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Előzmények

• Az informatika képviselő-testületi szervezetének létrehozása 
(Informatika Szakmai Bizottság) 2004. február 24.

• e-Savaria projekt előkészítés 2004. március hó

• e-Savaria pályázat beadás 2004. április 08.

• Szombathely város informatikai stratégiájának elfogadása 
(2004-2008) 2004. június 24.

• e-Savaria pályázat elbírálása, döntés 2004. október 16.

• e-Savaria projekt közbeszerzés lefolytatása 2004. július 15–október 6.

• e-Savaria projekt indítása 2004. október 21.



A projekt célcsoportjai I.

• A meglévő hivatali folyamatok, ügymenetek felülvizsgálata a 
szolgáltatói önkormányzat megteremtése érdekében.

• Nyomtatványok, adatlapok on-line kitöltése, hitelesítése, 
továbbítása PKI alkalmazása.
– Digitális ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése az EU CLBPS 3. 

szolgáltatási szint elérése.
– Hatósági ügyfélszolgálati rendszer fejlesztése különös tekintettel az e-

adó vonatkozásában az EU CLBPS 3. szolgáltatási szint elérése.

• Elektronikus, dedikált ügyintézés alapjainak megteremtése 
(Public Key Insfrastructure)

• Elektronikus dokumentumkezelés keretrendszer kidolgozása



A projekt célcsoportjai II.

• Elektronikus Hivatal kialakítása (X-Hivatal)
• e-Városüzemeltetési rendszer kialakítása
• Web alapú joganyag nyilvántartás (országos, helyi)
• Web alapú GIS szolgáltatás elindítása
• Kistérségi Internet hálózat kialakítása (hálózati infrastruktúra, 

számítógépek)
• Kistérségi gyűjtőportál létrehozása
• Városi ügyfélterminálok kihelyezése (4 db)
• M-önkormányzat bevezetésének vizsgálata (tanulmányterv 

szinten)



Projektszervezet
• Projekt Működési Szabályzat elfogadása
• A projekt szervezet felépítése

– Projekt Felügyelő Bizottság (2-2 fő)
– Projekt Irányító Bizottság (2-2 fő)
– Projekt munkacsoportok

• Hivatali ügymenetszervezés, jogszabályalkotás
• Dokumentumkezelés, ügyiratkezelés
• Ügyfélszolgálat
• Építésügyek
• Kommunális ügyek
• Adóügyek
• Portál
• Térinformatika
• Informatika
• projektadminisztráció



Ügymenet szabályozás, jogalkotás

• Hivatali ügymenetek áttekintése
• Minőségirányítás alkalmazása
• Hatályos helyi szabályozások áttekintése (SZMSZ, ügyrend, min. 

kézikönyv, ügyiratkezelés, inf. biztonsági szabályzat stb.)

• A Közigazgatási Eljárási Törvény értelmezése (Ket.)
• Önkormányzati rendeletalkotás előkészítése az elektronikus 

hatósági ügyintézés és szolgáltatás helyi szabályairól



Önkormányzati rendelet

Fejezetek
Szabályozási gondok, még a hatálybalépés előtt is!
1. Az e-ügyintézési rendszer
2. Elektronikusan intézhető eljárási cselekmények
3. Elektronikus hatósági szolgáltatások
4. Ügyfél regisztráció az e-ügyintézési rendszerben
5. Elektronikus aláírással rendelkező ügyfél regisztrációja az e 

ügyintézés rendszerben
6. Elektronikus aláírással nem rendelkező természetes személyek (e-

ügyintézése) regisztrációja
7. Adatváltozás
8. Ügyintézés az e-ügyintézési rendszerben



Felkészülés

• Köztisztviselők
– Belső ellenállás feloldása

• Nem csupán az újtól idegenkedés
• Munkateher növekedés

– Folyamatos párhuzamos munkavégzés
– Egységes, kötelező nyomtatvány és űrlaprendszer alkalmazása

• Lakosság
– Folyamatos tájékoztatás a bevezetésre kerülő szolgáltatásokról 

(kiterjesztési terv)
– Bizalom megteremtése az új jogszabályhoz az elektronikus 

ügyintézéshez, az informatika kínálat használatához
– Személyes kontaktus elmaradásának kezelése



Hardver környezet I.

• Felhasználói munkaállomások átalakítása, bővítése
• Internet-hozzáférés/sávszélesség bővítés
• Belső hálózat továbbfejlesztése
• Szerverkörnyezet bővítése
• Mentési rendszer bővítése
• Informatikai biztonsági rendszer továbbfejlesztése
• Kistérségi települések eszközparkjának fejlesztése
• Kistérségi Internet-hozzáférés kialakítása



Hardver környezet II.



Alkalmazások I.

