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Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásban részesült a „KÖFOP-1.2.1.-

VEKOP-16 azonosító számú, „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer 

országos kiterjesztéséhez" c. támogatási konstrukció keretében 2017-ben. 

A pályázati felhívás az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 

rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára 

nyújtott csatlakozási források biztosításával. Célja az egységesített önkormányzati elektronikus 

ügyviteli megoldások bevezetése országos szinten, az egyes települési önkormányzatok az 

önkormányzati ASP központhoz történő csatlakozásának megvalósításával. 

A jogszabály lehetőséget teremtett arra, hogy azok az önkormányzatok, amelyek már korábban 

önerőből elkészítették az ASP által nyújtott szakrendszereket, hogy ún. interfészes 

csatlakozással csatlakozzanak az önkormányzati ASP rendszerhez, vagy a KERET és az 

ASP.Ado rendszerhez csatlakozzanak csak, saját szaktrendszereikből pedig interfészen 

keresztül küldjenek adatokat a központi adattárházba. 

 

1. Eszközök beszerzése 

A Hivatal infrastruktúrája MS Windows környezeten és WEB alapú szolgáltatásokon alapul. 

Az ASP rendszerrel való kapcsolat és annak használatához szükséges feltételt és szempontot 

szükséges figyelembe venni. A projekt megvalósítása során laptop számítógépek és 

kártyaolvasók kerültek beszerzésre. 

 

2. Működésfejlesztés és szabályozási keretek kialakítása 

Az ASP rendszerrel való kapcsolat kialakítása a Hivatal folyamatszervezési-, ügyviteli 

tevékenységére is hatással lesz. A hatékony és folyamatos működéshez a szabályozási, 

informatikai biztonsági feladatok átvizsgálása vált szükségessé. Az ezzel kapcsolatos 

utasítások, belső működési szabályozások, a Hivatal egyedi iratkezelési szabályzatának, 

valamint informatikai biztonsági szabályzatának, előírásainak átdolgozása, módosítása került 

végrehajtásra. 

 

3. Önkormányzatok elektronikus ügyintézéséhez kapcsolódó feltételek kialakítása 

Az önkormányzat elektronikus ügyintézési folyamatának bővítésére került sor az iratkezelő és 

adórendszer tekintetében.  

 

4. Önkormányzati szakrendszerek adatminőségének javítása, migrációja  

 

Az Adó rendszer működéséhez adatmigráció, adatbetöltés szükséges: a csatlakozási folyamat 



során az önkormányzatnak a korábbi nyilvántartásokból az előre egyeztetett adatstruktúra és 

tartalom alapján kellett a feladatot elvégezni. A megvalósítás során adattisztításra volt szükség. 

 

5. Tesztelés, élesítés  

 

Az ASP önkormányzati szervezethez történő adaptálása, és a rendszerhez való kapcsolódás 

tesztelése megtörtént. A vizsgálat mind az adatokra, mind a folyamatokra, sebességekre, mind 

a visszajelzések reális ellenőrizhetőségére terjedt ki. 

A projekt megvalósítása 2018. június 30-ig tart. 

A projekt megvalósításához megítélt támogatási összeg: 6 300 000 Ft 

A támogatás intenzitása: 100% 

 


