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2. Bevezetés 

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) polgárbarát 
szolgáltató tevékenységének fejlesztésében nagy szerepet szán a korszerű informatikai eszközök minél 
szélesebb körben történő alkalmazásának. E törekvés eredményeként került sor a nagy léptékű e-
Önkormányzati rendszer bevezetését célzó projektre. A fejlesztés 2006 végén történő lezárásával 
megvalósult az Önkormányzat elektronikus belső ügymenetkezelése, és kialakításra került a polgárok 
számára az elektronikus ügyintézési felületet is tartalmazó portál. 

Az Önkormányzat az informatika folyamatos továbbfejlesztése érdekében megbízta a RacioNet Zrt-t (a 
továbbiakban: RacioNet) az Önkormányzat által felügyelt intézményhálózat jelenlegi helyzetének 
áttekintésével, az informatika továbbfejlesztésének és működtetésének optimális kereteire vonatkozó 
javaslatok kidolgozásával. Vizsgálatunk keretében felmértük az érintett intézmények felszereltségét, 
felkészültségét, melynek eredményeként felállítottuk a szakterület javasolt működési modelljét, 
valamint meghatároztuk az Önkormányzat minőségi törekvéseihez leginkább illeszkedő fejlesztési 
irányokat. 

Jelentésünkben a projekt legfontosabb üzeneteinek a vezetői összefoglalóban történő ismertetését 
követően összefoglaljuk az általunk megismert városstratégiai célkitűzéseket. A dokumentumban 
részletesen bemutatjuk a felmérési folyamat eredményeként azonosított jelenlegi intézményi 
informatikai helyzetet, majd a megszerzett információk alapján megfogalmazzuk a javasolt 
informatikai fejlesztési irányvonalakat. A vázolt fejlesztési lehetőségek megvalósítását célzó 
intézkedéseket, illetve azok időbeli végrehajthatóságát a kidolgozott munkaterv tartalmazza. Az 
elhangzott információk és szakembereink tapasztalata alapján azonosított fejlesztési lehetőségek 
mellett vázoljuk a hazai és nemzetközi önkormányzati informatikai törekvések főbb jellemzőit. A 
jelentés mellékletében, zárásként röviden bemutatjuk a projektben alkalmazott szakmai 
megközelítésünket.  

 

 11



3. Vezetői összefoglaló 

A dokumentum vezetői összefoglalóját a szakmai szintű egyeztetések lezárását követően véglegesítjük. 
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4. A működési környezet áttekintése, benchmark példák 

Az Önkormányzat és az intézményhálózat értékelését a működési környezet leglényegesebb elemeinek 
áttekintésével kezdjük. Az áttekintés kiterjed az Európai Unió elvárásainak ismertetésére, 
Magyarországon a közelmúltban indult e-önkormányzati kezdeményezések áttekintésére, valamint 
azon általános körülmények összefoglalására, amelyek az Önkormányzat informatikai tevékenységének 
irányait befolyásolják. Végezetül röviden ismertetünk néhány, az Önkormányzat szempontjából 
releváns külföldi példát, amely egyfelől tágabb környezetben is lehetővé teszi az Önkormányzat 
jelenlegi helyzetének értékelését, másfelől példával szolgálhat a jövőbeni fejlesztési irányok 
meghatározásához. 

4.1. Önkormányzati informatikai fejlesztési irányvonalak Magyarországon 

4.1.1. Illeszkedés az Uniós elvárásokhoz és az ágazati stratégiai iránymutatások  
Magyarország Európai Uniós csatlakozásával párhuzamosan átvette azokat az Uniós célkitűzéseket, 
amelyek a közigazgatás korszerűsítésére és a „szolgáltató állam” víziójának gyakorlati megvalósítására 
irányulnak. A koncepció lényege, hogy a közigazgatás hagyományosan merev, alacsony adaptációs 
képességekkel bíró rendszerét olyan, elsősorban információ-technológiára alapuló fejlesztésekkel kell 
támogatni, amelynek segítségével erősíteni lehet a dinamikusan változó külső környezet szereplői felé 
nyújtott szolgáltatásokat.  

 
Az elektronikus (ön)kormányzás külső és belső erőtere és kapcsolati rendszere 

(forrás: eKormányzat 2005 Stratégia és Programterv) 

A koncepció megvalósítása kapcsán kormányzati szinten is számos fejlesztési irányvonal került 
kijelölésre, amelyek közül a leginkább ismert a MITS (Magyar Információs Társadalom Stratégia) és a 
mögötte álló e-Önkormányzat Ágazati Informatikai Részstratégia, amelyek egy átfogó és részletes 
helyzet- és jövőkép felvázolására adnak lehetőséget.  
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A MITS-ben lefektetett két legfőbb cél az életminőség, illetve a versenyképesség javítása. Ez az 
önkormányzatok szempontjából az információhoz jutás biztosításában, véleménynyilvánításban, azaz a 
közügyek gyakorlásában (egyéni szint), illetve a nyitott és átlátható közszféra megteremtésében 
(társadalmi szint) játszik jelentős szerepet. Az önkormányzatok kapcsán a MITS konkrét fejlesztési 
irányokat is nevesít, melyek az alábbiak:  

- nyilvános alapszolgáltatások erősítése 

- önkormányzati portálok elkészítése 

- a kistérségi együttműködések elősegítése 

- alkalmazásszolgáltatói megoldások kialakítása. 

A stratégiából egy komplett e-önkormányzati megoldástérkép is levezethető. Ennek legfőbb területei az 
alábbiak: 

- e-ügyintézés 

- e-ügyfélkezelés 

- közérdekű, közhasznú információk 

- településmarketing 

- e-önkormányzás 

- belső „ügyfelek” kezelése 

- közigazgatási alkalmazások 

- adminisztratív (költségvetési) alkalmazások 

- irodaautomatizálás 

- kommunikáció 

- vezetői információk és döntés-támogatás 

- tudásmenedzsment.  

Ezek mindegyikéhez, vagy tetszés szerinti kombinációjához átfogó informatikai fejlesztések 
párosulnak.  

Az ágazati részstratégia az e-önkormányzati jövőkép megoldás-modelljének megalkotásával olyan 
alapelveket, minőségi és egyéb követelményeket rögzít, amelyek útmutatásul szolgálnak az összes 
lényeges, az önkormányzati informatikával szembeni igény, elvárás megvalósításához. 

A MITS iránymutatásai alapján egyértelműen megállapítható, hogy az Önkormányzat által 
végrehajtott GVOP projekt és az intézményhálózat jelenlegi fejlődési iránya teljes mértékben 
illeszkedik a célkitűzésekhez.  

4.1.2. Tapasztalatok az önkormányzati GVOP projektek kapcsán 
Az ágazati célkitűzések megvalósítására számos program és különféle célzott fejlesztés is indult (pl. 
közháló kiépítése, ügyfélkapu stb.). A fejlesztések egyik kiemelt célja az EU által megfogalmazott 
elektronikus szolgáltatási szintek (CLBPS)1 elérése, illetve a magasabb szintekhez kapcsolódó 
szolgáltatások adaptálása, bevezetése.  

                                                 
1 CLBPS: Common List of Basic Public Services: az EU által meghatározott 4 elektronikus szolgáltatási szint (1. szint: 
infrastruktúra kialakítása; 2. szint: (egyirányú) elektronikus információ-szolgáltatás; 3. szint: interaktív elektronikus 
szolgáltatások; 4. szint: értéknövelt elektronikus szolgáltatások, elektronikus aláíráshoz kapcsolódó funkciók  
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 A pályázatra alapuló programok közül a leginkább meghatározó a Gazdasági Versenyképesség 
Operatív Program (GVOP) volt, amelynek segítségével jelentős források váltak az önkormányzatok és 
kistérségek számára elérhetővé.  

A GVOP keretében számos önkormányzatnak sikerült jelentős informatikai fejlesztéseket 
megvalósítania, amelyek elsősorban két fő terület mentén koncentrálódtak: 

- Elektronikus közigazgatás fejlesztése, és a hivatali ügyintézés 
színvonalának javítása 

- Szélessávú hálózatok kiépítése (hátrányos helyzetű térségekben). 

A GVOP pályázatok keretében 40-nél is több önkormányzat, vagy kistérség jutott közel 13 milliárd 
forint támogatáshoz. Az ennek keretében megvalósított célzott informatikai fejlesztések összértéke az 
önrészek figyelembevételével meghaladja a 15 milliárd forintot. 

Mivel a támogatási szerződések legnagyobb része 2005 során megkötésre került, illetve ez idő tájt a 
rendszer-bevezetési tevékenységek megkezdődtek, ezen önkormányzati projektek legnagyobb része 
megvalósult, vagy közvetlenül lezárás előtt áll. A projektek eredményei és a tapasztalatok az alábbiak 
mentén foglalhatók össze: 

- Az elektronikus ügyintézésre irányuló projektek csak egy része fedi le 
a hivatalon belüli ügyintézés elektronikus alapokra történő helyezését 
(ügymenet-kezelő „workflow”, vagy csoportmunka támogató 
rendszerek implementálása), ugyanakkor a szakmai tevékenységek 
egy része, különféle módon minden esetben támogatásra került (pl. 
jogalkotás, ill. testületi munkák támogatása, adózási, építéshatósági, 
vagy egyéb pl. térinformatikai megoldások kialakítása stb.). 

- Az e-Önkormányzati projektek egyik alapvető jellemzője, hogy a 
bevezetett rendszerek elsősorban a helyi szakmai, projekt igények 
kielégítését szolgálják, és ebből következően nem létezik egy 
egyértelmű, minden önkormányzat által kellő hatékonysággal 
(gyorsasággal) adaptálható, testre szabható informatikai megoldás.       

- Számos esetben a pályázók nem rendelkeztek megfelelő informatikai 
háttérrel, így a fejlesztéseket nagyobb arányú informatikai 
alapinfrastruktúra fejlesztéssel is össze kellett kötni (különösen 
például a kistérségi projektek esetében). 

- Új, különféle szolgáltatásokat biztosító portálok kialakítására az 
esetek szinte mindegyikében sor került, mintahogyan az elektronikus 
ügyintézés valamilyen formában történő kialakítása is. A fejlesztések 
kapcsán projektenként eltérő, első lépésként általában 2-3-as 
elektronikus szolgáltatási szint elérését sikerült megvalósítani. 

- Az elektronikus ügyintézés magasabb szintjeinek (3-4) kialakítása 
kapcsán minden projekt esetében problémát okozott az „ügyfél 
hitelesítés” elektronikus rendszere (ügyfélkapu, elektronikus aláírás), 
amely egyrészt a különféle jogszabályok végrehajtási útmutatásának 
hiánya, másrészt a piaci szereplők felkészültsége tekintetében még 
meglehetősen kialakulatlannak, és kiforratlannak tekinthető.  

- Az intézmények esetében gyakran problémát okoz az „informatikai 
írástudás” alacsony szintje, amely az új megoldások befogadó 
készségét befolyásolja. 
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- Általánosságban is elmondható, de az önkormányzati projektek 
esetében kiemelten igaz, hogy a felső vezetői elkötelezettség és 
döntéshozás hiányában a kezdeményezések vagy részben, vagy teljes 
egészében meghiúsultak. 