Back office, front office alkalmazások kialakítása
Web és Windows form alap
• Városüzemeltetés

– Közterület foglalás
– Fakivágás
– Bontási engedély
– Kútfúrás

• Építésigazgatás
– Építési engedélyezés
– Telekalakítás

• GIS (Térinformatika)
– Külső szolgáltatás
– Belső rendszer átalakítása



Alkalmazások II.
• X-Hivatal

– Elektronikus levelezés
– Elektronikus dokumentumkezelés
– Jogtár

• Ügyiratkezelés
• Ügyfélszolgálat

– Web alapú időpont foglalás
– Helyi ügyfélkapu kialakítása

• Adó
• Építésügy
• Kommunális ügyek

• Kistérségi portálrendszer 39 település közreműködésével



Szombathely kistérsége

• Szombathely és kistérsége informatikai stratégia elkészítése
• A települések Internet csatlakozásának kiépítése

– 16 db ADSL/BDSL
– 12 db ISDN2
– 6 db Analóg
– 5 db egyéb megoldás (pl.: vezeték nélküli hálózat)
Folyamatosan változik a technikai lehetőségek miatt!

• Helyi munkaállomás telepítése és integrálása a rendszerbe
• Kistérségi gyűjtőportál elkészítése (EU 1. és 2. Szint)
• Elektronikus aláírás megteremtése



Kistérségi gyűjtőportál

Prioritások: 3 területet kívántunk előtérbe helyezni
• Falusi turizmus elősegítése: kiemelt figyelmet kaptak a szállás- és 

vendéglátóhelyek.

• A gazdaság élénkítése: befektetési lehetőségek számbavétele, a 
helyi cégek számára egy térítésmentes cégadattár kidolgozása.

• Elektronikus ügyfélszolgálat alapjainak megteremtése:
tájékoztatás nyújtása a leggyakoribb ügytípusokról, elintézésük 
módjáról, valamint letölthető formában a böngészők elérhetik a 
szükséges nyomtatványokat. (EU ajánlásának 2. szintje)

http://www.e-kisterseg.hu
http://www.szombathelyi-kisterseg.hu

http://www.e-kisterseg.hu/
http://www.szombathelyi-kisterseg.hu/


Kistérségi gyűjtőportál



Elektronikus/digitális aláírás

Alkalmazás kiépítése
- Munkaállomás
- Chip kártya olvasó és kártya
- X-Hivatal levelezőrendszer

Tanúsítvány formátum
- A szabványt  Network Working Group készítette
- X.509 Certificate Specifikáció

A tanúsítványt kiállító
- Microsec e-Szignó
- Szombathely Megyei Jogú Város

PKI tanúsítvány
- belső személyek 68 fő /fokozott biztonságú (60 fő) és minősített (8 fő)/

- Külső személyek 66 fő /adózó (28 fő) és szakhatóság (38 fő)/



Oktatás, bevezetés
• Felhasználói szintű

– Közös a fejlesztéssel egyidejű folyamatos képzés
– Általános informatikai képzés (ECDL)
– Szakrendszerek
– Rendszerek közötti összefüggések

• Rendszergazdák képzése szakterületekre lebontva
• Felsővezetői felhasználói szintű továbbképzés
• Bevezetés

– Pilot-rendszer elkészítése, üzembe helyezés 2005. június 20.
– Éles próba üzem I. 2005. június 20. - november 1.
– Éles próba üzem II. 2005. november 1. - 2006. október 21.
– Teljes körű éles üzem 2006. október 21.



Kapcsolódó kiemelt fejlesztések

Kapcsolódó fejlesztések
• Elektronikus közgyűlési rendszer
• Elektronikus beszerzési rendszer
• Elektronikus CD névjegykártya
• Városi hálózat továbbfejlesztése
• Okmányirodai ügyfélkapu kialakítása

• BM Központi ügyfélszolgálathoz csatlakozás



Belső alkalmazások



e-ügyfélszolgálat a gyakorlatban
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e-ügyfélszolgálat a gyakorlatban



Ügyfelek előre bejelentkezésének közös kezelése a 
Sequence rendszer és az elektronikus ügyfélkapun 

keresztül
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Ügyfelek előre bejelentkezésének közös kezelése a 
Sequence rendszer és az elektronikus ügyfélkapun 

keresztül



Tapasztalatok

• Felsővezetői támogatás szükségessége a projekt teljes időszakában
• Belső hivatali projektszervezet kialakítása
• Ösztönző rendszer kidolgozása
• A projekt folyamatos dokumentálása
• Hatékony projektvezetés (vállalkozó-önkormányzat)
• Jól felkészült és tenni akaró szakemberek bevonása
• Jogalkotási folyamatok képlékenysége
• Szakmai ajánlások képlékenysége
• Új ügymenet szabályozás kidolgozása
• Szigorú elszámolások, határidők
• Szemléletváltás, az új elfogadása
• Központi fejlesztések határidőre történő befejése és működtetése



Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

www.szombathely.hu

e-mail: keringer@szombathely.hu

Tel.: 06 30 740-6943

http://www.szombathely.hu/
mailto:keringer@szombathely.hu
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