésre a budapesti Symbol Rendezvényteremben 

Működő ASP-k, avagy lehetőségek, tapasztalatok, szabványosítási 

törekvések ASPektusai címmel. 

Mostanság az önkormányzati ASP központok létrejötte körüli 

huzavonáktól (is) hangos a sajtó, miközben üzleti alapon már jó néhány működik. De hol tart valójában az 

ASP-k ügye? Milyen szolgáltatások körét tudják majd nyújtani az ASP központok? Mit kell 

szolgáltatniuk? Milyen módon? Vannak-e kompatibilitási problémák a központok között? Milyen 

megvalósítási ötleteik, javaslataik vannak a különböző érdekelteknek? No és vajon milyen elképzelésekről, 

szándékokról lehet tudni a kormányzat részéről?  

Ilyen és ehhez hasonló kérdések kerültek terítékre a vitaindító előadásokban, amelyet Pajna Sándor az 

eKözig Zrt. vezérigazgatója és Molnár József a Gazdasági Pénzügyi Szolgáltató Központ igazgatója tartott. 

További információkért kattintson ide.  

http://www.ekozig.hu/files/polgar1.pdf
http://www.ekozig.hu/files/polgar2.pdf
http://www.ekozig.hu/files/itbusiness.pdf
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XV. ESRI Magyarország Felhasználói Konferencia  

 

 
 

Idén tizenötödik alkalommal rendezte meg éves felhasználói konferenciáját az ESRI Magyarország Kft. A jubileumi 

rendezvény, amelyre 2010. október 7-én, az óbudai Ramada Hotelben került sor - fókuszában a térinformatika és a 

környezetvédelem összefüggései álltak. 

A konferencia célja immáron hagyományosan az volt, hogy bemutassa a világ vezető térinformatikai 

technológiájában rejlő lehetőségeket, beszámoljon a terület legfontosabb újdonságairól, és termékeny szakmai vitát 

generáljon. A több mint 280 résztvevőt - köztük az államigazgatásban és az üzleti szférában tevékenykedő, elismert 

térinformatikai szakembereket - vonzó rendezvény, több mint harminc előadás és nyolc szekció várta. 

A résztvevők egyebek mellett a telekommunikáció, a logisztika, a pénzügyi szolgáltatások, az egészségügy, a 

környezetvédelem, a közigazgatás és a kutatás-fejlesztés újdonságaival ismerkedhettek meg az egész napos 

eseményen. „Az idei konferencia egyik kiemelt témája a vízügyi szabályozás volt; a kapcsolódó előadásoknak 

fájdalmas aktualitást kölcsönzött a tavaszi árvízi katasztrófa" - mondta Oláh Attila, az ESRI Magyarország 

ügyvezető igazgatója. 

 

További információkért kattintson ide.  

 

 

eGOV- Közigazgatás-fejlesztési nemzeti stratégiai konzultáció 

 

A Nemzeti Együttműködés Programja kiemelt célja a 

közigazgatás fejlesztése. A közös gondolkodás, a szférában 

érintettek véleményének kikérése rendkívül fontos állomás a 

társadalmi bizalom megteremtése szempontjából.   

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium célul tűzte ki, hogy még az idei évben megszülessen a 

közigazgatás fejlesztésének alapvető irányait rögzítő közigazgatás-fejlesztési stratégia. Ezért 

Közigazgatás-fejlesztési nemzeti stratégiai konzultációt tartottunk  2010. október 25-én, 9.00 és 16.30 

óra között, a Millenáris Park Teátrum termében  

 

"Milyen fejlesztési irányokat vegyünk figyelembe a közigazgatás-fejlesztési stratégia kialakítása 

során?" témában. 

http://www.ekozig.hu/files/esri.pdf
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A rendezvényen a közigazgatással foglalkozó tudományos kutatóműhelyek, az önálló közigazgatási szervek, az 

országos önkormányzati érdekszövetségek, a vezetési és szervezetfejlesztési tanácsadó cégeket tömörítő szakmai 

szervezetek, a kamarák, az érintett civil szervezetek, a munkaadói és munkavállalói tömörülések, továbbá a 

szervezési, jogi és igazgatási képzést nyújtó egyetemek képviselői vettek részt. Akik lehetőséget kapva, hogy a 

közigazgatás fejlesztésével kapcsolatos gondolataikat, ötleteiket, javaslataikat kifejthessék, és ezek beépüljenek a 

készülő stratégiába.   