Általános értékelésként elmondható, hogy a közelmúltban Magyarországon is jelentős fejlesztések 
történtek a szolgáltató önkormányzatok megvalósításának irányába. A legtöbb esetben a szolgáltatások 
új csatornájaként megjelent az Internet, és megalapozódott az intézményen belüli munkavégzés 
különböző szintű elektronikus támogatása. Számos területen ugyanakkor még jelentős fejlődési 
lehetőségek vannak mind az intézmények szakmai tevékenységeinek támogatásának, mind az 
állampolgárok és vállalkozások irányába biztosítandó szolgáltatások kiterjesztése területén.  

A fejlesztések megvalósítása kapcsán ugyanakkor megfelelő stratégia mentén szükséges eljárni, mivel 
a jelentős lemaradás miatt mind az intézmények oldaláról jelentkező szolgáltató készség mind a 
lakosság, mind pedig a vállalkozások oldaláról jelentkező befogadó készség szempontjából szem előtt 
kell tartani a megvalósítás fokozatosságát. 

Hódmezővásárhely városának eddigi informatikai eredményeit értékelve egyértelműen megállapítható, 
hogy a város GVOP projektje a hazai mezőnnyel történő összehasonlításban kiemelkedő 
eredményeket ért el, mind a portál megújítása, a hozzáférhetővé tett elektronikus szolgáltatások köre, a 
belső ügymenet mind pedig a térinformatika terén. Az Önkormányzat jelenlegi informatikai 
felkészültsége jó alapot ad a továbblépésre, az intézményhálózat hatékony támogatására. 

4.2. A működési környezetből adódó kényszerűségek 

Az Önkormányzat és az intézményhálózat működési környezete folyamatosan változóban van. A 
változások irányát, várható kihatásait az informatikai működés jövőbeni irányainak meghatározásakor 
nyilvánvalóan figyelembe kell venni. Vizsgálatunk szempontjából az alábbi tényezőket emeljük ki. 

Egyfelől folyamatosan érzékelhető a szervezetekkel szemben támasztott követelmények növekedése. A 
polgárok egyre inkább elvárják ügyeik gyors és szakszerű intézését, az információkhoz való hozzájutás 
gyorsulását és egyszerűsödését. Az intézmények szolgáltató jellegének erősítése elsőrendű feladat, 
amelynek megvalósításában a hatékony és korszerű informatikai eszközök alapvető szerepet játszanak. 

Ugyanakkor határozottan érezhető az Önkormányzat és az intézmények rendelkezésére álló anyagi 
erőforrások szűkülése, a költségvetési egyensúly megbomlásának helyreállítását célzó központi 
kormányzati akarat következtében. Az Önkormányzat és intézményei számára létfontosságúvá válik a 
működési hatékonyság javítása, a szervezetben, az eszközökben, a folyamatokban és az emberi 
erőforrásokban megtestesülő erőforrások optimalizálása. 

Az egyre erőteljesebben ható gazdasági szempontok ugyancsak előtérbe hozzák az intézmények 
tevékenységi köréhez kapcsolódó bevételi forrásainak lehetséges bővítését célzó kezdeményezéseket. 

Ezen kényszerűen jelen lévő tényezőknek való megfelelést az intézményhálózat informatikai 
tevékenységében az alábbiak szerint lehet megvalósítani. 

A szervezetekkel szemben támasztott követelmények növekedésére célzott informatikai fejlesztésekkel 
kell választ adni, mely révén 

- a jelenleg még meglévő nagymennyiségű manuális tevékenységet, 
papír alapú adminisztrációt átveszik a kor követelményeinek 
megfelelő informatikai rendszerek, 

- az adatokhoz, információkhoz való felgyorsult hozzáférés révén az 
ügyintézők munkaidejük egyre nagyobb részét fordíthatják szakmai 
tevékenységükre, ezáltal növelve annak hatékonyságát, a polgárok 
elégedettségét. 
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A rendelkezésre álló anyagi erőforrások szűkülésére adandó válasz fő elmei 

- a rendelkezésre álló eszközök, emberi és egyéb erőforrások 
koordinálása, egységes szakmai elvek szerint történő felhasználása, 

- a jelenlegi informatikai erőforrások költségeinek csökkentésére tett 
erőfeszítések a működési hatékonyság növelése érdekében, 

- az informatikai szolgáltatások kapcsán megszerezhető bevételek 
növelése, illetve felhasználási hatékonyságának fokozása. 

A környezeti tényezőkre adandó válaszok nem különíthetők el egymástól, azokat összehangoltan 
alkalmazva egymás hatásait erősítve fejtik ki kedvező hatásukat. 

4.3. Önkormányzati informatikai fejlesztések Európában (nemzetközi példák) 

4.3.1. Fejlesztési irányvonalak 
Az Európai Unió fejlett tagállamai az önkormányzati informatikai fejlesztések számos területén 
szolgálnak előremutató példával, annak ellenére is, hogy Európa az információs, tudásalapú társadalom 
és gazdaság kialakulása terén jelenleg még elmaradásban, hátrányban van a világ más térségeivel 
szemben (pl. USA).  

Európa legfejlettebb országaiban a közigazgatás különböző intézményeinél, így a helyi 
önkormányzatoknál és azok intézményeinél is, egyre inkább elterjednek tekinthető a korszerű, integrált 
információs rendszerek használata. Ezen országokban mind az érintett önkormányzatok számában, 
mind az informatikailag támogatott funkciók arányában nagymértékben meghaladja a hazai átlagot. A 
megoldások általában többcélú integrált önkormányzati rendszerek, amelyek már olyan komplex 
megoldásokat is integrált módon tartalmaznak, mint például „Citizen Relationship Management” 
(ügyfélkapcsolat menedzsment (CRM) közszférában megvalósuló változata).  

Ezen rendszerek kölcsönös sajátossága, hogy az Internet alapvető kommunikációs eszközévé válik a 
szolgáltató önkormányzatoknak. A megvalósított fejlesztések eszköztára elsősorban az alábbi 
területekre terjed ki: 

1. Az önkormányzati ügyintézés integrált rendszerre történő alapozását, 
illetve új ügyintézési csatornák (Internet) előtérbe helyezését tűzik ki célul. 
Egy ilyen „mintaprojekt” általában az alábbi területekre terjed ki: 

- Városi elektronikus ügyintézési stratégia megfogalmazása 

- Az ahhoz illeszkedő integrált információs megoldás kialakítása 
(általában „workflow” jellegű ügymenetkezelő rendszerek) 

- Elektronikus ügyintézést lehetővé tevő városi portálok kialakítása, 
kapcsolattartási lehetőség az önkormányzat tisztviselőivel, 
munkatársaival.  

- Ügyfél (állampolgár, vállalkozás) folyamatos tájékoztatása az 
ügyintézési folyamat státuszáról. 

- Online ügyintézés és az ügyintézéshez kapcsolódó online fizetések 
megvalósítása.  

2. Egy másik megközelítés szerint egyetlen integrált rendszer fedi le az 
önkormányzat és az intézmények folyamatait is. A megoldás a legújabb 
technológiai fejlesztések adta lehetőségek segítségével egységes, korszerű 
platformba tömöríti a szigetszerűen alkalmazott megoldásokat, és egységes 
információs bázis teremt.  
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3. Számos esetben a fejlesztések több önkormányzat összefogásával 
valósulnak meg, amelynek kapcsán jelentős erőforrások takaríthatók meg a 
rendszer fejlesztése kapcsán. Az ilyen beruházások előfeltétele ugyanakkor 
a folyamatok újragondolása és összehangolásával, amelynek 
eredményeképpen a hatékonyság tovább javítható.  

4. Ezen túlmenően számos külföldi önkormányzat egyéb alternatív 
szolgáltatások bevezetését is biztosította (általában valamilyen egységes 
informatikai megoldás kiegészítéseként). Ennek keretében került sor 
például távmunka és távoktatási szolgáltatások kialakítására, illetve közös 
tudásbázisok kialakításának megosztására (eCitizenship - TeleCities 
projekt, amely 20 különböző európai ország több mint 100 települési 
önkormányzatának nyújt platformot a tapasztalatok egymás közötti 
kicseréléséhez és gyakorlati megoldások kidolgozáshoz). 

4.3.2. Külföldi tapasztalatok és referencia modellek 
Az ismertebb európai digitális városok közé sorolhatók a következők:  

- Ausztria: Linz  

- Belgium: Antwerpen 

- Dánia: Nästved 

- Finnország: Helsinki, Tampere 

- Németország: Augsburg, Hagen, Lipcse Münster, Wuppertal 

- Olaszország: Bergamo, Bologna, Firenze, Roma, Torino 

- Hollandia: Amsterdam, Eindhoven, Hága, Rotterdam 

- Spanyolország: Barcelona, La Coruna 

- Egyesült Királyság Birmingham, Bristol, Leeds, London, Manchester, 
Trimdon 

Ezen városok esetében sikerült az elektronikus szolgáltató önkormányzat koncepcióját teljes mértékben 
megvalósítani.  Ez a településekben ma a helyi polgárok, intézmények (pl. az általános- és 
középiskolák) és a vállalkozások döntő többsége az átlagosnál sokkal gyorsabb és biztonságosabb 
Internet hozzáféréssel rendelkezik, így a mindennapi ügyintézések kapcsán alapvető kommunikációs 
csatornát képez az Internet. 

A fenti fejlesztések általában többféle konstrukcióban valósulnak meg, amelyek között vannak olyanok 
is, amelyek hazánkban egyáltalán nem elterjedtek. Egy nagyobb részük természetesen különféle 
támogatások, vagy fejlesztési előirányzatok bevonása segítségével valósul meg, ugyanakkor számos 
területen megjelenik a gazdasági szereplőkkel, illetve más önkormányzatokkal való partnerség. Ennek 
során bizonyos fejlesztések és szolgáltatások a gazdasági szereplőkkel közös finanszírozásban 
valósulnak meg. Az ilyen együttműködések révén partnerség alakul ki az önkormányzat és a 
magánvállalkozások, a lakosság, a civil szervezetek között.  

 

Az elektronikus szolgáltató önkormányzat „úttörője” - Nästved (Dánia) 

A fentiekre az egyik legjobb példa dániai Nästved, ahol Európában elsőként sikerült megvalósítani a 
digitális adminisztrációt. Az alig 47 ezer lakosú kisváros nem csak Dánia egyik informatikai 
tekintetben vezető önkormányzata, hanem 1998. óta egész Európa számára modellül szolgál az 
elektronikus szolgáltató önkormányzatok kialakítása kapcsán.  
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A fejlesztés eredményeképpen Nästved az ODA (Open Digital Administration) projekttel a jövő 
nyitott, digitális adminisztrációját alakítja ki, Hágával és több privát partnerrel együttműködve. Mivel 
1998-ban a szélessávú Internetes szolgáltatások a mainál lényegesen rosszabb feltétele mellett álltak 
rendelkezésre, a város célul tűzte ki egy városi háló kialakítását. Ennek kapcsán a privát partnerekkel 
együttműködve a város egy saját hálózatot épített ki, amely minden állampolgár és vállalkozás számára 
elérhető. Az így kiépült NaestvedNet olyan fontos lehetőséget is nyújt, mint pl. a távmunka, a 
távoktatás, vagy a digitalizált városi könyvtár interaktív elérése. Egy másik projekt keretében (Learning 
Village) a régió iskolái számára biztosít az önkormányzat lehetőséget az oktatáshoz és tanuláshoz 
kapcsolódó különféle nemzetközi információk megosztására, és elérésére. 

