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A dokumentum a KSZKI igazgató megbízásából készült. 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.: KSZKI.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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AZ ÓBUDA-EIR FŐBB ÁLLOMÁSAI 

Az Óbuda-EIR koncepciója 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata több mint 100 intézményt tart fenn és működtet, 

magyarországi léptékben nagyvárosnyi lakos helyi életfeltételeit és igényeit hivatott 

biztosítani.  

 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kiszolgált intézményekben mintegy 2800 

közalkalmazott napi munkája során többszázezer papíralapú dokumentumot hoz létre 

évente. Ennek a tetemes információmennyiségnek a kezelése azonban még a 90-es évek 

elején is a lehető leghagyományosabb módon, manuális úton, fach rendszerben történt, ami 

nem egyszer hetekig tartó átfutási időt is eredményezhetett. A fejlesztés szükségességét az 

Önkormányzat vezetői már 1991-ben felismerték. Mivel a fejlesztés lényegében nulláról 

indult, a viszonylag nagy ráfordítások ellenére az eredmények elmaradtak az elvárásoktól, 

sőt az 1993-1994 években elemi erővel jelentkező forráshiányok miatt a fejlesztés teljesen 

leállt. 

 

Az oktatási és szociális ágazat forráshiánya állandó tényezővé vált. Nyilvánvaló lett, hogy 

évről évre jelentős elvonásokat kellett alkalmazni a működő intézmények finanszírozhatósága 

érdekében. A folyamat pénzügyi és szervezési oldala „kézi” vezérléssel már nem volt 

megoldható. Az Önkormányzat vezetői és Képviselő-testülete felismerték ezt a kényszert és 

hathatós lépéseket tettek a kívánatos változtatások irányában: 

•   1996. január 1-ével megalapították a Költségvetési Szerveket Kiszolgáló Intézményt 

(röviden: KSZKI), amely, mint az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló önálló jogi 

személy, felelős a pénzügyi folyamatok bonyolításáért és ellenőrzéséért, és amely – 

némi egyszerűsítéssel élve – a rendszerváltást követően megszűnt GAMESZ (Gazdasági 

Műszaki Ellátó Szervezet) szerepkörét vette át, 

•   1996. évi költségvetésben elkülönítettek 6 millió forintot a KSZKI Egységes 

Informatikai Rendszer (röviden: Óbuda-EIR) referencia értékű kiépítésének 

megkezdésére. A fejlesztés elindítását gondos átvilágítás és helyzetelemzés előzte 

meg, amelynek eredményeként létrejött „Az információs rendszer helyzetének 

értékelése, fejlesztésének koncepciója” című KSZKI munkaanyag, amely többek között 

az alábbi fontos megállapításokat tartalmazta: 
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  Az intézményben nem működik integrált információs rendszer, hanem egymástól 

független, parciális rendszerek üzemelnek, amelyek fejlesztésénél csak 

részfeladatok megoldása volt a cél, és így az adatok nem kapcsolódnak össze 

egy egységes rendszerbe, következésképpen az önkormányzati szakmai és 

politikai vezetők illetve a kiszolgált intézmények nem juthatnak hozzá megfelelő 

információkhoz, 

  A fenti rendszereket teljes egészében kiváltó, a részben önálló oktatási 

intézmények fenntartását és működtetését segítő és ellenőrző intézményre 

tervezett egységes informatikai rendszer nem található és ezért nem 

adaptálható. 

•   A Képviselő-testület által az 1996. költségvetési évben biztosított erőforrások a KSZKI-

Óbuda-EIR rendszer első lépcsőjének, a referencia rendszer kialakításának 

megvalósítását tette lehetővé. 

 

A mai szemmel szinte megmosolyogni való erőforrások, a gondosan megtervezett rendszer 

kitűnően vizsgázott, lényegében megnyitotta az utat egy perspektivikusan is vállalható 

fejlesztés irányába, ami nagy körültekintést igényelt ugyan, de nem jelentett 

elviselhetetlenül nagy, lökésszerű terhet az Önkormányzat számára. A referencia rendszer 

sikerén felbuzdulva az 1997. évi költségvetésben már 20 millió forintnyi az 1998-as 

költségvetésben hasonló összeg került elfogadásra az informatikai rendszer teljes kiépítése 

érdekében. Ez tehát az első lépésben a teljes intézményi költségvetés csupán 0,1 % -át, a 

második, harmadik lépcsőben pedig, 0,4-0,5 % -át jelentette. 

