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A dokumentum a KSZKI igazgató megbízásából készült. A KapcsolatOK® 1.0 fantázia névvel jelzett fejlesztés, valamint az 

azt leíró dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll. A dokumentum harmadik félhez való továbbítása – a szerzők és a 

KSZKI igazgatója előzetes írásbeli engedélye nélkül – tilos. Azaz a felhasználó (KSZKI) felelősége, hogy betartson minden 

vonatkozó szerzői jogszabályt. Továbbá a szerzői jogvédelem alá eső jogok korlátozása nélkül a dokumentum semmiféle 

része nem reprodukálható, tárolható vagy vezethető be visszakereső rendszerbe, vagy vihető át bármilyen formátumban 

(vagy eszközzel) vagy bármilyen más céllal a szerzők előzetes írásbeli beleegyezése nélkül harmadik fél felé. 

 

A KSZKI, illetve a KSZKI fenntartója a III. kerületi Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata rendelkezhet szabadalmakkal, 

szabadalmazott alkalmazásokkal, védjegyekkel (pl.: NET.OBUDA.hu), szerzői jogokkal vagy más szellemi tulajdonjogokkal 

a dokumentum tárgykörére vonatkozóan. A dokumentum nem tér ki és ezáltal értelemszerűen nem ruházta fel a 

szerzőket ezeknek a szabadalmaknak, védjegyeknek, szerzői jogoknak a használati jogával, és ezekkel a szerzők a 

dokumentum elkészítése folyamán nem éltek. 

 

A dokumentumban esetlegesen szereplő cég- és termékneveket tulajdonosaik védjeggyel láthatták el. 
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1.  Bevezető 

Jelen dokumentum a KapcsolatOK® 1.0 fejlesztés, és annak beüzemelése folyamán a 

szerzőknek a dokumentum elkészítésének napjáig számukra átadott (eljuttatott), illetve a 

teszt üzemeltetésű rendszerből kinyert adatok alapján összefoglalt információit tartalmazza. 

Mivel KapcsolatOK® 1.0 rendszeren nap mint nap új adatok és információk keletkeznek, 

ezért a dokumentumban szereplő adatok csak pillanatnyi állapotot tükröznek, az nem 

értelmezhető a szerzők kötelezettségvállalásaként.  

A dokumentum az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat intraneten alapuló dedikált, belső 

kommunikációs rendszeréről szól, mely a Matáv KábelTV Kft. kábelhálózatán valósult meg. A 

rendszer alapvető célja, hogy az Önkormányzat közalkalmazottai számára teljes körűen 

biztosítsa nagy sávszélességű Internet hozzáférés lehetőségét, valamint megteremtse egy 

megújított „Vezetői Információs Rendszer” működési feltételeit a kellő titkosítási eljárásokkal 

a biztonságos adatvédelmi rendszer kidolgozásával. 
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2.  A szükséges ActiveDirectory hierarchia 

Az alábbiakban felvázolt Organizational Unit (szervezeti egység, továbbiakban: OU) 

hierarchia szükséges az alkalmazás működéséhez. A hierarchia tartalmazhat egyéb OU-kat is 

tetszés szerinti helyen, de az ábrán feltüntetettek mindenképpen szükségesek. A feltüntetett 

nevek tetszés szerint konfigurálhatók. 

 

1. ábra: sematikus felépítés 

 

A InternetLabor OU-t tekinti az alkalmazás gyökér könyvtárának („gyökér” OU). Az 

Intézmény-1 ... Intézmény-x OU-k elnevezése szabadon választott (nem kell 

konfigurálni). Ezek az OU-k különböző felhasználócsoportok elkülönítésére használhatók 

(Intézményi OU). Az Intézményi OU-k alatt négy meghatározott nevű (konfigurálhatóan fix 

nevű) OU található („állapot” OU). Ezek a különböző állapotú felhasználó objektumokat 

csoportosítják (pl.: kérelmek, engedélyek, tiltások). 