 

Elektronikus ügyintézés és integrált önkormányzati rendszer - Biel (Svájc) 

A svájci Biel kb. 50 ezer lakosú város Svájc legnagyobb kétnyelvű városa. A város vezetése felismerte, 
hogy a hagyományos polgármesteri hivatal fölött eljárt az idő, s hogy a szolgáltatásokat új alapokra kell 
helyezni. A fejlesztés során egy olyan integrált önkormányzati megoldás került kidolgozásra, amely: 

- teljes mértékben lefedi a belső ügyintézési folyamatokat (workflow 
alapú ügymenet kezelés); 

- képes a rendszer képes interneten keresztül is kommunikálni a helyi 
állampolgárokkal, és a kétnyelvű (német-francia) portálról érkező 
tranzakciókat befogadására. Az on-line űrlapok kitöltés után 
belekerülnek az automatizált munkafolyamatba. 

- Az illetékköteles szolgáltatások kapán on-line fizetési lehetőség került 
kialakításra. 

- Az ügyintézési folyamatok eredményeként létrejövő dokumentumok a 
folyamat végén az állampolgárhoz elektronikus formában kerülnek 
vissza.  

Svájc nem tagja az Európai Uniónak és mégis azt látjuk, hogy megvalósítják a Common List of Basic 
Public Services harmadik és negyedik elektronikus szolgáltatási szintjét.   

 

Kitekintés: az elektronikus szolgáltató önkormányzat „tisztán piaci modellje” –Tampa (Florida állam) 

Európából kitekintve, már a megoldások „szélsőséges példája” is kialakult. Az Egyesült Államokban 
számos helyen megjelenik a „Public-Private Business Model” (PPBM, köz- és magánszféra üzleti 
modell) néven széles körben ismertté vált ismert önfenntartó működési konstrukció. A tampai modell 
lényege, hogy a számos on-line, elektronikus szolgáltatás, ügyintézés finanszírozását az úgynevezett 
„convenience fees” („kényelmi díjak”) biztosítják, amely díjat azoknak és csak azoknak kell 
megfizetni, akik a hagyományos ügyintézés helyett a sokkal kényelmesebb elektronikus ügyintézést 
választják. A díjfizetés nem vonatkozik minden egyes elektronikus szolgáltatásra, a szolgáltatások egy 
jelentős köre, mint például a számtalan témájú bejelentés megtétele természetesen itt is ingyenes. Ez a 
modell akkor válhat önfenntartóvá, ha megfelelő számú ügyfél választja az ügyintézés kényelmesebb, 
gyorsabb módját.  

Természetesen ezen megoldások egy eltérő működési környezetben, mint amilyen hazánk is, vélhetően 
nem életképesek, ráadásul ellentétesek a kormány és az Európai Unió célkitűzéseivel is. 
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5. A jelenlegi helyzet értékelése 

Jelen fejezetben az általunk végzett felmérés eredményeit ismertetjük részletesen. A munkamódszer 
bemutatását követően a fejezetben az általános intézményi, majd a specifikus informatikai 
megállapításainkat rögzítettük.     

5.1. Munkamódszer 
Az Önkormányzat által felügyelt intézmények jelenlegi informatikai helyzetének értékelését a 
RacioNet Informatikai Felmérés Módszertanára alapozva végeztük el. A módszertan alapján, a 
felmérés során az informatika infrastruktúra (hardverek, szoftverek) elemzésén túlmenően kitértünk az 
informatikai szervezet, és – ahol indokolt volt – az informatikai folyamatok áttekintésére is.  

A felmérést elsősorban az alábbi fő munkamódszerek mentén végeztük el: 

- A „helyismeret” alapján rendelkezésre álló információk feldolgozása 
(a RacioNet szakértői más projekt kapcsán már ismerik az 
Önkormányzat informatikai működését, és a rendelkezésre álló 
eszközeit) 

- Átadott dokumentumok áttanulmányozása: a felmérés kezdeti 
szakaszában  

- Személyes interjúk készítése egyes kiemelt intézmények vezetőivel, 
és / vagy az informatikában érintett szakmai munkatársaival 

- Kérdőíves felmérés, és a kapott válaszok értékelése. 

5.1.1. Rendelkezésre bocsátott dokumentumok feldolgozása 
A felmérés során alábbi dokumentumok álltak rendelkezésre, amelyeket az információk feldolgozása 
kapcsán figyelembe vettünk: 

- Tájékoztató Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési 
terveiről 

- 2007. évi költségvetési koncepció   

- Hódmezővásárhely MJV közoktatási, feladatellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési terve 2006-2013   

- Új Hódmezővásárhely Program   

- A Jövő Hódmezővásárhelye Program   

- Feljegyzés polgármester úrnak Madácsy Tamás Emlékpont Múzeum 
igazgatótól a városi internetes oldal fejlesztéséről   

- Belső feljegyzés a városi portál tartalmának és szolgáltatásainak 
fejlesztése témakörben   

5.1.2. Kérdőíves felmérés 
A legtöbb intézmény esetében egy részletes kérdőív segítségével végeztük el a felmérést. A kérdőíves 
felmérésben részt vevők körét az Önkormányzat munkatársaival közösen jelöltük ki. Az egyes 
intézmények részére e-mailen juttattuk el a kérdőívet. 

Az informatikai felmérési projektek esetében a kérdőíves vizsgálatok eredményességét nagymértékben 
meghatározza a felmérésben résztvevők felkészültsége és „kitöltési hajlandósága”. Jelen projektben a 
kérdőíves felmérés eredményességét rendkívül jónak tartjuk, mivel mind a visszaérkező kérdőívek 
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aránya, mind a kitöltés minősége messze meghaladja a hasonló projektekben tapasztaltakat. A 
kérdőívek legnagyobb része határidőre visszaérkezett. 

A felmérésben az alábbi intézmények / szervezetek vettek részt (a kitöltött kérdőívek a jelentés 
mellékletét képezik): 

Intézmény/társaság 
Kérdőív 

visszajött 

Aranyossy Ágoston Általános Iskola  Igen 

Brunszvik Teréz Óvoda Igen 

Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola Igen 

Dömötör Géza Óvoda Igen 

Egyesített Bölcsődei intézmény Igen 

Emlékpont - Fél évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ Igen 

Eötvös József Szakközépiskola Igen 

Erzsébet Kórház Igen 

Exner Leó Óvoda  Igen 

Galyasi Miklós Muzeális és Közművelődési Intézmény Igen 

Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Igen 

Hermann Alice Óvoda  Igen 

Hódfó Kht. (Szociális Foglalkoztató) Igen 

HÓD-MENZA Kht. Nem 

Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. Igen 

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Igen 

Hód-Strand Sport és Fürdőszolgáltató Igen 

Hódtói Sportcsarnok Igen 

HVSZ Zrt. (Vagyonkezelő és Szolgáltató Zrt.) Igen 

Ipari Szakképző Kft. Igen 

Janikovszky Éva Óvoda  Igen 

József Attila Általános Iskola Igen 

Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola Igen 

KK Családsegítő Szolgálat Igen 

KK Csodaház (Fogyatékkal Élők Nappali Intézménye) Igen 
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Kérdőív 
Intézmény/társaság visszajött 

KK Gondozási Központ Igen 

KK Gyermekjóléti Szolgálat Igen 

KK Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény Igen 

KK Kovács-Küry Idősek Otthona Igen 

KK Nevtan Igen 

KK Szivárvány Szakosított Szociális Otthon és Lakóotthon Igen 

KK Védőnői Szolgálat Igen 

Kiss Lajos Általános Iskola Igen 

Klauzál Gábor Általános Iskola Igen 

Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium Igen 

Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Igen 

Móra Ferenc Külterületi ÁMK Igen 

Németh László Gimnázium és Általános Iskola Igen 

Németh László Városi Könyvtár Igen 

Péczely Attila Művészeti Oktatási Intézmény Nem 

Szántó Kovács János Általános Iskola Igen 

Szent István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola Igen 

Szerdahelyi Kht. Igen 

Tarjáni Általános Iskola Igen 

Tornyai János Általános Iskola  Igen 

Városellátó Kht. Igen 

Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium Igen 

Zsigmondy Béla Zrt. Igen 

5.1.3. Személyes interjúk, prezentációk 
Helyszíni személyes interjú készítésére az alábbi intézmények, vagy szervezetek esetében került sor: 

Interjú 
időpontja 

Intézmény / szervezet neve  Résztvevők 

2007. 01. 17. Önkormányzat Dr. Korsós Ágnes, jegyző 

2007. 01. 17. Önkormányzat Weszely Tamás 
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Interjú Intézmény / szervezet neve  Résztvevők 
időpontja 

2007. 01. 17. Önkormányzat Zakar Péter 

2007. 01. 24. HVSZ Zrt. Ádók János, Dávid László 

2007. 01. 24. Önkormányzat Mikecz Péter 

2007. 01. 24. Önkormányzat Rapcsák András, Kiss András 

2007. 01. 24. Önkormányzat Dr. Végh Ibolya 

2007. 02. 01. Emlékpont Dr. Madácsy Tamás, Gulyás 
Csaba. 

2007. 02. 01. Kapcsolat Központ Kovácsné Bálint Gabriella, 
Lénárt Miklós 

2007. 02. 01. Kossuth Zsuzsanna 
Szakközépiskola 

Kurusa József ,Dormanns 
Marcel, Libor Tamás 

2007. 02. 15. Delfin Computer Informatikai 
Zrt. 

Knyur Géza, Lengyel Zoltán, 
Pacskó Csaba 

2007. 02. 15. Erzsébet Kórház dr. Várkonyi Katalin, Váczi 
Mihály, Tűhegyi Tibor, Nagy 
Erika 

2007. 02. 19. Erzsébet Kórház dr. Várkonyi Katalin, dr. 
Kallai Árpád 

2007. 02. 19. Hód Szakszerviz Csernák Mihály 

2007. 02. 19. Kapcsolat Központ Kovácsné Bálint Gabriella, 
Lénárt Miklós 

 

A fentieken túlmenően Nagy Judit (Önkormányzat – Városstratégiai Iroda, Oktatási, Ifjúsági és Sport 
Csoport) a feltett kérdéseinkre írásban adott választ. 