 

Az intézményi rendszer kialakítása 

A feladat megfogalmazásakor, illetve a helyzetfelmérés kapcsán a következő elvárások 

léptek fel a tervezendő rendszerrel kapcsolatosan: 

•   Az ügymenet dokumentumkezelésének számítógépes támogatása. 

•   A papír alapú dokumentumok lehetőség szerinti csökkentése. 

•   A manuális visszakeresések csökkentése. 

•   Irodai dokumentumok létrehozásának gépesítése. 

•   Központi fájl-, és könyvtár-szolgáltatás jogosultsági szintjeinek meghatározása. 

•   Külső – belső elektronikus e-mail alapú levelező rendszer. 
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•   Belső Intranet rendszer. 

•   Intézményi kapcsolatok kezelése Internet – intranet -en. 

•   World Wide Web hozzáférés. 

•   Külső, Interneten keresztüli károkozás lehetőségének kizárása (tűzfal). 

•   Intelligens vírusvédelmi rendszer kiépítése. 

•   Hatékony rendszer-menedzselést biztosító eszközök kialakítása. 

•   Korszerű adatmentési rendszer létesítése. 

•   Vezetői felügyelet lehetőségének megteremtése. 

 

Alapvető feltétel volt, hogy mind a rendszer üzemeltetése, mind felhasználása nem 

követelhet elviselhetetlenül magas szakmai igényeket. Az adott esetben sem a 

rendszergazda (illetve az önkormányzat), sem a felhasználó (iskolák, óvodák, egészségügyi 

létesítmények) nincs abban a helyzetben, hogy – elsősorban a versenyszféra által 

meghatározott (például a banki szegmensre gondolva) – magas költségű munkaerőre 

alapozott környezetet biztosítson. 
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AZ ÓBUDA-EIR FŐBB JELLEMZŐI 

Alapok 

Ez az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által kialakított Óbuda-EIR „Intranet” struktúra a 

belső és a külső (e-mail) levelezést, hálózati nyomtatást, biztonságos webezési lehetőséget, 

illetve a dokumentumok, információk központi kezelését, hatékony keresését végezte. És 

persze végzi a mai napig (papírmentes iroda) teljes körűen az intézményvezetők (igazgatók) 

és az Önkormányzat ügyosztályai között, a jogosultsági szintek meghatározása szerint egy 

teljes „várost” átfogó virtuális, nagy sávszélességű „OnLine” privát hálózaton. 

 

A kliens gépek száma 2003 tavaszától tovább bővült (napjainkban már meghaladja a 250 

végpontot), mivel az oktatási intézményekben az intézményvezetőknél kihelyezett 

végpontokon túl, NET.OBUDA.HU néven „Internet-labor” kialakítása volt folyamatban. A 

tanárikban elhelyezett 2-4 plusz végpont korlátlan Internet-elérést nyújt a pedagógusoknak 

az intézményekben, saját e-mail címmel és csoportmunka-szervező alkalmazással (belső 

portál), valamint a távoli elérés lehetőségével. A tanárok így egyrészt hatékonyan használják 

a világháló forrásait óráik előkészítésében, másrészt egy központilag karbantartott, 

biztonságos környezetben elektronikus postafiókhoz jutnak, amelyet egymás közti 

kommunikációra éppúgy használhatnak, mint a szülőkkel és a diákokkal való 

kapcsolattartásra. 

 

Adatbiztonság 

Az Óbuda-EIR rendszerben használt központi alkalmazások C2 szintű adatbiztonsági 

minősítéssel bírnak. (Ez az európai minősítési rendszerben megfelel az E3, azaz az 

államigazgatásban előírható legmagasabb biztonsági szintnek.) Az adatok, dokumentumok, 

információk a központi egységeken vannak tárolva, ezért az esetleges kliens oldali leállás 

esetén (ide tartozik a géplopás is) nem veszik el, illetve nem jut illetéktelen kezekbe adat. 

 

A várost átfogó virtuális privát hálózat kiépítése az Önkormányzat számára nagy előrelépés, 

amely tág teret nyit a további fejlesztések előtt. A felhasználók (intézményvezetők, 

pedagógusok) böngészőből elérhető felületen nagy biztonsággal önállóan végezhetnek 

lekérdezéseket összetett szempontok alapján, mely mára már elengedhetetlen feltétel 

munkájuk magas színvonalú elvégzéséhez. 
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Az Óbuda-EIR szerkezeti felépítése 

 

 