A Kérelmező-1 ... Kérelmező-x és a Vezető-1 ... Vezető-x felhasználói objektumok, 

melyek elhelyezésében csak az a fontos, hogy egy-egy Intézményi OU alatt legyenek. 

Továbbá az sem lényeges, hogy melyikből hány van. Így pl. lehet több Vezető ill. Kérelmező 

felhasználó is, mondjuk külön erre a célra az Intézményi OU alatt létrehozott bármilyen nevű 

OU-ban. Az alkalmazás helyes működéshez viszont legalább egy-egynek lennie kell 

mindegyik Intézményi OU-ban. 

InternetLabor

Intézmény-1

Törlendő felhasználók

Aktív felhasználók

Elfogadott kérelmek

Kérelmek

Intézmény-x

Törlendő felhasználók

Aktív felhasználók

Elfogadott kérelmek

Kérelmek

Kérelmező-1

Vezető-1

Kérelmező-x

Vezető-x
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2. ábra: ActiveDirectory felépítés 

 

3.  Szerepkörök 

•   Rendszergazda beépített, a „Domain Admins” csoport tagjai 

•   Kérelmező a létrehozott „Kérelmezők” csoport tagjai 

•   Megbízott karbantartó a létrehozott „Megbízottak” csoport tagjai 

•   Intézmény vezető a létrehozott „Vezetők” csoport tagjai 

•   Felhasználó a rendszer felhasználói 

•   Helpdesk a létrehozott „Helpdesk” csoport tagjai 

•   Log archíválási célból létrehozott mailbox, vagy e-mail cím 

•   Technikus az alkalmazás hibák feldolgozására fenntartott e-mail cím 

 

 

4.  A működés folyamata 

4.1.  Az alkalmazás célja 

Egy vagy több nyilvános felhasználó segítségével mindenki létrehozhassa a maga 

felhasználói objektumát az ActiveDirectory-ban. Az így létrehozott felhasználó még nem 

lehet alkalmas a rendszerbe való bejutáshoz. Ahhoz hogy aktivizáljuk a felhasználót két 

lépcsős „jóváhagyáson” kell átesnie minden újonnan létrehozott felhasználói objektumnak, 

kérelemnek. 
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4.2.  A folyamat 

4.2.1.  Az új felhasználó létrehozása 

Egyik nyilvános felhasználóval (Kérelmező felhasználó) való bejelentkezés után a webes 

alkalmazás fillform.aspx oldalán legalább a kötelező adatok kitöltése és a felhasználói 

szabályzat elfogadása után egy új, e-mail postafiókkal rendelkező felhasználó objektum jön 

létre az ActiveDirectory-ban. Ez az objektum azonban letiltott állapotban van keletkezésekor. 

Létre jön továbbá egy „Home” könyvtár is az adott felhasználó részére. 

 

3. ábra: Új kérelem beadása. 

 

Annak az Intézményi OU-nak a Kérelmeket tartalmazó állapot OU-jában jön létre az új 

felhasználó, amely Intézményi OU alatt található a bejelentkezéshez használt nyilvános 

kérelmező felhasználó. A kérelem tényéről a rendszer levelet generál az adott intézmény 

vezetője részére. 

 

4.2.2.  Vezetői jóváhagyás (első szintű jóváhagyás) 

Egyik Vezető felhasználóval való bejelentkezés után a webes alkalmazás userlist.aspx 

oldalán megjelenő listában ki kell jelölni a jóváhagyandó kérelmező felhasználókat és 

elfogadni a megfelelő gomb megnyomásával. A kérelem elfogadásáról egy újabb levél 

generálódik automatikusan, melyet a Karbantartók kapnak. 
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A listában csak azok a felhasználók látszanak, akik a Vezető felhasználóval azonos 

Intézményi OU valamelyik állapot OU-jában találhatók. Tehát a 2. pontban felsorolt esetben 

a Kérelmező-x és a Vezető-x nem fog a listában megjelenni. Ez után a jóváhagyás után sem 

lesz még engedélyezett a felhasználó objektum, csak átkerül az adott Intézményi OU-n belül 

az Elfogadott kérelmek-et tartalmazó állapot OU-ba. 