 

További információkért kattintson ide.  

 

 
 

Döntéstámogatói rendszerünk újdonságai: 

 

A döntéstámogatói rendszerben újabb újdonság került bevezetésre.  

1. Egy alsóbb szinten végigvitt előterjesztést most már be lehet nyújtani a képviselő testületnek. 

 

 
 
 

Ezen lehetőséggel a bizottságok élhetnek az ülésterv áttekintőben, miközben egy előterjesztésen állunk az 

Előterjesztés a képviselő testülethez gomb elérhetővé válik. A funkció használatának feltétele, hogy az 

előterjesztés legalább a felülvizsgálati fázison már túl legyen.  

Mellékletek képződnek, melyek automatikusan felkerülnek a képviselő testülethez az előterjesztéssel 

együtt. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kim.gov.hu/tevekenyseg/tevekhirek/meghivo20101008.html
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2. Előterjesztés ülésre való előkészítésének lerövidítése 

 

 
 

Az Előkészítési folyamatban lévő előterjesztéseknél megjelent két új funkció.  

Az [OK] feladata, hogy ha az előterjesztés már túljutott a felülvizsgálati fázison (6/2), akkor átbillenti a 

(6/6) fázisba, vagyis ki lehet kerülni vele a véleményezési és véglegesítési fázisokat (6/3-6/5). 

A Hol tart mező csak arra jó, hogy lehessen látni, melyiket lehetne lerövidíteni: 6/3, 6/4, 6/5. Ha az OK 

sikeres, akkor ebből ki fog derülni az előterjesztés. 

 

További információkért keressen minket elérhetőségeink bármelyikén! 

 

 
 

Vámospércs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalban Integrált Kistérségi e-Közigazgatási 

Rendszer (IKeR) kapcsolódó rendszerek oktatása 

 
Vámospércs Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában 
2010. október 19. és 21. között zajlott 30 fő részére az Integrált 

Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer és kapcsolódó rendszerek ASP 

alapú oktatása.  
 

Oktatási modulok: 

1. Közigazgatási portál modul 

A portál adattartalmának karbantartása, lehetőségei, funkciói. 

 

2. Webiktat 2008 tanúsított iratkezelői modul 
Az iratkezelő rendszer funkcionalitása, lehetőségei, beállítása. 

 

3. Elektronikus ügyintézési-workflow modul 

Tudásalapú, egyenszilárd ügyintézői workflow keretrendszer bemutatása, funkciói. 

 

4. Döntéstámogatási modul 

Ülésterv készítés, előterjesztések beadása, felülvizsgálata, véleményezési mechanizmus, 

jelentéskészítés és közzétételi kötelezettségek teljesítésének elektronikus támogatása. 

 

mailto:info@ekozig.hu
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5. Önkadó szakrendszert integráló modul 

Az idegenforgalmi- és kommunális adóbevallás elektronikus változatának kitöltése, 

működésének főbb jellemzői. 

 

6. EtiKETt modul 

A hatályos Ket szabályai elektronikus oktatófelülettel. 

 

További információkért kattintson ide. 

 

 
 

Sajtómegjelenések 
 

Közigazgatás az Információs Társadalomban címmel jelent meg Pajna Sándor cikke az 

Új Magyar Közigazgatás című szakmai havi lapban.  

„Gyakran előfordul, hogy a közigazgatás fogalmán a nem szakmai szereplők annak 

mindösszesen egy részterületét, a hatósági tevékenységet értik, miközben a közigazgatás 

ennél szélesebb felelősségi kört ölel át. A mindennapi gyakorlatban ez azért jelent 

problémát, mert gyakran tapasztaljuk, hogy közigazgatási informatikai fejlesztések esetén 

azt az informatikus ügyének tekintik, vagy azt egy a közigazgatást nem átlátó fejlesztőre 

bízzák. Sajnálatos módon ez még a hosszú távú, nagy fejlesztési forrást igénylő valamennyi 

önkormányzatot és rajtuk keresztül a szakmai közreműködőket, továbbá a területi, illetve az 

országos hatáskörű szervezetek együttműködését érintő projekt-előkészítésénél is 

tapasztalható.” 

 

További információkért 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/vezetoi.pdf
http://www.ekozig.hu/files/cikk.pdf
mailto:info@ekozig.hu