Üzemeltetés 

Az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által, az Óbuda-EIR rendszer üzemeltetésével 

megbízott KSZKI a feladat ellátására kezdetben két, mára hat főre bővült IT-csapata 

figyelemre méltó módon, önerőből vállalkozott, amit folyamatos fejlesztőmunkával valósított 

meg, illetve fejleszt tovább napjainkban is. A kezdeti kis létszám miatt viszonylag lassúnak 
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tűnő folyamat azonban számos előnnyel is járt, amely elsősorban a költségek csökkentése és 

mindenekelőtt az oktatás terén jelentkezett. Az Óbuda-EIR rendszert üzemeltető hat fős IT-

csapatának egyik tagja kizárólag fejlesztéssel, két további tagja pedig rendszertervezéssel és 

annak felügyeletével foglalkozik, így mindössze hárman tartják karban a közel száz 

intézményt kiszolgáló rendszert. Ez a megoldás igen gazdaságos erőforrás felhasználás 

szempontjából, és hosszútávon jelentős költségmegtakarítást eredményez. 

 

Alkalmazások 

A mindenkori költségvetés mintegy 70 %-a a bér, bérjellegű költségek és ezek járulékai, így 

érthető, ha elementáris igény jelentkezett e költségelemek pontos tervezhetősége, 

folyamatos ellenőrzése, illetve a szorosan e témához kapcsolódó munkaügyi nyilvántartások 

egységesítése, egységes adatbázisba szervezése tárgyában. Ahogy arról már korábban is szó 

volt az „Az információs rendszer helyzetének értékelése, fejlesztésének koncepciója” című 

KSZKI munkaanyag kapcsán, nem volt az intézményhálózat működését, fenntartását és 

működtetését segítő és ellenőrző intézményre tervezett egységes informatikai rendszer a 

piacon. E témában az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata saját és a KSZKI munkatársainak 

szakmai tapasztalatát ötvözve külső szakmai fejlesztő cég informatikai megoldásaival 

valósított meg egy mára már igen korszerűnek nevezhető munkaügyi nyilvántartó rendszert, 

amely a mai elterjedt web-es technológiára épül. Ez az adatbázis jelenleg összesen ~7000, 

ebből 2800 aktív közalkalmazott adatait tartalmazza.  

 

Oktatás, belső képzés 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata számára kezdettől fogva fontos szempont volt a 

telepítésre kerülő Óbuda-EIR rendszer alapjait képező kliens oldali alkalmazások 

használatának minél könnyebb elsajátíthatósága, mivel ennek oktatása a rendszerépítéssel 

párhuzamosan zajlott. Sem hardver, sem szoftver nem lett telepítve a felhasználók megfelelő 

képzése nélkül. Ezért a felhasználók mindig felkészülten kapcsolódhattak a hálózatba, ami az 

üzemeltetés megbízhatósága szempontjából hihetetlen nagy előnnyel járt. 

Mára mintegy 1500 személy vett részt az oktatásban, kétharmaduk közalkalmazott. Az IT-

csapat munkatársai közül, a már említett hat főből hárman ma már akkreditált ECDL-

oktatók, ISZE (Informatika Számítástechnika Tanárok Egyesülete) által minősített 

szakemberek, illetve ketten IT Rendszermérnökök (MCSE), közülük egyikőjük Trainer (MCT) 

is egyben. 2003 nyarán a KSZKI is megkapta az ECDL vizsgaközpont minősítést, miután 

elkészült az erre a szerepre is felkészített új oktatóterme, valamint a KSZKI, és ezáltal az 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata a pedagógus-továbbképzésre is megkapta az 

akkreditációt! 
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AZ ÓBUDA-EIR MEGTÉRÜLŐ BERUHÁZÁS 

Döntéshozók és a „virtuális önkormányzat” 

Az Internet, mint kommunikációs csatorna az emberiség viszonylatában, az emberek egymás 

közötti viszonyában egy olyan technikai, technológiai lehetőséget teremtett, amelyhez 

fogható addig nem született. A pénz mellett, amely korokon átívelően töltötte, tölti be az 

emberek közötti széles körű kapcsolatok közvetítő szerepét, kialakult egy olyan megoldás, 

bátran mondhatjuk: egy modern „általános egyenértékes”, amely térben és időben azonos 

szintre helyezi az információt, mint a mai világ virtuális „fizetőeszközét”. Ez az „általános 

egyenértékes”, minthogy már nem privilegizált, elvileg bárki számára időtől és tértől 

függetlenül elérhető. Ez az elkülönültség felszámolása irányába hathat. 

Az Internet elterjedésével egy, a politikai döntéshozók részére is rendkívüli hatékonyságú 

eszközrendszer és technológia bevezetésére kerülhet sor a közeli jövőben. 