 

4.2.3.  Karbantartói jóváhagyás (második szintű jóváhagyás) 

Az egyik Karbantartó felhasználóval való bejelentkezés után a web alkalmazás userlist.aspx 

oldalán megjelenő listában ki kell jelölni az elfogadott kérelemmel rendelkező felhasználókat 

és aktivizálni a megfelelő gomb megnyomásával. Erről ismételten levél indul a Kérelmező 

intézményi vezetőjének. 

A listában csak azok a felhasználók látszanak, akik a Karbantartó felhasználóval azonos 

Intézményi OU valamelyik állapot OU-jában találhatók. Feltéve, hogy az adott Karbantartó 

egy Intézményi OU alatt található. Ha az Intézményi OU-kon, vagy akár a „gyökér” OU-n 

kívül van a Karbantartó, akkor az összes Intézményi OU összes állapot OU-jában található 

felhasználó megjelenik.  

Ezen lépés után a felhasználói objektum átkerül az adott Intézményi OU-n belül az Aktív 

felhasználók-at tartalmazó állapot OU-ba, és engedélyezetté válik. Ekkor kezdheti el a 

rendszer használatát az adott felhasználói objektummal az a személy (Kérelmező) aki 

elindította a folyamatot. Az első belépésnél üres jelszavát azonnal meg kell változtatnia. 

 

4.2.4.  Felhasználó megszüntetésének kezdeményezése 

Az egyik Vezető felhasználóval való bejelentkezés után a webes alkalmazás userlist.aspx 

oldalán megjelenő listában ki kell jelölni a aktív állapotú felhasználókat és a megfelelő gomb 

megnyomásával kezdeményezni az objektumok megszüntetését. 

A listában csak azok a felhasználók látszanak, akik a Vezető felhasználóval azonos 

Intézményi OU valamelyik állapot OU-jában találhatók. Ekkor a kiválasztott felhasználó 

objektuma letiltott állapotba kerül és áthelyeződik az adott Intézményi OU-n belül a Törlendő 

felhasználók-at tartalmazó állapot OU-ba. 

 

4.2.5.  Felhasználó megszüntetése 

Az egyik Karbantartó felhasználóval való bejelentkezés után a webes alkalmazás 

userlist.aspx oldalán megjelenő listában ki kell jelölni a törlendő állapotú felhasználókat és 

törölni a megfelelő gomb megnyomásával. 
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A listában csak azok a felhasználók látszanak, akik a Karbantartó felhasználóval azonos 

Intézményi OU valamelyik állapot OU-jában találhatók. Feltéve, hogy az adott Karbantartó 

egy Intézményi OU alatt található. Ha az Intézményi OU-kon, vagy akár a „gyökér” OU-n 

kívül van a Karbantartó, akkor az összes Intézményi OU összes állapot OU-jában található 

felhasználó megjelenik.  

 

4. ábra: A KapcsolatOK kezelőfelülete. 

 

Tehát ekkor a kiválasztott objektum törlődik az ActiveDirectory-ból. A felhasználó 

postaládája a Microsoft Exchange szerveren beállított szabály alapján, megadott időn belül 

törlésre kerül. A felhasználó „Home” könyvtára nem kerül törlésre, csak rejtett lesz az 

állapota. Az ily módon rejtett „Home” könyvtáraknak a törlése később manuálisan történhet.  

 

4.3.  Egyéb, az üzemeltetés szempontjából fontos lépések 

Az előbb felvázolt folyamat egy technikai és emberi oldalról is hibátlan eset. A valóságban 

azonban elkerülhetetlenek az ettől való eltérések.  