Az információgyűjtés mellett a projekt során a stratégiai továbbfejlesztési irányokra vonatkozóan 
kialakított elsődleges javaslatainkat 2007. február 21-én ismertettük Dr. Lázár János polgármester úrral, 
majd 2007. február 27-én a Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottsággal, illetve 
2007. március 1-jén a Közgyűléssel. 

 

5.2. Általános értékelés (intézmények) 

5.2.1. Oktatás – óvodák, bölcsődék 
A felmérés során az alábbi intézményektől érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozása révén az 
alábbi általános értékelést elvégeztük: 

• Brunszvik Teréz Óvoda 

• Dömötör Géza Óvoda 

• Exner Leó Óvoda 

• Hermann Alice Óvoda 
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• Janikovszky Éva Óvoda 

• Kapcsolat Központ - Egyesített Bölcsődei Intézmény. 

Fenti intézmények közös jellemzője, hogy informatikai szempontból alapvetően gyengén ellátottnak 
tekinthetők.  Az intézményekben általában csak néhány régebbi számítógép és nyomtató áll 
rendelkezésre, így az informatikai támogatás elsősorban csak kommunikációs és adminisztrációs 
funkciókra korlátozódik. Problémát jelent, hogy a rendelkezésre álló kevés eszköz is csak központi 
intézményekben található, és a tagintézmények nagy része informatikailag teljesen ellátatlan.  

Önálló informatikai fejlesztési forrással ezen intézmények nem rendelkeznek, leggyakrabban más 
intézményből történő átadás révén, illetve esetenként pályázati úton jutnak eszközökhöz.  

Kiemelten gyengén ellátott intézménynek számít a Kapcsolat Központ bölcsődéje, ahol összesen 1 db 
számítógép áll rendelkezésre. Ebben az intézményi csoportban egyedül a Dömötör Géza Óvoda tartja 
megfelelőnek a jelenlegi IT eszközökkel való ellátottságot, mivel itt a közelmúltban fejlesztések 
történtek. 

Az intézményekben rendelkezésre álló gépek hálózati összeköttetése általában nem megoldott (kivéve 
Exner Leó és Hermann Alice óvodák), mintahogyan az Internet elérhetőség is csak a központi 
intézményekben található és a társintézmények szinte mindegyikében hiányzik. Az Óvoda központok 
vonatkozásában Invitel ADSL szolgáltatás áll rendelkezésre, amelyet csomagban az Önkormányzat 
vásárolt részükre. Jelenleg még tart a hűségnyilatkozattal kötött időszak.  

A tárintézményeknél az Internet és/vagy az informatika hiánya a kommunikációt jelentős mértékben 
nehezíti. Ennek hiányában az intézmények kénytelenek jóval drágább és lassabb kommunikációs 
csatornákat igénybe venni (posta, telefon, személyes kézbesítés stb.). 

A nyomtatókkal való ellátottság igen vegyes, általában egy-egy munkaállomáshoz kapcsolódóan áll 
rendelkezésre lézeres, vagy tintasugaras nyomtató. 

Önálló informatikai szervezettel egyik intézmény sem rendelkezik, az üzemeltetési teendőket a legtöbb 
esetben az Önkormányzat informatikusai látják el. Egy intézmény esetében az ő munkájukat a 
megfelelő szaktudással rendelkező intézményi vezető is kiegészíti. Az Önkormányzat 
informatikusaival a kapcsolatot az óvodák általában korrektnek minősítették, általános problémának 
tartják, hogy az ezen irányú tevékenységek csupán a hibaelhárításra, illetve az eseti probléma 
megoldásra korlátozódnak, és rendszeres karbantartás jellegű tevékenységekre általában nem kerül sor. 

Alkalmazások tekintetében ezen intézmények az irodai programcsomagokon kívül (amelyeket a napi 
levelezésre, adminisztrációs feladatok ellátására használnak) egy-egy leginkább alapvető 
adatszolgáltatási, vagy bevallási kötelezettséghez kapcsolódó programmal rendelkeznek. Ezen kívül, a 
bölcsődében a gyermekek étkezési hozzájárulásának számlázását is számítógépen oldják meg. 

5.2.2. Oktatás – általános iskolák 
A felmérés során az alábbi intézményektől érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozásával az 
értékelést elvégeztük: 

• Aranyossy Ágoston Általános Iskola 

• József Attila Általános Iskola 

• Kiss Lajos Általános Iskola 

• Klauzál Gábor Általános Iskola 

• Németh László Gimnázium és Általános Iskola 

• Szántó Kovács János Általános Iskola 
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• Szt. István Általános Iskola és Halmay Zoltán Sportiskola 

• Tarjáni Általános Iskola 

• Tornyai János Általános Iskola 

Az általános iskolákban az óvodákhoz képest lényegesen szélesebb körben kerül sor az informatika 
felhasználására. Ennek legfőbb oka, hogy az iskolák már az alaptevékenységük ellátása (oktatás) 
kapcsán is igénybe veszik az informatikai eszközöket. Egyes iskolák esetében a számítástechnika 
kiemelt szerepet játszik a problémás, vagy hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása céljából (név 
szerint a Szántó Kovács János és az Aranyossy Ágoston iskolák említettek ilyen célú felhasználást).  

Ezeken túlmenően az iskolák természetesen a „hagyományos adminisztrációs” tevékenységek kapcsán 
is igénybe veszik az informatikai támogatást, amelyek kiterjedtsége nagyjából arányban áll a 
rendelkezésre álló IT erőforrásokkal (eszközök mennyisége és minősége). A kérdőívek alapján 
elsősorban az alábbi tevékenységek kerültek külön is nevesítésre: 

- Általánosan elterjedt a gazdálkodáshoz kapcsolódó különféle 
információk rögzítése, illetve kimutatások, statisztikák készítése 
irodai alkalmazásokkal, valamint a különféle bevallások, 
bérszámfejtéshez kapcsolódó információk feldolgozása a 
rendelkezésre bocsátott célalkalmazásokkal (pl. MÁK - IMI, TÁKISZ 
stb.). 

- Tanulók szöveges értékelése (pl. Szt. István, József Attila iskolák), 

- Könyvtári adminisztráció (Szántó Kovács János, József Attila iskolák) 

- Különféle nyilvántartó programok használata (pl. Tornyai János, Kiss 
Lajos, Szántó Kovács János iskolákban a tanulók és pedagógusok 
nyilvántartása, illetve túlóra nyilvántartás, stb.). 

Az egyes általános iskolák informatikai eszközökkel való ellátottsága közepes, vagy annál gyengébb. 
Mind az eszközök mennyiségét, mind színvonalát tekintve igen heterogénnek mondható. A fejlesztések 
általában normatívából, vagy alapítványi forrásokból történnek. Tekintve, hogy az eszközöket oktatási 
célra is felhasználják, átlagon felüli azok elhasználódása és meghibásodása, így a legtöbb általános 
iskola esetében folyamatos problémát jelent azok pótlása, karbantartása. 

Az átlagosnál lényegesen jobb eszközparkkal rendelkezik a Szántó Kovács János Általános Iskola, 
amely a közelmúltban pályázaton nyert pénzt jelentős informatikai fejlesztésre. Ennek kapcsán külön 
problémát okoz, hogy az intézmény 2007-ben várhatóan megszűnik, így gondoskodni kell majd azok a 
jogutód intézményben történő megfelelő célú felhasználásáról is (biztosítani kell a pályázati fenntartási 
feltételeknek való megfelelést). 

Hálózat és szerverek a legtöbb intézményben rendelkezésre állnak, bár azok mennyisége és színvonala 
is jelentősen eltérő. A legtöbb esetben Linux alapú szerverek vannak üzemben (webszerverek, levelező 
szerverek, illetve fáljszerverek). A szerverek színvonala vegyes, de a legtöbb esetben indokolt lenne 
azok korszerűsítése is. Átlagon felüli hálózattal rendelkezik a Szántó Kovács János iskola (ott többek 
között egy Windows 2003 alapú szerver active directory-val is rendelkezésre áll), vagy József Attila 
(fejlett strukturált hálózat 80 végponttal). Egyes iskolák esetében viszont (pl. Tarjáni) csak a 
gépteremben megoldott a gépek összeköttetése. 

Az általános iskolák mindegyike rendelkezik Internet eléréssel, közülük egy (József Attila) közvetlenül 
kapcsolódik a Hódtáv (HVSZ Zrt.) hálózatához. Az iskolák nagy része saját honlappal is rendelkezik. 
A József Attila iskolának saját iskolaújságja is van, illetve az intézmény számítógéphez kötött web 
alapú telefonálást is említett (Skype). 
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Az iskolákban legtöbb esetben a kiemelt (tanári, vagy adminisztrációs) munkaállomáshoz kapcsolódik 
egy-egy lézer, vagy tintasugaras nyomtató. Hálózati, vagy nagy teljesítményű nyomtató csupán az 
intézmények kisebb részében áll rendelkezésre. 

Önálló informatikai szervezettel egy általános iskola sem rendelkezik. Az intézmények mindegyikében 
az Önkormányzat informatikusai látják el a rendszergazdai és üzemeltetési teendőket. Azon 
intézmények esetében, ahol külön informatikai oktatással is foglalkoznak, az Önkormányzati 
rendszergazdák az informatikával foglalkozó tanárral megosztva végzik el a feladatokat. Ezen a téren 
egy intézmény sem jelzett problémát, vagy hiányosságot. 

5.2.3. Oktatás – középiskolák 
A felmérés során az alábbi intézményektől2 érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozásával az 
értékelést elvégeztük: 

• Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 
Szakiskola 

• Eötvös József Szakközépiskola 

• Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 

• Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium 

• Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola 

• Németh László Gimnázium és Általános Iskola 

• Vásárhelyi Cseresnyés Kollégium 

• Ipari Szakképző és Szolgáltató Kft. 

Az oktatási intézmények informatikai felszereltsége kapcsán általános trend, hogy a felsőbb szintű 
képzéseket nyújtó intézmények szélesebb körben alkalmazzák az informatikát, így általában jobban 
felszereltek. Ez Hódmezővásárhely városára is igaz, hiszen a középiskolák legnagyobb része megfelelő 
informatikai háttérrel rendelkezik. Ráadásul akad közöttük olyan kiemelkedő példa is (Kossuth 
Zsuzsa), amelyik országos szinten is kiemelkedő informatikai infrastruktúrával bír. Egy intézmény 
(Németh László) ECDL vizsgaközpontot is üzemeltet.  

Az intézmények a fejlesztéseket nagyobb részben a szakképzési hozzájárulásból (szakiskolák), illetve a 
rendelkezésre álló normatívákból oldják meg. Eseti jelleggel pályázatok alapján is történnek 
fejlesztések.  

