
  

 

 

 

Tisztelt Polgármester Asszony/ Úr! 

A nyár kellős közepén a féléves határozatok, leltározások és adózárások határideje vészesen közeleg. 

A munka egyre tornyosul, s elkelne a segítség? Tekintse hát meg aktuális hírlevelünket, amelyben 

optimális módszert kínálunk a gyors és hatékony feladatmegoldáshoz, valamint informatikai 

szolgáltatójának legfrissebb híreiről is értesülhet. 

 

A TBC terjedése miatt ismét kötelezővé vált a tüdőszűrés, s ezzel párhuzamosan az önkormányzati 

feladatok listája is kibővült.  

Magyarországon az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet 1256 tuberkulózisos beteget 

tartottak nyilván a gondozók 2010. december 31-én, amely 136 fővel több az egy évvel korábbi 

adatoknál. Évek óta csökkenő tendenciát mutatott a tuberkulózisos betegek száma, míg 1970-ben 

például közel 82 ezer beteget tartottak nyilván, ez a szám mostanáig szinte minden évben csökkent. 

Aki nem vesz részt a kötelező tüdőszűrésen, arra akár félmillió forintos bírság is kiszabható. Az Állami 

Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) honlapján hívja el a figyelmet, hogy több 

megyében is kötelező tüdőszűrést rendeltek el a betegek számának emelkedése miatt. A 

weboldalon folyamatosan frissül a kötelező tüdőszűrést elrendelő népegészségügyi szervek listája. 

Budapesten, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Csongrád megye több településén, ezen kívül Borsod-

Abaúj-Zemplén megye teljes területén érvényes a határozat jelenleg. 

Az önkormányzatok kötelesek a személyes adatok - beleértve az egészségügyet is - rögzítésére. Az 

eKözig által kínált Területi és helyi személyiadat- és lakcímnyilvántartó rendszer mindamellett, hogy 

megfelel „ A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról”  (1992. évi LXIII. 

tv.)által előírt adatkezelési eljárásoknak, megkönnyíti és hatékonyabbá teszi a személyiadat-

kezelést. Sok-sok egyéb (adatszolgáltatások naplózása, körzetesítése, lekérdezés, korfa valamint 

statisztika készítése) mellett új elemként tüdőszűrő értesítők elkészítését teszi lehetővé átlátható és 

könnyen kezelhető módon.  

 

 

Az etiKETt elektronikus oktató tananyagot Önöknek hoztuk létre, s most a 2012-es átfogó KET 

módosításnak és az ezzel párhuzamosan hatályba lépett kormányrendeleteknek megfelelően teljes 

körű frissítésen esett át! Az etiKETt egy olyan oktatási, képzési program, amellyel az adatkezelés, a 

hatósági ellenőrzés és végrehajtás, azaz a teljes KET témakörében biztosítjuk a naprakész 

jogszabályok e-learning útján történő elsajátítását.  

Az alkalmazás jóval többet kínál a piacon jelenlevő termékeknél. Az alapfunkciók ellátása mellett az 

etiKETt folyamatosan követi a változásokat, hangsúlyozva a módosítások lényegét. A törvény 

elsajátítása után tartalmilag és logikailag elkülöníthető részekre osztottuk fel az anyagot, s a  

 

Ismét kötelező a tüdőszűrés – praktikus nyilvántartó rendszert kínálunk! 

Követjük a törvénymódosításokat - Kívül-belül megújult az etiKETt oktató programunk! 

Ahol a problémák megoldásra találnak! 

 

 

Ajánlatkérés! 

mailto:ekozig@ekozig.hu?subject=Területi%20és%20személyiadat-%20és%20lakcímnyilvántartó%20rendszer%20ajánlatkérés


  

 

 

 

 

 

törvényszöveg részletes magyarázatát követően közérthető nyelven, esetenként kiegészítve is 

megmagyarázzuk azokat. Lehetőség nyílik önellenőrző vizsga feladatsorok megoldására, melyről az 

értékelés és a helyes válaszok is megjelennek. Fontos és az eddigiekhez képest újdonság, hogy nem 

csak a KET szövegét, hanem ezúttal a kapcsolódó végrehajtási rendeletek szövegét is feldolgoztuk 

egységes szerkezetben. Dinamikus felhasználói felületetet, azaz egy technológiailag fejlettebb 

környezetet biztosítunk a naprakész jogszabályok elsajátítására. A közigazgatási hatósági eljárás és 

szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény (KET) és végrehajtási rendeletek módosításait 

is tartalmazó etiKETt rendszerünkkel gyorsan, pontosan és érthető módon tájékozódhat. 
 