 

4.4.  Technikai hiba 

Ha a webes alkalmazás hibás működést észlel, akkor egy általános hibajelző lap jelenik meg, 

melyen megtalálható a hiba leírása és egy szövegdoboz, melybe beírva a felhasználó 

elküldheti megjegyzéseit az arra kijelölt személyeknek. 
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4.5.  Vezetői elágazások 

A 4.2.2. pontban a Vezető nem csak elfogadhatja a kérelmet, hanem el is utasíthatja azt. Ez 

utóbbi esetben a felhasználói objektum egyből a Törlendő felhasználó-k állapot OU-jába 

kerül.  

Továbbá a már elfogadott kérelmet visszaminősítheti kérelemmé, ha egy Karbantartó még 

nem aktivizálta. Ebben az esetben a felhasználó objektuma visszakerül a kérelmeket 

tartalmazó állapot OU-ba. 

Az aktív felhasználókat ideiglenesen letilthatja és engedélyezheti a Vezető anélkül, hogy 

ehhez a Karbantartó közreműködésére lenne szükség. Ezekben az esetekben a felhasználó 

objektuma nem mozog, csak letiltott ill. engedélyezett állapotba kerül. 

A 4.2.4. pontnál a megszüntetésre kijelölt felhasználók esetében még azok tényleges 

Karbantartó általi letörlése előtt meggondolhatja magát. Ilyenkor a felhasználó objektuma 

nem kerül vissza egyből az aktív felhasználók közé (hiszen akkor kikerülhető lenne a 

Karbantartó jóváhagyása), hanem az Elfogadott kérelmek állapot OU-jába kerül, és a 

Karbantartó-nak újra aktivizálni kell. 

 

4.6.  Karbantartói elágazások 

Az alkalmazás felhasználói listát tartalmazó felületén csak két lehetősége van egy 

Karbantartó-nak: szolgai módon aktivizálni a Vezető által jóváhagyott kérelmeket (4.2.3. 

pont) vagy letörölni a Vezető által erre kijelölt felhasználókat (4.2.5. pont). Azonban egy 

Karbantartó kaphat jogot az AciveDirectory-ban való munkára egyéb eszközökkel is (pl. 

ADUC) ahol manuálisan is megoldhatná a feladatait. Ez azonban nem ajánlott, és csak olyan 

esetekben elfogadható, amikor az adott feladat nem valósítható meg a webes alkalmazás 

keretein belül. 

 

4.7.  Egyéb 

Ha a kérelmező felhasználó az 4.2.1. pontban nem tölt ki bizonyos (egyébként nem 

kötelező) adatokat, vagy rosszul tölti ki, esetleg bármi más okból később szeretné 

módosítani azokat, akkor azt megteheti. Mivel ezek az adatok az ő saját adatai, ezért azok 

módosításához jogot biztosíthatunk neki. Ha nem egy Kérelmező, hanem bárki más navigál a 

webes alkalmazás fillform.aspx oldalára, akkor nem egy új kérelem beadására lehet azt 

használni, hanem a bejelentkezett felhasználó saját adatainak módosítására. 
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5.  Szükséges jogosultságok 

5.1.  Alkalmazás szintű jogosultságok 

A felhasználók állapotkezelő oldalát (userlist.aspx) csak Rendszergazdák, Karbantartók, vagy 

Intézményi OU alá tartozó Vezetők jogosultak megnyitni. Mindannyian láthatják az összes 

állapot nézetét, viszont mindegyikőjüknek más-más lehetőségük van befolyásolni azt. A 

Vezetők mindig csak a saját intézményükbe tartozó felhasználókat látják (mivel az 

első mondat alapján csak akkor láthatják ezt az oldalt, ha egy Intézményi OU alá tartoznak). 

Lehetőségük van kérelmet elfogadni, elutasítani, kérelem elfogadását visszavonni, aktív 

felhasználókat letiltani, engedélyezni vagy a törlésüket kezdeményezni, a törlésre kijelölt 

felhasználókat a törlés ténye előtt újra elfogadott állapotúvá tenni. A Karbantartók-nak 

lehetőségük van elfogadott kérelmeket aktivizálni, törlendő felhasználót törölni. 