Mivel az ellátottság szintje valamennyi intézmény esetében teljes körű, azok színvonalát az alábbi 
táblázatban igyekeztünk összefoglalni: 

Intézmény neve Munkaállomások Hálózat, Internet Szerverek 

Corvin Mátyás 
Kereskedelmi és 
Vendéglátóipari 
Szakközépiskola 

Átlagon felüli 
mennyiségű, 
heterogén 
színvonalú 
géppark, amely 
egy jó része 
lassan cserére 

Strukturált, 
színvonalas 
hálózat 

HVSZ és Sulinet 
ADSL 

A géppark 
mennyiségéhez 
illeszkedő 
megfelelő 
minőségű szerver 

                                                 
2  A Németh László Gimnázium és Általános Iskolát a középiskolák között értékeltük, mivel informatikai felszereltségét tekintve inkább 

ebbe a csoportba tartozik. 
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Intézmény neve Munkaállomások Hálózat, Internet Szerverek 

szorul 

Eötvös József 
Szakközépiskola 

Átlagon felüli 
mennyiségű és 
színvonalú 

Van hálózat 

HVSZ és Sulinet 
ADSL 

Vegyes 
szerverpark, egy 
részük cserére 
szorul 

Gregus Máté 
Mezőgazdasági 
Szakközépiskola 
és Szakiskola 

Átlag alatti 
mennyiség, 
nagyobb része 
lassan cserére 
szorul 

Van hálózat 

Sulinet ADSL 

A géppark 
mennyiségéhez 
illeszkedő 
megfelelő 
minőségű szerver 

Kossuth 
Zsuzsanna 
Műszaki 
Szakközépiskola 
és Gimnázium 

Átlagon felüli 
mennyiségű és 
minőségű géppark 

Kiemelkedő 
színvonalú, 
strukturált hálózat 

HVSZ-en 
keresztül a HIF 
gerinháló elérés, 
Sulinet ADSL 
backup 

Átlagon felüli 
mennyiségű és 
minőségű géppark 

Kalmár Zsigmond 
Ipari 
Szakközépiskola 
és Szakiskola 

Közepes 
mennyiségű és 
régebbi eszközök, 
nagy részük 
cserére szorul 

Van hálózat 

Sulinet ADSL 

2 szerver áll 
rendelkezésre. Az 
egyik (Windows) 
megfelelő, a 
másik (Novell) 
cserére szorul 

Németh László 
Gimnázium és 
Általános Iskola 

Átlag alatti 
mennyiségű, 
vegyes 
színvonalú, egy 
részük cserére 
szorul 

Van hálózat 

HVSZ és Sulinet 
ADSL 

Megfelelő 
szerverek, domain 
alapú 
authentikáció 

Vásárhelyi 
Cseresnyés 
Kollégium 

Kevés, 
színvonalában 
elavult gépek 

Sulinet ADSL Megfelelő 
szerverek, domain 
alapú 
authentikáció 

Ipari Szakképző 
és Szolgáltató 
Kft. 

Kevés, 
színvonalában 
közepes gépek 

Van hálózat 

HVSZ Internet 

Nincsenek 

 

Az intézmények nyomtatóval általában jól ellátottak, a legtöbb helyen megfelelő mennyiségű 
lézernyomtató is rendelkezésre áll. Az állomány meglehetősen heterogén. A középiskolák egy részénél 
nyílik lehetőség a költségtakarékos megoldások (pl. közös hálózati nyomtatók) alkalmazására. 

Önálló informatikai szervezettel egy intézmény rendelkezik (Kossuth Zsuzsa), míg a legtöbb 
középiskolában 1-2 belsős rendszergazda áll rendelkezésre (Gregus Máté, Eötvös József, Kalmár 
Zsimond, Corvin Mátyás).  A vegyes intézményben (Németh László) az Önkormányzat 
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rendszergazdája lát el rendszergazdai feladatot. Ez a tény a rendelkezésre álló infrastruktúra 
tekintetében nem minden esetben eredményez hatékony probléma megoldást. Külsős vállalkozó egy 
esetben, a Kollégiumban lát el szerződés alapján informatikai üzemeltetési tevékenységet. 

Mintahogyan a hardverek tekintetében, úgy az informatikai alkalmazások terén is jóval árnyaltabb a 
helyzet, mivel a középiskolák nagy része már a szakfeladata ellátásához kapcsolódóan is használ 
különféle alkalmazásokat (pl. a szakképzéshez közvetlenül kapcsolódó különféle tervező és CAD 
eszközök - Kossuth Zsuzsa, Kalmár Zsigmond, Ipari Szakképző Kft.). 

Az Ecostat gazdálkodási rendszer mindegyik középiskolában rendelkezésre áll. A különféle 
adminisztrációs megoldások használata általánosan elterjedt. Ezeken keresztül az intézmények például 
a tanulók szöveges értékelését végzik, vagy az ebédbefizetéseket adminisztrálják (Németh László), a 
könyvtári állományt nyilvántartják (Kossuth Zsuzsa), vagy az órarendet állítják össze (Corvin Mátyás). 
Tanuló és alkalmazotti nyilvántartó alkalmazás, illetve túlóra nyilvántartás minden intézményben 
rendelkezésre áll. Példaként említhető továbbá, hogy a kollégiumban beléptető alkalmazás is üzemel. 

Az intézmények legtöbbje önálló weboldallal is rendelkezik. 

5.2.4. Szociális intézmények 
A felmérés során az alábbi intézményektől érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozásával az 
értékelést elvégeztük: 

• Kapcsolat Központ Családsegítő Szolgálat 

• Kapcsolat Központ Csodaház Foglalkoztató Napközi 

• Kapcsolat Központ Szociális Gondozási Központ 

• Kapcsolat Központ Gyermekjóléti Szolgálat 

• Kapcsolat Központ Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény 

• Kapcsolat Központ Kovács-Küry Időskorúak Otthona 

• Kapcsolat Központ Nevelési Tanácsadó és Logopédia 

• Kapcsolat Központ Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona 

• Kapcsolat Központ- Védőnői Szolgálat 

• Hódmezővásárhelyi Nyugdíjas Lakópark Kht. 

• Szociális Foglalkoztató. 

Valamennyi szociális intézményről elmondható, hogy azok informatikai szempontból hátrányos 
helyzetben vannak Ez általános problémát jelent, hiszen a szakmai tevékenységek nagy része kapcsán 
(pl. többek között oktatási-nevelési, vagy felzárkóztatási célra) az intézmények igénybe vehetnének 
valamilyenféle informatikai támogatást. Mivel a szociális intézmények feladatköre a közeljövőben 
várhatóan nem szűkül, hanem épp ellenkezőleg, jelentősen bővül, az informatikai felszereltség ilyen 
szintű hiánya jelentősen befolyásolhatja azok működésének eredményességét. 

Az intézmények legnagyobb részében csupán csak néhány, színvonalában is elavultnak tekinthető 
munkaállomás áll rendelkezésre. Általában ezek hálózati összeköttetése sem megoldott (kivétel a 
Csodaház és a Nappali Melegedő, ahol rendelkezésre áll alapszintű hálózatos összeköttetés). Vannak 
olyan intézmények is, amelyek egyes telephelyein egyáltalán nincs semmiféle informatikai eszköz (pl. 
Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény).  

Az üzemeltetési feladatokat általában az Önkormányzat informatikusai látják el. Két esetben 
rendelkezésre áll belső munkatárs is (Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény és a Szociális 
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Foglalkoztató), míg két intézmény szerződés alapján külső szolgáltatót vesz igénybe (Szivárvány 
Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona és a Szociális Gondozási Központ). 

A rendelkezésre álló gépekkel elsősorban adminisztratív feladatokat (pl. iktatás, egészségügyi-, 
gyógyszer-, vagy egyéb nyilvántartások, banki műveletek, esetleg könyvelés, telefonköltségek 
számlázása stb.) hajtanak végre, valamint biztosítják a „szokásosnak” tekinthető adatszolgáltatási 
kötelezettségeket (pl. MÁK). Ezen túlmenően a rendelkezésre álló eszközök egyéb irodai 
tevékenységeket (elektronikus és hagyományos levelezés) is támogatnak. Számos esetben problémát 
okoz a megfelelő szintű adatvédelem, illetve a jogosultsági rendszerek hiánya (pl. egészségügyi, vagy 
egyéb személyes adatoknál).  

Egységes gazdálkodási rendszer (pl. a számos önkormányzati intézményben alkalmazott Ecostat) egyik 
intézményben sem áll rendelkezésre. 

Internet kapcsolat sok esetben nem, vagy csak alap szinten megoldott. Mindezek kapcsán mind a belső, 
mind a külső kommunikáció hatékonysága nagymértékben elmarad az optimálistól.  

5.2.5. Egészségügyi intézmény 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő Erzsébet Kórház és Rendelőintézet esetében a kérdőíves 
információszerzést két esetben személyes interjúkkal is kiegészítettük. 

Az Intézményről elmondható, hogy a közelmúltban végrehajtott fejlesztések eredményeképpen 
országos szinten is kiemelkedő számítástechnikai infrastruktúrával rendelkezik (új szerverek és 252 új 
munkaállomás áll rendelkezésre). Ennek egyik legfőbb eredménye, hogy az intézmény 
kulcstevékenységeit (járó és fekvőbeteg ellátás) és a gazdálkodási, adminisztrációs feladatait egységes 
integrált megoldás támogatja (Globenet Zrt. által szállított MedWorks rendszer). 

A fejlesztéseket leginkább az Önkormányzat által eseti jelleggel rendelkezésre bocsátott fejlesztési 
támogatások segítségével végzik. Az üzemeltetéshez szükséges forrásokat az OEP által biztosított 
finanszírozásból gazdálkodják ki.  

Az intézmény önálló informatikai szervezettel is rendelkezik, amely kisebb mértékben hagyományos 
informatikai üzemeltetési, nagyobb mértékben adatfeldolgozási és kontrolling jellegű tevékenységeket 
lát el. A tényleges rendszergazdai, valamint az üzemeltetési tevékenységek nagyobb részét szerződés 
alapján külső vállalkozó látja el (Delfin Computer). 

A Kórház az Internet szolgáltatást közvetlenül a HVSZ-tól kapja. 

A rendelkezésre álló nagyszámú (100 körüli) nyomtató lehetővé teszi a szakfeladatok ellátásához 
kapcsolódó átlagon felüli nyomtatási igény megfelelő színvonalon történő kielégítését.  

A Kórház az integrált megoldáson kívül más kisebb szakmai rendszert (donor és vérkészítmény 
nyilvántartó, nővérhívő rendszer, és a gazdálkodási területek kontrolling alkalmazása), illetve a 
„szabványosnak tekinthető” kötelező alkalmazásokat (MÁK - IMI) is felhasznál.  

Problémát jelent a háziorvosi terminálrendszer korszerűtlensége (egyoldalú adatkapcsolat), amelynek 
fejlesztésével jelentős adminisztrációs munka lenne (mind a kórház, mind a háziorvosok oldaláról) 
megtakarítható. 

A kórház esetében várható ágyszám leépítés, és az ezen ok miatt bekövetkező várható finanszírozás 
csökkenés valószínűleg a kórház jelenlegi működésének újragondolását teszi szükségessé. Mivel a 
kórház az informatikai működéshez kapcsolódó költségeket saját költségvetéséből (OEP finanszírozás) 
gazdálkodja ki, az átalakítások kapcsán szem előtt kell tartani a változtatások informatikára gyakorolt 
esetleges hatásait is. 
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5.2.6. Önkormányzati hatóság 
Az Önkormányzat érdekeltségébe hatóságként a Hódmezővásárhelyi Hivatásos Önkormányzati 
Tűzoltóság tartozik. 

