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3 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
ASP rendszerhez való csatlakozás 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Kormány az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011-2013. évi akciótervében az EKOP 
3. prioritáson nevesítette az „Önkormányzati ASP központ felállítása” című projektet a 1247/2011. 
(VII.18.) Korm. határozatban. A projektjavaslat  jóváhagyására és kiemelt projektként történő 
nevesítésre a 1422/2012. (X.4.) Korm. határozattal került sor. 
A 1452/2014. (VIII.1.) Korm. határozat 2014. szeptemberétől hatályos módosítása alapján a kiemelt 
projekt szakmai tartalmáért a belügyminiszter felel. Újabb jogszabályváltozással a 1859/2014. 
(XII.30.) Korm. határozat a projekt finanszírozását áthelyezte az EKOP 2. prioritásba. 
Az EKOP 2011-2013. évekre szóló akciótervének további módosítását 1133/2015. (III.10.) Korm. 
határozat a fenti módosításokat tartalmazza. 
 
A projekt előkészítését a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízásából a Kormányzati Informatikai 
Fejlesztési Ügynökség 2011-ben megkezdte, és egy előzetes megvalósíthatósági tanulmányt készített 
az önkormányzati alkalmazás-szolgáltató ASP központi modell kialakítására. 
Az „Önkormányzati ASP központ felállítása” projekt megvalósítására 2012-ben a Belügyminisztérium 
(BM), a Magyar Államkincstár (Kincstár), a Kincstári Informatikai Nonprofit Kft. (Kincsinfo), a 
Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (KIFÜ) konzorciumi együttműködési megállapodást írt alá. 
A projekt célja a piaci e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve olyan ASP központ 
létrehozása a közép-magyarországi régióban, amely egységes és korszerű SOA alapú informatikai 
megoldások segítségével lehetővé teszi elsősorban a kis- és a közepes önkormányzatok számára a 
hatékony forrásfelhasználás mellett történő belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási 
szolgáltatások nyújtását. 
Kijelölésre került az ASP központ által az önkormányzatok részére biztosítandó induló alkalmazások 
köre: 

• Önkormányzati adórendszer 
• Önkormányzati gazdálkodási szakrendszer 
• Ingatlanvagyon kataszter szakrendszer 
• Ipar és kereskedelmi szakrendszer 
• Iratkezelési szakrendszer 
• Önkormányzati települési, illetve elektronikus ügyintézési portál rendszer. 

 
A megvalósítás első fázisában a közép-magyarországi régióban váltak elérhetővé az önkormányzati 
ASP rendszer szolgáltatásai, és a régió önkormányzatai csatlakozhattak hozzá. (55 pest megyei 
önkormányzat csatlakozásával 2015. június 30-ával megtörtént a rendszer beindítása.) 
További célok között szerepel az önkormányzati ASP központ szolgáltatásaihoz való országos 
hozzáférés biztosítása a 2014-2020-as EU-s pályázati lehetőségek keretében. 
 
Az elektronikus közigazgatás kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII.15.) 
Korm. határozatban a Kormány az elektronikus közigazgatás kiterjesztése, az elektronikus 
közigazgatás előtt álló akadályok lebontása mellett foglalt állást. A határozat 11. pontja a 
belügyminiszter és a nemzetgazdasági miniszter feladatává tette az Önkormányzati ASP központ 
felállítása című kiemelt projekt keretében megvalósuló fejlesztés országos kiterjesztésének (a 
továbbiakban: ASP 2.0 projekt) előkészítését. 
 
A projekt célja az e-közigazgatási megoldásokra és tapasztalatokra építve egy olyan ASP központ 
létrehozása, amely az önkormányzatok számára lehetővé teszi a hatékony forrásfelhasználás mellett, a 
belső működés támogatását és egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását korszerű informatikai 
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megoldások segítségével. Az ASP szolgáltató központ keretrendszerén belül elérhető alkalmazások 
köre: 

• gazdálkodási rendszer, 
• ingatlan-vagyonkataszter rendszer, 
• helyi adórendszer, 
• iratkezelő rendszer, 
• önkormányzati portál, 
• ipari és kereskedelmi rendszer, 
• keretrendszeri szolgáltatások. 