Rendszergazdáknak lehetőségük van mind arra, amire a Karbantartóknak és a Vezetőknek. 

Az alábbi táblázatba összefoglalva látható mindez. A nyilak azt jelzik, hogy az adott akció 

esetén milyen állapotba megy át (melyik Állapot OU-ba kerül) az adott felhasználó. 

 
 

  kérelmek aktiválandók aktívak törlendők 
elfogadás  letiltás újra engedélyezés 
 visszavonás engedélyezés  

Vezetők  
(csak Intézményi 
OU alatt) elutasítás  megszüntetés  

R
en

ds
z

er
ga

zd
á

Karbantartók  aktiválás  törlés 
 
 

Az új kérelem beadása ill. adatmódosítási lapot (fillform.aspx) Intézményi OU alá tartozó 

Kérelmező  vagy a „gyökér” OU alá tartozó bármely felhasználó (Rendszergazda, Karbantartó 

stb.) érheti el. Ha Kérelmező nyitja meg, akkor új kérelem beadása módban nyílik meg. Ha 

más nézi, akkor ő a saját adatait módosíthatja. 

 

5.2.  Rendszer szintű jogosultságok 

Az előbb ismertetett működési mechanizmus alapján szinte magától adódik, kinek milyen 

joggal kell rendelkeznie. A felhasználónak a saját adatainak módosításához kell jog. 

A Kérelmező-nek ahhoz kell jog, hogy a saját Intézményi OU-jában létrehozhasson 

felhasználó objektum-ot, hogy a Microsoft Exchange szerveren létrehozhasson postafiókot, 

továbbá hogy a „Home” könyvtárat létrehozhassa. Ezen kívül bizonyos csoportok tagságának 

változtatásához is jog kell (ld.: 7. pont). 
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A Vezető-nek a saját Intézményi OU-ján belül kell tudnia felhasználó objektumok-at 

létrehozni, törölni és az engedélyezettségi állapotát állítani. 

A Karbantartó-nak pedig teljes „felhasználó kezelési” jogra van szüksége azokban az 

Intézményi OU-kban amelyek megjelennek számára a userlist.aspx oldalon. 

 

 

6.  Praktikus megoldások 

Ha a Vezetők az Intézményi OU közvetlen felhasználói (nem tartoznak egyik állapot OU-ba 

sem), akkor nem látszanak a felhasználó állapot kezelése listán. Ez azért praktikus, mert így 

nem tudják magukat pl. letiltani. A Kérelmezők esetében ez fokozottan ajánlott eljárás! Ha a 

Karbantartó-nak feladata az összes intézmény kezelése, akkor nyugodtan tehetjük teljesen a 

„gyökér” OU-n kívülre is. Ebben az esetben azonban, nem fogja tudni saját adatait az 

alkalmazás adatmódosító lapján keresztül elérni. Ugyanez vonatkozik a Rendszergazdákra is. 

Az állapotváltozásokat jelző levelek ésszerű elosztása növeli a rendszer hatékonyságát. E 

szerint érdemes a Kérelmeket és az Aktív felhasználókat tartalmazó OU-k utcacím 

tulajdonságához az adott intézmény Vezetőjének (vezetőinek) e-mail címét beírni. Az 

Elfogadott kérelmek-et és a Törlendő felhasználók-at tartalmazó OU-khoz pedig az adott 

Intézményért felelős Karbantartó(k) e-mail címét írni. Így mindegyikük akkor kap levelet, ha 

valami teendője van. Az Intézményi OU utca címébe olyan e-mail címet kell írni amibe egy 

adott intézmény minden mozgását el szeretnénk küldeni (pl. egy Intézményi OU-ba tartozó 

Rendszergazda). A web.config-ban a „logmailbox”-ba pedig az összes Intézményi OU 

összes állapotváltozásáról levél megy. 
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