Az önkormányzati tűzoltóságok informatikai szempontból általában nem számítanak fejlett 
intézménynek, annak ellenére, hogy a szakmai munka hatékonyságát és eredményességét megfelelő 
szintű térinformatikai megoldásokkal nagymértékben támogatni lehetne. Ilyen térinformatikai 
megoldás Hódmezővásárhelyen sem áll rendelkezésre. Ennek megfelelően a tűzoltóság informatikája 
elsősorban az adminisztrációs feladatok ellátására korlátozódik. 

Gépparkjuk átlagosnak tekinthető, pótlásukat saját költségvetésből oldják meg, a rendszergazdai 
tevékenységek kapcsán külső szolgáltatót vesznek igénybe szerződés alapján (SOS Szoftverszerviz). 

5.2.7. Múzeumok, egyéb kulturális intézmények 
A felmérés során az alábbi intézményektől érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozásával az 
értékelést elvégeztük: 

• Emlékpont – Fél Évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ 

• Németh László Városi Könyvtár 

• Galyasi Miklós Muzeális és Közművelődési Intézmény 

• Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ. 

Fenti intézmények közül az Emlékpont – funkciójából eredően is – informatikailag átlagon felüli 
fejlettségű. A rendelkezésre álló kiemelkedő színvonalú eszközpark (hardver és szoftver eszközök) 
segítségével szinte az összes szakmai és adminisztrációs tevékenység megfelelő IT támogatással 
rendelkezik a szakmai munka közvetlen támogatásától egészen a belépőjegyek értékesítéséig. A 
rendelkezésre álló információs anyagok bővítése és folyamatos feldolgozása kapcsán jelentős értékű 
professzionális feldolgozó szoftverek is rendelkezésre állnak. Informatikai szempontból kihívást jelent 
ugyanakkor az oktatási anyagok folyamatos bővülése, valamint az intézmény alapfunkciójához 
kapcsolódó eszközpark kiterjedtsége, amelyek miatt különösen fontos a szintentartó beruházások 
folyamatos szem előtt tartása.  

Az Emlékponthoz hasonló kiterjedtségű informatikával rendelkezik a Városi Könyvtár is. A 
rendelkezésre álló Huntéka integrált könyvtári rendszerrel a szakmai tevékenységek legnagyobb részét 
eredményesen támogatják, beleértve a komplett katalogizálási és a kölcsönzési folyamatokat. Ezt az 
alkalmazást a Könyvtár a tagkönyvtárak számára is biztosítja. Mindezek mellett a rendelkezésre álló 
céleszközeivel a Könyvtár folyamatos digitalizálási tevékenységet is végez (elektronikus könyvtár). 
Utóbbi két tevékenység miatt jelenleg szűk keresztmetszetet jelent a rendelkezésre álló, a HVSZ által 
biztosított Internet szolgáltatás korlátozott sávszélessége. A Könyvtár jelentős informatikai 
erőforrásokkal rendelkezik az alaptevékenységként végzett tájékoztató szolgáltatás biztosítása 
tekintetében is ugyanakkor a rendelkezésre álló átlagosan 3-5 éves munkaállomások lassan teljes 
cserére szorulnak. 

Mind az Emlékpont, mind a Könyvtár esetében a gazdálkodási tevékenységeket az Ecostat 
alkalmazással támogatják, illetve rendelkezésre állnak a „szabványosnak” tekinthető adminisztrációs 
alkalmazások is (MÁK – IMI). A rendelkezésre álló munkaállomás mennyiség mindkét intézmény 
esetében biztosítja a munkatársak számítógépes környezetben történő munkavégzését. Nyomtatók terén 
mindkét intézmény megfelelően ellátott, ugyanakkor a Könyvtárban rendelkezésre álló nagyszámú 
tintasugaras nyomtató működtetése nem biztos, hogy a lehető leggazdaságosabb üzemeltetést 
eredményezi. 

A Galyasi Miklós Muzeális és Közművelődési Intézmény, valamit Móra Ferenc Külterületi Általános 
Művelődési Központ informatikailag nagyjából hasonló fejlettségű.  A másik két kulturális 
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intézményhez képest jelentősen alacsonyabb szintű az informatikai támogatás, amely közvetlenül 
elsősorban az adminisztrációs tevékenységekre korlátozódik. A Galyasi Miklós intézményben e-
Magyarország pont is üzemel, két munkaállomással, hétköznapokon 12 órás nyitva tartással. Az 
Internet elérést a HVSZ biztosítja. Belső hálózattal egyik intézmény sem rendelkezik, a rendelkezésre 
álló 4 (Galyasi Miklós), illetve 40 (Móra Ferenc) munkaállomás informatikai üzemeltetését az 
Önkormányzat informatikusai biztosítják. 

A Móra Ferenc ÁMK 2007. közepén várhatóan intézményi átszervezések következtében megszűnik. 

5.2.8. Városi szolgáltató intézmények 
A felmérés során az alábbi intézményektől érkezett vissza kérdőív, amelyek feldolgozásával az 
értékelést elvégeztük: 

• Hód Strand Sport és Fürdőszolgáltató Kft. 

• Szerdahelyi József Kht. 

• Vagyonkezelő és Szolgáltató ZRt. (HVSZ) 

• Városellátó és Beszerzési Kht. 

A felmérésben szereplő Hódtói Sportcsarnok informatikai eszközökkel nem rendelkezik, így érdemben 
nem tudtuk értékelni. 

A HVSZ és a Városellátó közvetlenül az Önkormányzati tevékenységek támogatásához kapcsolódó 
szolgáltató intézmény. Mindkét intézmény átlagos színvonalú, a tevékenységek informatikai 
támogatásához megfelelő IT háttérrel rendelkezik.  

A HVSZ feladata jelenleg a rendelkezésre álló hálózatos infrastruktúrán Internet szolgáltatás 
biztosítása a vele szerződésben álló önkormányzati, illetve külsős (néhány) ügyfél részére. Ehhez az 
intézmény megfelelően kiépített infrastruktúrával rendelkezik, ugyanakkor a rendelkezésre álló 
eszközpark jelenleg már nem teszi lehetővé a szolgáltatott sávszélesség piac által megkívánt mértékben 
történő bővítését. A HVSZ jelenleg két informatikus munkatárssal rendelkezik.  

A Városellátó elsősorban adminisztrációs tevékenységeket végez, amelyhez kapcsolódóan elégséges 
infrastruktúrával (munkaállomások, nyomtatók, belső hálózat) rendelkezik. Az informatikai 
üzemeltetést elsősorban külső szolgáltató (Delfin) biztosítja, illetve szükség esetén apróbb hibák 
elhárítását belső munkatárs is meg tudja oldani. 

Az adminisztrációs és gazdálkodási tevékenységek ellátásához mindkét intézményben rendelkezésre 
állnak célalkalmazások (HVSZ-ben Ecostat, a Városellátó esetében kisebb szigetszerű megoldások). 
Ezen túlmenően általánosan elterjedt az irodai alkalmazások használata is. 

A Szerdahelyi József Kht. az Önkormányzat hírközlési feladatait ellátó (újság, városi tv stb.). kis 
létszámú szervezet, amelynek alaptevékenységeit 6 hálózatba kapcsolt munkaállomás támogatja. A 
munkaállomások színvonala vegyes, nyomtatóból kettő áll rendelkezésre. Az üzemeltetést a HVSZ és a 
Delfin közösen látják el. 

A Városi Fürdő viszonylag kiterjedt informatikai infrastruktúrával rendelkezik. A gazdálkodási és 
egyéb adminisztrációs tevékenységek támogatásán túl a fürdő a működtetéshez kapcsolódóan is 
rendelkezik speciális informatikai eszközökkel (beléptető rendszer, parkoló rendszer, video 
megfigyelő, légtechnika, elektromos időmérő stb.). Az intézmény összesen 16 munkaállomással 
rendelkezik, Windows alapú hálózatba kötve. A munkaállomások színvonala vegyes, irodai 
alkalmazásokra még megfelelő, de lassan cserére szorul. Nyomtatók megfelelő számban rendelkezésre 
állnak. 

Az informatikai üzemeltetési tevékenységeket külső vállalkozó biztosítja (ITV Kft.). 
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5.3.  Az informatikai infrastruktúra jellemzése 

5.3.1. Intézmények informatikai alapinfrastruktúrája 
Az Önkormányzat intézményeinek jelenlegi informatikai infrastruktúrája összességében az alábbiak 
mentén jellemezhető: 

- Az egyes intézmények informatikai felszereltsége (informatikai 
ellátottság) igen heterogén. Vannak kiemelkedően jól ellátott 
intézmények, illetve olyan intézmények is, amelyek egyáltalán nem 
rendelkeznek elégséges szintű informatikai infrastruktúrával. 

- Az informatikai ellátottság kapcsán jól elhatárolhatók különféle 
intézményi csoportok. Legjobban ellátottnak – az egyes „kiemelt” 
intézményeken túl – azon középiskolák számítanak, amelyek esetében 
a normatív támogatást a cégek által fizetett szakképzési 
hozzájárulással (szakiskolák) is kiegészítik.  

- Az egyes intézményekben az informatika alkalmazásának 
kiterjedtsége nagymértékben függ a rendelkezésre álló eszközök 
relatív mennyiségétől és színvonalától. Ennek megfelelően azon 
intézmények esetében, ahol csak viszonylag alacsony számú 
munkaállomás áll rendelkezésre, csupán néhány alapvető – elsősorban 
adminisztrációs – funkciót támogatnak, míg ahol relatív jó az 
ellátottság ott a szakmai tevékenységek támogatása is megoldott. 

- Az informatikailag gyengén ellátott helyek esetében minden 
intézmény esetében komoly igény mutatkozik a szakmai 
tevékenységek informatikai támogatására is (például a szociális 
intézmények estében a feladatok fokozatosan növekvő mennyisége 
miatt komoly problémát fog jeleneni a jelenlegi papír alapú 
adminisztráció).  

- Relatíve kevés olyan intézmény található (Emlékpont, Erzsébet 
Kórház, Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola), ahol a 
jelenlegi informatikai ellátottság szintje optimálisnak tekinthető. 
Ennek megfelelően az intézmények legnagyobb részében megfelelően 
célzott informatikai fejlesztések végrehajtásával mind a szakmai, 
mind az adminisztratív munka minőségét / hatékonyságát javítani 
lehetne. 