A képviselők gyakran visszatérő panasza, hogy irdatlan mennyiségű papírra gyártott 

előterjesztést, háttéranyagot kell megismerni, átolvasni, valamint hogy ezeket az adott 

önkormányzati testület minden tagja megkapja függetlenül attól, hogy az adott témában 

érdekelt e vagy sem. Az önkormányzatok egyébként hasonló panaszokat fogalmaznak meg a 

„másik” oldalról, miszerint milyen hatalmas írott anyagot kell összeállítani, fénymásolni, 

nyomtatni, stb. 

A képviselők, mint az önkormányzatok döntéshozói miért ne rendelkezhetnének olyan 

jogosultságokkal, hogy megfelelően szervezett és biztonságos védelemmel ellátott 

rendszerekből a szükséges információkhoz akár az Internet segítségével hozzájussanak. 

Ennek elterjedése a fentiekben említett tetemes papírköltségek egy hányadát is kiváltja, nem 

beszélve a hatékonyság növekedéséről, főként, ha a kellő tapasztalatok megszerzése 

következtében a technológia használata az interaktivitás irányába fejlődik. 

Itt meg kell jegyezni, a képviselők jogállása szabályozza, hogy milyen adatokhoz férhetnek 

hozzá, valamint tekintettel arra, hogy a képviselők megválasztásuk után esküt is tesznek, 

lényegében jogilag jól körülhatárolt a mozgásterük. 

A köztisztviselői, közalkalmazotti szféra - tekintettel az önkormányzatok sokszor mostoha 

informatikai eszközellátására is – informatikai képzettsége szemszögéből sincs túl előnyös 

helyzetben. A hivatalok dolgozóinak jelentős hányada még alap szinten sem képzett e téren. 

Ez olyan hátrányt eredményez, amit csak megfelelő központi akarattal, támogatással lehet 

és kell leküzdeni.  
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Ennek egyébként nem pusztán a hatékony munkavégzés, az állampolgárokat kiszolgáló, az-

az a szolgáltató önkormányzat víziója miatt kell megtörténnie, hanem azért is mert kellő 

képzettség híján a döntéshozók teljesen kiszolgáltatottakká válnak a versenyszféra egyik 

legdinamikusabban terjeszkedő és növekvő ágának. Kellő ismeret hiányában e döntéshozók 

kiszolgáltatottak a profitorientált - akár multinacionális, akár hazai – cégeknek, hiszen azok 

nyilvánvalóan érdekeik mentén alakítják üzletpolitikájukat.  

 

Eredmények 

A fentieket figyelembe véve kiemelten hangsúlyos, ezért ebből a szemszögből elsők között 

kell említeni, hogy az Óbuda-EIR az Önkormányzat egyik alapvető problémáját orvosolja, 

hiszen a közhivatalok és intézmények kommunikációjában a személyre szóló és azonnali 

válaszadó képesség paradigmaváltást jelentett. A „klasszikus” felállás szerint az 

Önkormányzat csak meghatározott időszakonként közölt információt az intézményekkel. 

A kábelhálózatra, azaz a széles sávú virtuális privát hálózati kapcsolatra épülő intranet 

azonban lehetővé teszi az önkiszolgálást, mivel jogosultságainak függvényében minden 

intézmény akkor juthat általa információhoz, amikor szüksége van rá – ez pedig, a 

felelősségteljes tervezés és vezetés alapja. 

Ugyanilyen jelentős a behatárolt költségvetéssel gazdálkodó Önkormányzat számára, hogy a 

fent leírt Óbuda-EIR rendszer elemei – az intranet bővülése, és az egyre összetettebbé váló 

biztonsági követelményrendszer mellett is – lehetővé teszik a rendszer további kialakítását és 

a benne kezelt információ megfelelő strukturálását a kor elvárásainak (kihívásainak) 

megfelelően. 

Nem utolsó sorban az Óbuda-EIR rendszernek köszönhetően ugrásszerűen nőtt a 

hatékonyság. Míg korábban a közalkalmazottak átsorolása több heti munkát igényelt, addig 

már 2002 szeptemberében a KSZKI négy munkatársa két nap alatt végzett vele, a több mint 

100 intézmény 2800 alkalmazottja számára. Az önkormányzat intézményi költségvetése 

2-3 fordulós egyeztetésekkel szintén néhány nap alatt készült el ebben az évben. 