 
Az ASP szolgáltatott rendszerei integráltak, amely a keretrendszeren keresztül és az irat szakrendszer 
(iratforgalom kezelése) használatával valósul meg. Az ASP szolgáltatásokhoz történő csatlakozás 
esetén a keret és az irat szakrendszerek – a választott más szakrendszereken túl – mindenképp 
szükségesek. 
 
A fejlesztés célja, hogy az önkormányzati ASP szolgáltatások igénybevételével 

• a saját fejlesztésű és üzemeltetésű szoftvereknél költséghatékonyabb módon juthatnának hozzá 
korszerű alkalmazásokhoz, kiváltva az elavult technológiájú alkalmazásokat;  

• gyorsabban és egyszerűbben vezethetnek be korszerű alkalmazásokat; 
• korszerű és szabványos informatikai biztonsági, mentése, üzletmenet folytonossági 

szolgáltatásokhoz juthatnak hozzá; 
• hozzáférhetnek a központi e-közigazgatási fejlesztések eredményeihez; 
• erőforrásaikat a fő tevékenységük ellátására koncentrálhatják, mivel a szolgáltatott 

alkalmazásokhoz kapcsolódó adminisztrációs feladataik jelentősen csökkennek; 
• hozzáférhetnek az önkormányzati feladatkörben lévő eljárások egységes 

igazgatásszervezésének és a jogszabályalkotás proaktív követésének eredményeihez; 
• a feladatellátásuk során építhetnek a szakrendszerek integrációjára. 

 
Az ASP központ szakrendszereinek használata a csatlakozás után ingyenes.  
Az ASP-ről további információk a http://alkalmazaskozpont.asp.lgov.hu honlapon olvashatók. 
 
Az ASP központ országos kiterjesztését (ASP 2.0 projekt) megelőzően 2016. január 1-jétől történő 
indulással lehetőség nyílik arra, hogy az ASP 1.0 projektben résztvevő 55 pest megyei önkormányzat 
mellett további önkormányzatok csatlakozhatnak a rendszerhez, illetve az ASP központ 
szolgáltatásaihoz. 
Megállapítható, hogy az ASP rendszer fontos önkormányzati szakterületekhez nyújt központilag 
karbantartott, egységes rendszereket, alkalmazásokat, valamint fejlődési lehetőséget is biztosít (pl. 
önkormányzati elektronikus ügyintézés), ugyanakkor az önkormányzatok részére alapvetően ingyenes 
(szemben a jelenleg alkalmazott szoftverekkel, melyeket az önkormányzatnak meg kell vásárolni. 
Ugyanakkor megállapítható az is, hogy a több szakterületre kiterjedő, gyakorlatilag valamennyi 
hivatali köztisztviselőt érintő új programok, alkalmazások bevezetése, megtanulása jelentős energiát 
fog igényelni a dolgozóktól, várhatóan jelentős többletmunkát igényel, de ennek ellenére javasoljuk, 
hogy önkormányzatunk éljen az önkéntes csatlakozás lehetőségével, és csatlakozzon az ASP 
rendszerhez, tekintettel arra, hogy a fejlődés útja és a jövő mindenképpen ez az irány, és a 
csatlakozással várhatóan jól működő, hasznos alkalmazásokhoz jutunk.  
 
 
Kérem a képviselő-testületet, hogy az ASP rendszerhez való csatlakozás lehetőségéről döntést hozni 
szíveskedjen! 
 
 
Tolmács, 2015. szeptember 10. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Torma Andrea 
  jegyző 
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………./2015. (…...) Képviselő-testületi H a t á r o z a t i - j a v a s l a t  
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tolmács Község 
Önkormányzata csatlakozik az elektronikus közigazgatás kiterjesztését célzó, Kormány által 
megvalósuló ASP központ fejlesztési rendszerhez, és igénybe kívánja venni az ASP rendszer által az 
önkormányzatok számára biztosított önkormányzati ASP szolgáltatásokat. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ASP rendszerhez történő csatlakozás 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 
 
Határidő: azonnal, illetve szükség szerint 
Felelős: polgármester, jegyző 
 