Az informatikai ellátottság egyik fontos alapelemét képezi a rendelkezésre álló munkaállomások 
száma. Ezek intézményi létszámhoz, vagy felhasználóhoz vetített aránya ugyanis hűen tükrözi, hogy a 
munkafolyamatok mekkora arányban támogathatók egyáltalán informatikai megoldásokkal. A 
munkaállomások intézmények közötti megosztását jellemzi az alábbi ábra (Munkaállomások 
megoszlása intézményi csoportonként).  
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Munkaállomások megoszlása intézményi csoportonként
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A fenti diagramból kitűnik, hogy a munkaállomások legnagyobb része (körülbelül kétharmada) az 
általános és középiskolákban áll rendelkezésre. Ezen intézmények mindegyikéről elmondható, hogy 
informatikailag felkészültek arra, hogy tevékenységük egy részét (beleértve számos szakmai feladat 
ellátását) valamilyen formában és arányban informatikailag támogassák.  

A diagramból levonható másik következtetés, hogy kiemelten alacsony informatikai ellátottsága a 
szociális intézményeknek, és az óvodáknak, bölcsődéknek van. Ezen intézmények még az alapvető 
adminisztációs tevékenységeiket sem tudják informatikailag minden esetben megfelelően támogatni. 

Az egyes intézményekben található munkaállomások életkorát, valamint relatív megoszlását az alábbi 
három diagram mutatja be: 

Munkaállomások korszerűsége

16%

38%

46% 5 éves vagy régebbi
2-5 év
2 évnél újabb
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 Az előzőek alapján az alábbi következtetések vonhatók le: 

- A közelmútban végrehajtott jelentős fejlesztések eredményképpen az 
Önkormányzat intézményeiben rendelkezésre álló korszerű 
munkaállomások aránya nagyon jó, és az összes gép közel fele 
korszerűnek tekinthető. Ezen gépek eloszlása ugyanakkor nem 
homogén, és csupán néhány intézményre korlátozódik. 

- A legkorszerűbb informatikával a Kórház rendelkezik, valamint a 
kulturális intézmények (különösen az Emlékpont). A középiskolák 
(különösen pédául a Kossuth Zsuzsanna) egy-egy része rendelkezik 
korszerű informatikai eszközparkkal. 

- A korszerűtlen (5 évesnél régebbi), gyakorlatilag azonnali cserére 
szoruló gépek aránya nem túl magas, mindössze 16 %. Hasonlóan a 
korszerű gépekhez, ezek eloszlása sem homogén, viszont a gépek 
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darabszáma szerencsére nem olyan jelentős, hogy esetleges cseréjük 
átlagon felüli beruházási igényt támasztana. 

- Különösen nagy az elavult (5 éves vagy régebbi) munkaállomások 
aránya a szociális intézményekben, és az óvodákban, bölcsődékben, 
valamint az általános iskolákban is.  

- A munkaállomások egy nem elhanyagolható része (közel 40%-a) az 
elkövetkező 3 évben fokozatosan cserére szorul majd, amelyet a 
fejlesztési irányok kijelölése kapcsán figyelembe kell venni. 

Nyomtatók 

Hasonlóan a munkaállomásokhoz, az Önkormányzat intézményei által használt nyomtatópark 
ugyancsak vegyes képet mutat. Az állapotok értékelése előtt ugyanakkor fontosnak tartjuk megelmíteni 
az alábbi szempontokat: 

- Alapvető kiindulási pont, hogy fajlagosan a legköltségesebb 
nyomtatók a tintasugarasak. Ezeket csak olyan esetekben érdemes 
alkalmazni, ahol a nyomtatás mennyisége nem számottevő, és csak 
eseti jelleggel van rá szükség. 

- A legalacsonyabb fajlagos költséggel a nagyteljesítményű (hálózatos 
módba is köthető) nyomtatók rendelkeznek. Ezek használata 
ugyanakkor csak akkor gazdaságos, ha a nyomtatás mennyisége 
meghalad egy jelentős szintet, továbbá a használatát a 
munkaállomások térbeli elhelyezkedése is lehetővé teszi. 

- Bizonyos speciális esetekben (pl. számlázás) indokolt lehet a 
gazdaságosan üzemeltethető, ugyanakkor az alapvetően 
korszerűtlennek tekinthető mátrixnyomtató is (az értékelésben az 
egyéb nyomtató kategória részét képezi). 

Az egyes intézményekben használt nyomtatók típusa és eloszlása az alábbiak szerint alakul: 

Nyomtatók típusonkénti megoszlása 
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Nyomtató típusok intézményenkénti relatív megoszlása

Nagyteljesítményű nyomtató
Lézernyomtató
Tintasugaras nyomtató
Egyéb nyomtató
Oktatás – óvodák, bölcsődék

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Oktatás – óvodák, bölcsődék

Oktatás – általános iskolák

Oktatás – középiskolák

Szociális intézmények

Egészségügyi intézmény

Önkormányzati hatóság

Múzeumok, egyéb kulturális intézmények

Városi szolgáltató intézmények

Nyomtató típusok intézményenkénti megoszlása

Nagyteljesítményű nyomtató
Lézernyomtató
Tintasugaras nyomtató
Egyéb nyomtató
Oktatás – óvodák, bölcsődék

 
A nyomtatók széleskörű alkalmazása nagymértékben hozzájárul számos tevékenység közvetlen 
támogatásához, ugyanakkor jelentős költségként jelentkezik üzemeltetési oldalról. Ebből a 
szempontból kiemelt problémát jelent a tintasugaras nyomtatók relatív magas aránya, mivel azok 
aránytalanul magas fajlagos üzemeltetési költségeket eredményeznek. A jövőben megfontolandó, hogy 
van-e lehetőség legalább a kis teljesítményű lézernyomtatók egy részének kiváltására és a hálózatos 
nyomtatási funkciók erősítésére. 

A nyomtatók fajlagos (munkaállomásra) vetített arányát az alábbi táblázat szemlélteti: 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oktatás – óvodák, bölcsődék

Oktatás – általános iskolák

Oktatás – középiskolák

Szociális intézmények

Egészségügyi intézmény

Önkormányzati hatóság

Múzeumok, egyéb kulturális intézmények

Városi szolgáltató intézmények

Nyomtatók és munkaállomások aránya

 
Ebből a szempontból kirívó anomáliát nem tapasztaltunk. Az oktatási intézményekben (középiskolák, 
általános iskolák) a felhasználás jellege miatt hagyományosan alacsony az arány (oktatási célra nem 
kell nyomtatót biztosítani). A kórházban ugyancsak felhasználás jellegéből ered ez a viszonylag 
magasabb arány (ellátáshoz kapcsolódó papír alapú dokumentáció szükségessége, valamint a 
nyomtatás helyhez kötöttsége). A kisebb, vagy informatikailag gyengébben ellátott intézményeknél 
elsősorban a hálózat használatának hiánya eredményezi a magas nyomtató-munkaállomás arányt. Ezen 
a téren a jövőbeli fejlesztések kijelölése kapcsán kell majd javítani. 

Hálózat és Internet elérés 

Az egyes intézményekben a rendelkezésre álló informatikai eszközök (legalább egy részének) 
hálózatos összeköttetése az alábbiak szerint megoldott: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oktatás – óvodák, bölcsődék

Oktatás – általános iskolák

Oktatás – középiskolák

Szociális intézmények

Egészségügyi intézmény

Önkormányzati hatóság

Múzeumok, egyéb kulturális intézmények

Városi szolgáltató intézmények

Hálózat rendelkezésre állásának aránya

 
A diagram jól mutatja, hogy a két, eleve hátrányos helyzetben lévő intézményi csoporton (a szociális 
intézmények és az óvodák, bölcsődék) kívüli intézmények nagy részében megoldott a hálózati 
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összeköttetés. Ennek színvonalában és kiterjedtségében vannak azért jelentős eltérések, annak ellenére, 
hogy az ellátott intézmények ezzel kapcsolatban nagyobb problémát nem jeleztek. 

Hasonló képet mutat az Internethez való hozzáférés ábrája is: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Oktatás – óvodák, bölcsődék*

Oktatás – általános iskolák

Oktatás – középiskolák

Szociális intézmények*

Egészségügyi intézmény

Önkormányzati hatóság

Múzeumok, egyéb kulturális intézmények

Városi szolgáltató intézmények

Internet rendelkezésre állásának aránya

 
Gyakorlatilag valamennyi intézmény számára rendelkezésre áll valamilyen Internet kapcsolat. Ezek 
elérhetősége és minősége azért jelentősen eltérő. Két intézményi csoport, a szociális intézmények és az 
óvodák, bölcsődék esetében az értékek jelentősen torzítanak (pozitív irányba), mivel a társintézmények 
nagy része semmiféle Internet kapcsolattal nem rendelkezik. 

A vizsgált intézmények vonatkozásában az alábbi szolgáltatók biztosítják az Internet kapcsolatot: 

- HVSZ Zrt. (Hódtáv) 

- Sulinet 

- Delfin Computer 

- Invitel 

- T-Online 

- Hungarnet Egyesület. 
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Internet szolgáltatók megoszlása

Internet ADSL
Sulinet ADSL
HVSZ Hódtáv
Mikrohullám
IIF szélessáv
T-Kábel

 
A beérkező információk alapján, valamint az ábra szerint az intézmények közel kétharmada az 
Internetet ADSL kapcsolaton keresztül érik el. A városban ADSL elérést az Invitel, valamint a T-
Online biztosít. Jelentős azon intézmények száma, amelyek esetében a Sulinetes Internetes elérés 
található. A megkérdezett intézmények közel egyharmadánál a HVSZ Zrt. saját hálózatán keresztül 
biztosítja az Internet szolgáltatást. Szélessávú, vagy mikrohullámon keresztüli Internet hozzáférés a 
megkérdezettek körében elhanyagolható arányt képvisel. 

5.3.2. Egyéb informatikai erőforrások 
Az intézményekben található alapinfrastruktúrán túlmenően az Önkormányzat számára jelentős értékű 
optikai hálózati erőforrások is rendelkezésre állnak, amelynek üzemeltetését jelenleg a HVSZ látja el (a 
korábbi Hódtáv Internet-szolgáltató beolvadt a HVSZ-be). Ezen infrastruktúrán a HVSZ jelenleg 
számos Önkormányzati intézmény, valamint néhány szerződött külsős cég / magánszemély felé 
szolgáltat Internetet üzleti alapon.  

A HVSZ-es optikai hálózat kiépítését az Önkormányzat a csatornahálózatban rendelkezésre álló – 
külön erre a célra lefektetett – csőhálózatra alapozza. A hálózat a német tulajdonú BerliCom 
informatikai cég vízműves anyavállalata által lefektetett szennyvízcsatorna hálózathoz kapcsolódik, 
ahol egyidejűleg 1997-ben elkezdődött a városi optikai csőhálózati rendszer kialakítása. Az 
anyavállalat tervei között szerepelt a városi Internet szolgáltatás beindítása is (a BerliCom által). A 
Berlicomnál, illetve az anyavállalatnál bekövetkezett tulajdonosváltás, és egyéb okok miatt a 
kábelcsatorna lefektetése 2002-ben megszakadt. Jelenleg kb. 100 km csőhálózat áll rendelkezésre, a 
rendszer állapota nem 100%-ig ismert (közműfejlesztés esetén sérülhettek a csövek). A behúzó aknák 
közös tulajdonban vannak (város, BerliCom). A csőhálózatról a HVSZ részletes műszaki leírással 
rendelkezik. 