 

Jövőkép 

Ma már világosan kirajzolódik egy hatékony és precíz monitoring rendszer kialakításának 

koncepciója, amely lehetővé teszi a mindenkori döntések hatáselemzését. Ebből 

kézenfekvően következik egy elektronikus beszerzési rendszer, melynek bevezetése nem 

tűnik nagyon távolinak, hiszen a felhalmozott eszközök, információk, rendszerstruktúrák 

ehhez kiváló alapot biztosítanak. 
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Az Óbuda-EIR rendszer az IP-telefónia bevezetésére is lehetőség ad már napjainkban. Mivel 

az intézmények telefonköltségének 70%-a egymás közti hívásokból ered, az IP alapú 

telefonálásra való áttérés jelentős, 30-35 millió Ft-os megtakarítást jelenthet évente az 

Önkormányzat számára. A videokonferencia szolgáltatásra pedig, napjainkra az Óbuda-EIR  

központja fel lett készítve, mely szolgáltatás jelentős szerepet fog kapni az oktatás 

területének kiszélesítésében. Az oktatás tovább, és kiterjesztésének lehetősége, nem csak 

általában az informatika területére fog terjedni, hanem az egyedi, illetve szakmai 

továbbképzésekre is. Továbbra is kiemelt hangsúlyt kell fektetnie az Önkormányzatnak az 

oktatásra, mert ez jól érzékelhetően növeli a hatékonyságot, és jelentősen emeli a 

tevékenységek színvonalát.  

Az Önkormányzat célja ezért többek közt az, hogy a fejlett és felhasználóbarát technológia 

által a diákokat, a tanárokat és az élethosszig tartó tanulás résztvevőit hozzásegítse 

képességeik minél sikeresebb kibontakoztatásához. A cél meghatározása az Önkormányzat 

stratégiai partnereinek bevonásával a hálózatra csatlakozó tanulói közösségről, az internetes 

oktatási környezetről szól. Ennek három pillére a tanulás folyamatának informatikai 

támogatása az iskolában és odahaza, a résztvevők egymás közti sokrétű kommunikációjának 

elősegítése és az infrastrukturális-adminisztrációs szolgáltatások hatékonyságának fokozása 

a technológia révén. A III. kerületben zajló Óbuda-EIR rendszer ebből most a kommunikáció 

és az adminisztráció területét fedte le, a harmadikhoz pedig, a technológiai alapot nyújtja, 

amire a tanárok és a diákok építhetnek napi munkájuk során. Mindez közelebb visz minden 

résztvevőt (vezetőt, pedagógust) a jövő oktatási modelljéhez, amely projektek szerint 

szerveződik, csoportmunkán alapul és a problémamegoldás készségét fejleszti, üteme pedig 

az egyéni teljesítmény szerint testre szabható lesz.  

A rendelkezésre álló technológiának köszönhetően a tanárok könnyebben használhatják 

majd akár az Oktatási Minisztérium programja keretében digitalizálásra kerülő nemzeti 

tananyagokat és/vagy más elektronikus-internetes forrásokat, amelyekből az Óbuda-EIR 

rendszeren használt alkalmazásaival pár kattintással multimédiás bemutatót készíthetnek 

óráikra, érdekesebbé és inspirálóbbá téve a tanulás folyamatát. 

 

Tehát az információ megfelelő strukturálását követően az Óbuda-EIR rendszer intranetjének 

jelenlegi egyszerű és egységes felülete mellett megjelennek nemsokára a személyre 

szabható portálfelületek, például a tanárok személyi weboldalai és az iskolák honlapjai, 

amelyeket már a szülők is elérhetnek, hogy ellenőrizzék gyerekük előmenetelét, csevegjenek 

a tanárokkal és más szülőkkel stb. A hálózat sávszélessége – miként erőforrásainak 

teljesítménye is – rugalmasan növelhető. Óbuda-Békásmegyer lakosságának 80%-a 

lakótelepen él, ahol a csillagpontos, Internet elérésére alkalmas kábelhálózat már adott, így 

a jövőben az önkormányzat ezen a csatornán keresztül is kommunikálhat majd a lakosokkal, 

olyan kommunikációs csatornát és tartalmat téve elérhetővé az intézmények (diákok és 
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közalkalmazottak), a későbbiekben pedig, tágabb értelemben a lakosok számára, amelyhez 

érdemes és jó tartozni. A NET.OBUDA.HU olyan hellyé válhat a világhálón, ahol 

lokálpatriótának vallhatja magát az ember. 

 

Az Óbuda-EIR rendszert Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata támaszkodva a 

KSZKI szakembereire az Európai Unió szabványaival és ajánlásaival összhangban 

fejleszti tovább, így az nemcsak a kerületen belül képvisel értéket, hanem a 

nemzetközi adatközlésben, felmérésekben is megállja a helyét, amit az EU 

szintén elvár a kor szellemében működő önkormányzatoktól. 
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