 

 

Európa legfejlettebb Vízgazdálkodási és Öntözési Központját avatták fel csütörtökön a 

Debreceni Egyetem Agrár-és Gazdálkodástudományi Centrumában található MAG Házban, 

melynek IT partnere az eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.. A 

mezőgazdaságban dolgozók többek között a fagyvédelemmel, a talajminőséggel, a 

növényvédelemmel kapcsolatos információkhoz juthatnak Az adatszolgáltató rendszernek 

köszönhetően. A szerkezet következtet például, hogy milyen gomba támadhatja meg az adott 

növényt, mellyel megelőzhető egy előre nem látható veszteség – mondta ünnepi beszédében 

Budai Gyula, a Vidékfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára. Fábián István, a 

Debreceni Egyetem rektora hozzátette: célunk, hogy ne „csak” oktatási intézményként 

működjünk hanem, hogy hátteret biztosítsunk a gazdaságnak is. Nagy János centrumelnök a 

jövőbeni tervekről is adott tájékoztatást. – Bízunk abban, hogy hamarosan nem csak Kelet-

Magyarországon, de a Dunántúlon is sikerül ilyen szerkezetet létesítenünk. Emellett már 

megterveztük azt a rendszer is, aminek a segítségével a központ információit a gazdák 

mobiltelefonjaira küldenénk el. Ennek megvalósításához azonban a minisztérium segítségére 

lesz szükségünk – tette hozzá. Innováció és precíziós mezőgazdaság egy helyen, ez az eKözig 

által kínált eAgro! 

 

    
(Forrás: haon.hu) 

 

„Jóslás”? Innováció és precíziós mezőgazdaság egy helyen – átadták a MAGházat 

 
Ahol a problémák megoldásra találnak! 

 

Ajánlatkérés! 
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(Forrás: haon.hu) 

 
 
 
 

 

A helyi iparűzési adó és kommunális adó bevallásának feldolgozása és nyilvántartása idő-és 

erőforrás-igényes feladat, amely kellő figyelmet és precizitást igényel nem csak a feldolgozó, de a 

bevalló fél oldaláról is. Elektronikus adóügyintéző rendszerünk most a helyi iparűzési adó 

bevallásának nyomtatványaival bővült! Cégünk által kifejlesztett rendszer a teljes adózási 

folyamat automatizálását hivatott biztosítani, ezzel lerövidíti a feldolgozásra fordított időt, s 

minimalizálja a hibázási lehetőséget. Takarítson meg velünk időt, energiát, felejtse el a 

hibát! Kérjen ajánlatot most!  

 

 

Webiktat rendszerünk iratkezelési workflowja ellátja a szervezet ügyvitelkezelésével kapcsolatos 

nyilvántartási, adatkezelési és statisztikai feladatokat. Végigkíséri az ügyiratkezelés menetét az 

iratok beérkezésétől, postabontástól az irattározásig, az iratok selejtezéséig. Így nyomon következő 

az ügyintézés teljes folyamata, mindig ismert, hogy hol található az ügyirat és milyen kezelési 

fázisban áll.  

Az eKözig által kínált WebIktat jóval többet nyújt a versenytársak rendszereinél. Az alapfunkciók 

ellátása mellett Ügyfélkapu/Hivatali kaput biztosít és kezel, elektronikus aláírást tesz lehetővé. A 

program alkalmas akár irodánként eltérő munkafolyamatok beállítására, így nagymértékben testre 

szabható. Mivel tetszőlegesen paraméterezhető, s az ÁNYK-val kitöltött dokumentumokat is kezeli, a 

munka hatékonyságát ez által jóval megnöveli.  

Az Elektronikus iratkezelő rendszer tanúsítása s 24/2006. (IV.29.) BM-IHM-NKÖM együttes rendelet 

és a 335/2005. (XII.29.) kormányrendeltnek megfelelően történt, s a rendszer éves felújítása, 

auditálása is lezajlott. Érdeklődjön kollégáinknál, alkalmazza Ön is a legfrissebb rendszerünket! 

 

 

Pajna Sándor, az eKözig Regionális Informatikai 

Szolgáltató Központ Zrt. vezérigazgatója a 

Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docens 

címét vehette át. 

 

A Debreceni Egyetem elismerése – címzetes egyetemi docens cím átadása 

Iparűzési területek adózása? Rendszerünkkel mostantól ez sem probléma! 

A folyamatos megújulás jegyében - Megtörtént az Webiktat auditálása 

 

Kapcsolat: 

e-mail: ekozig@ekozig.hu 

honlap: http://www.ekozig.hu 

 

eKözig Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt. 

  

 

 
Ahol a problémák megoldásra találnak! 

 

Ajánlatkérés! 

Ajánlatkérés! 
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