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eKÖZIG Zrt. Hírlevél - 4. szám 
 
Aktualitásaink:  
 
Megjelent új szolgáltatásunk! 
 

Az eKÖZIG Zrt. színes termékpalettája új szolgáltatással bővült. A hatályos 
jogszabályok figyelembevételével vállaljuk hivatalok átvilágítását. 
A szolgáltatás fő célja az önkormányzat jelenlegi gazdálkodási, igazgatási-jogi 
helyzetének, szerkezetének és humánerőforrás ellátottságának felülvizsgálata, 
valamint továbblépés egy európai szintű, modern és a meglévő technológiák adta 
lehetőségeket kihasználó közigazgatás irányába. Ezen előrelépés nem csak a 

jogszabályi előírásoknak való megfelelés, hanem az állampolgárok elégedettsége és nem utolsósorban az 
önkormányzat dolgozói munkájának hatékonyabbá és gyorsabbá tétele miatt is elengedhetetlen. 
 
Cégünk vállalja, hogy: 

- a fenti célkitűzéseknek megfelelő átvilágítást elvégezzük és megállapításainkról lényegre törő 
összefoglaló jelentést készítünk a Képviselőtestület számára 

- jó és rossz gyakorlatokat azonosítjuk 
- átvilágítás eredménye alapján megoldási javaslatokat vázolunk fel 
- olyan indikátorlistát javaslunk, amely alapján mérhető a problémák javítására tett önkormányzati 

erőfeszítések eredményessége, a szolgáltató és hatékony önkormányzati jelleg változása értékelhető  
 

További információkért kattintson ide.  

 
Megjelent a Ket-módosítás 

 
A Magyar Közlöny 177. számában megjelent a Ket-et érintő módosítást, mely 
részben pontosításokat, kiegészítéseket tartalmaz, részben pedig az ügyintézési 
határidőkre vonatkozó előírásokat szabályozza újra. 
Ez a módosítás érinti a portálos ügyleírásokat, az ügyindító nyomtatványokat, 
magának a programnak a folyamatát, az összes határidőt és az ügyintézés 
valamennyi iratmintáját. A fent említett részterületek aktualizálása folyamatosan 
történik. 
 

További információkért kattintson ide.  
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Elektronikus ügyintézés 
 
Több településen is lehetővé vált a saját ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek számára az általa intézni 
kívánt ügy ügyindító nyomtatványának elektronikus elküldése. 
Általános nyomtatvány-tervezővel készült ANYT-nyomtatványok az APEH-nél is használt abevjava 
ANYK kitölt ő-program segítségével tölthetőek ki. 
150 ügyfajtában találhatók ügyféltájékoztatók és ügyintézéshez szükséges formanyomtatványok 
(dokumentumok) a www.e-tarsulas.hu/partnertelepülés címen. 
 
További információkért kattintson ide. 

 
 
Döntéstámogatói rendszerünk újdonságai:  
 

- Többszintű munkavégzés.  
- Felhasználói aktivitás figyelése  
- Az ülésterv-varázsló megújult 
- Saját előterjesztéseim 

 

További információkért kattintson ide.  

 

 
 
Kollégák továbbképzésen 

 
2010. december 8-9-10-én, 3 napos oktatáson vettek részt kollégáink „Programozd a felhőt!” 
címmel, ahol laborgyakorlatok és szakértői konzultáció útján ismerhették meg a Windows 
Azure platformra történő alkalmazásfejlesztés folyamatát, eszközeit, és egy „éles”, a teljes 
felhőplatformot lefedő alkalmazás kifejlesztésével gyakorlatot szerezhettek a tényleges 

fejlesztési projektjükhöz. 
A képzés célja: teljes Azure platform bemutatása és a rögtön alkalmazható fejlesztői tudás átadása. 
 
További információkért kattintson ide. 
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Konferencián jártunk 

 
2010. november 30-án és december 1-én került megrendezésre az „E-közigazgatás 2010 - 
Elektronikus ügyintézésen innen és túl, azaz célba ér-e az ügy(irat) kézbevétel nélkül?” 
címmel az IIR Magyarország által szervezett szakkonferencia. 
A rendezvényen elhangzott kulcstémák: Az elektronikus ügyintézés és közigazgatás jelene-
jövője, Az önkormányzati ASP konstrukció jövője, Paradigmaváltás igénye a civil oldalról, 

Elektronikus ügyintézés megvalósításának belső feltételei az intézményeknél, Nyílt forráskódú 
megoldások szerepe az e-közigazgatás fejlődésében, Miért döcög az e-ügyintézés? – Az út rossz, vagy a 
szekér? , Befogadó információs társadalom, Jogi személyek képviselete az e-közigazgatásban – 
Ügyfélkapu, hivatali kapu, cégkapu és civil kapu sorsa, Futó és új projektek sorsa: e-formanyomtatványok, 
e-fizetés, EU-s projektek, Ügyiratkezelő rendszerek egységesítése, szabványosítása.  
A konferencia előadói a kormányzati és civil oldalról egyaránt jelen voltak. 
 
További információkért kattintson ide.  

 
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a 
Nemzetgazdasági Minisztérium vezetőinek 
közreműködésével, „A magyar tudásipar és 
innováció kitörési pontjai” címmel innovációs 
konferencia került megrendezésre a Magyar 

Köztársaság Parlamentjének Felsőházi termében 2010. november 30-án. 
A konferencia célja, hogy fókuszba állítsa a Pázmány Péter Program kutatás-fejlesztési eredményeit, és a 
regionális egyetemi tudásközpontok lehetséges további szerepét az eredményérdekelt ipari-egyetemi 
együttműködésben és ezen keresztül a hazai vállalkozások világpiaci versenyképességének növelésében.  
A konferencián a felkért tudásközpontok mellett, a kormány innováció-politikáért felelős vezetői 
bemutatták a magyar gazdaságfejlesztés stratégia céljait és a gazdaságpolitikai prioritásokból adódó 
lehetséges kitörési pontokat. 
 
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. 