Az intézményi hálózat értékelése 

Az Önkormányzat intézményeit összekapcsoló optikai hálózat csillagpontos felépítésű, a HVSZ Zrt-
vel, mint központtal üzemelő, elsősorban a rákapcsolt intézmények internet-hozzáférését biztosító 
közeg. Az egyes intézmények között közvetlen adatcsere, információáramlás nincs, a hálózati eszközök 
jelenlegi konfigurációja az egyes végpontok egymástól való izolációját valósítja meg. 

A hálózaton jelenleg minden végpont felé 100mbit/sec áteresztő képességű kapcsolatot tart fenn a 
HVSZ, amely jelenleg sebesség a hálózaton használt aktív eszközök képességeinek felső határa. Az 
átviteli közeg ennél nagyobb sebességű eszközök csatlakoztatását is lehetővé teszi. A kapcsolásokat 
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csavart érpáras hálózati eszközök végzik, az optikai hálózatra csatlakozást pedig médiaátalakítók 
biztosítják. Ez a megoldás – habár kialakításakor a bekerülési költségeket csökkenthette – a több, sorba 
kapcsolt aktív eszköz és több átviteli közeg alkalmazása által a szolgáltatás-kiesés esélyét 
mindenképpen növeli, az áteresztőképességet pedig a kialakításkor standardnak tekinthető 100mbit/sec 
sebességben limitálja. Ez a sebesség az internet hozzáférés igénybevételéhez elégséges, ám, 
amennyiben az intézmények között adatkommunikáció veszi kezdetét, csakhamar kevésnek 
bizonyulhat. A hálózat teljesítőképességéről – az erre vonatkozó mérések hiányában – még az azt 
üzemben tartó HVSZ sem rendelkezik információval. A BerliCom által kiépített, mindeddig 
használaton kívüli, de a hálózat bővítésekor potenciálisan felhasználható alépítmény állagáról, műszaki 
állapotáról sincs naprakész információ az üzemeltető birtokában. 

Az intézményi hálózat internet betáplálását a kecskeméti székhelyű Opticon Kft. bérelt vonali 
szolgáltatásával oldja meg a HVSZ, mely szolgáltatást az Opticon a Pantel vasúti fővonalak mentén 
vezető országos kiterjedésű optikai gerinchálózatán keresztül nyújt. Az internet hozzáférés 40mbit/sec 
sebességű, full duplex kapcsolat. A Pantel hálózatán jelentkező üzemzavarok és szolgáltatás-kiesések 
miatt a betáplálás módjának megváltoztatása tervben, illetve folyamatban van. A bérelt vonali 
szolgáltató saját optikai hálózat kiépítését végzi, melynek befejezésekor lehetővé válik, hogy a Pantel 
hálózatát érintő tervezett, vagy váratlan eseményektől függetlenné váljon a szolgáltatás. 

Az intézményi hálózatra kapcsolt több mint 20 végpont részben az Önkormányzat egyes intézményeit, 
részben gazdasági társaságokat lát el internet hozzáféréssel. A HVSZ-től két fő ágon kiindulva a 
hálózat felépítése az alábbiak szerint alakul: 

- A HVSZ-től a Bajcsy-Zsilinszky utcán, a Levéltáron és a Városellátón 
keresztül halad egy hatszálas multimódusú ág az Ipari szakképzőbe, 
illetve a Kalmár Zsigmond Szakközépiskolába. 

- A Bajcsy-Zsilinszky u. – Toldi u. – Bocskai u. – Ormos u. 
nyomvonalon haladva a Németh László Gimnáziumban került 
kialakításra egy másik végpont. Ide harmincszálas monomódusú 
optika jut el, innen két irányban halad tovább ugyanilyen típusú 
vezeték. 

- Az egyik ág az Ormos u. – Tóalj u. irányban a Németh László 
Könyvtáron keresztül - az Andrássy út felé haladva – többek közt a 
Főiskolát és az Eötvös Szakközépiskolát kapcsolja az intézményi 
hálózatra. A Főiskoláról egy, a Lánc Márton u. és az Andrássy u. 
sarkán lévő szerelőaknán keresztül a Zsigmondy Zrt. jut internethez 
hatszálas, multimódusú száloptikán. Az Eötvös Szakközépiskolából 
két, ugyancsak hatszálas multimódusú optika indul tovább. Egyik 
vezet a T-Kábel Mária Valéria utcai helyiségébe, ahonnan a 
Vállalkozásfejlesztő, valamint a Múzeum, és utóbbin keresztül egy 
üzleti előfizető kerül kiszolgálásra, a másik közvetlenül az iskolához 
kapcsol egy másik üzleti előfizetőt. A Főiskolát és az Eötvös 
Szakközépiskolát összekötő vezeték egy, a Virág utcán lévő 
szerelőaknán is keresztülhalad. 

- A Németh László Gimnáziumból a hálózat másik továbbhaladó ága – 
harminceres monomódusú száloptikán – az Eszperantó u. – Liszt 
Ferenc u. – Hódtó u. irányban jut el a Kossuth Zsuzsanna 
Szakközépiskolába, ahonnan is a József Attila Általános Iskolán 
keresztül a Bethlen Gimnáziumba jut el, ahol újabb elágaztatás 
történik – a  József Attila Általános Iskolán keresztül jut internet 
hozzáféréshez a Cseresnyés Kollégium is az iskola és a kollégium 
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között az Árpád utca vonalán telepített hatszálas multimódusú 
száloptika felhasználásával. A Bethlen Gimnáziumból az egyik ág a 
Korvin Mátyás Szakközépiskola irányában halad tovább, a másik 
ágon az Önkormányzat Kossuth téri épülete csatlakozik a hálózathoz, 
ott ugyancsak két ágon történik a további végpontok csatlakoztatása.  

- Az egyik ágon az Erzsébet kórház, a Városi Televízió, valamint a 
Korvin Mátyás Szakközépiskola végpontok találhatók, harminceres 
monomódusú vezetéken. A szakközépiskolából koaxkábel vezet egy 
üzleti előfizetőhöz a Rudnay Gyula u. 14. szám alá. A Városi 
Televíziótól szintén koaxkábel vezet az Ady Endre utcán egy, már 
nem aktív végponthoz, egészen a vasútig. 

- A másik ágon az Önkormányzat és a Delfin Computer Zrt. között 144 
szálas monomódusú optikai vezeték került lefektetésre a Zrínyi u. – 
Nyizsnyai u. – Zsoldos u. nyomvonalon. A Zsoldos u. és a Lázár u. 
sarkán elhelyezkedő aknában a Hódút és a Petőfi Művelődési Központ 
felé történik leágaztatás, harmincszálas monomódusú száloptikával. 
Az Önkormányzat és a Delfin Computer Zrt. közötti szakasz az 
intézményi hálózat egyetlen olyan része, amely a BerliCom által 
épített csatornákban lett kialakítva. Ez a hálózat legvastagabb 
kábelkötege, ennek magyarázata abban rejlik, hogy az intézményi 
hálózat számára az internet betáplálást régebben a Delfin Computer 
Zrt. nyújtotta saját telephelyéről, a hálózat kiépítése abból az irányból 
kezdődött. 

A kiépített optikai hálózat elhelyezkedését a következő ábra mutatja be: 
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5.4.  A jelenleg használt alkalmazások összefoglaló értékelése 
Az egyes intézményekben leggyakrabban használt alkalmazásokra az 5.2 fejezetben tértünk ki. 
Általános értékelésként az alábbi megállapításokat tesszük: 

- Az intézmények legtöbb része szigetszerű alkalmazásokat használ a 
gazdálkodás egy-egy részterületéhez, vagy az adminisztrációhoz 
kapcsolódó folyamatok támogatásához. Ezen programok tekintetében 
jelenleg nem érzékelhető valamilyen szempontok alapján történő 
egységesítési szándék, amely például az Önkormányzat felé szükséges 
adatszolgáltatásokat próbálná egységes módon támogatni. Az 
Önkormányzat által használt Ecostat alkalmazás folyamatban lévő 
kiterjesztése az intézményekre jelentős javulást hoz várhatóan ezen a 
téren. A HVSZ által a gazdasági társaság formájában működő városi 
cégek részére nyújtott ügyviteli szolgáltatás céljára több alkalmazást 
is használnak. 

- A kisebb (szigetszerű) alkalmazások közül számos, közvetlenül az 
adatszolgáltatásokhoz, vagy bevallásokhoz kapcsolódó standard, az 
államigazgatás különböző szervei által rendelkezésre bocsátott 
alkalmazás létezik (pl. az iskolákban a KETEX pedagógus túlóra 
elszámolás, KIR, Taninform pedagógus nyilvántartó rendszerek, 
illetve a MÁK–TÁKISZ, vagy IMI rendszerei). Az intézmények egy 
részében nincs ezen kötelező alkalmazásokon túlmenően felhasznált 
szakmai célalkalmazás. 

- Azon informatikailag jobban ellátott intézmények, amelyek más 
alkalmazásokat is felhasználnak, azokat általában a munkatársak által 
támasztott igények/elvárások alapján választják ki, eseti jelleggel. 
Ennek megfelelően ugyanazon funkcióra intézményenként más-más 
alkalmazások állnak rendelkezésre, mivel ebből a szempontból nincs 
egységes iránymutatás, vagy egységesítési törekvés. 

- Integrált pénzügyi-számviteli megoldás az intézmények csak egy 
kisebb részében áll rendelkezésre (a gazdálkodási tevékenységek 
támogatására Ecostat rendszer).   

- A szakmai tevékenységek integrált rendszer segítségével történő 
informatikai támogatása egyedül a kórházban megoldott (MedWorks 
rendszer, amely – előremutató jelleggel – már a gazdálkodáshoz 
kapcsolódó területeket is lefedi). 

- Általánosan elterjedtnek tekinthető az irodai programcsomagok 
különféle oktatási, vagy adminisztrációs célokra történő használata. 
Ezen a területen leginkább a Microsoft különböző termékeit 
alkalmazzák. Az ezekkel gyakorlatilag megegyező funkciójú, 
ingyenes alkalmazások (pl. OpenOffice) használata egyáltalán nem 
elterjedt. 

5.5.  Az informatikai folyamatok és dokumentáltságuk 
A felmérés tapasztalata alapján az intézmények legnagyobb részénél nem definiáltak az informatikai 
folyamatok. Az egyes problémák, vagy feladatok megoldása kapcsán az intézmények általában eseti 
jelleggel az adott helyzet kapcsán meghozott döntések mentén járnak el. Ugyanez igaz a beruházások 
vagy fejlesztések egy részénél is, amelyek kapcsán például a döntéseket számos más külső tényező is 
befolyásolja (pályázati lehetőségek, vagy az intézményhálózaton belüli eszköz átadások).   

43 



Még az informatikailag jobban ellátott nagyobb intézmények esetében sincs minden informatikai 
folyamat szabályozva, vagy dokumentálva. Egyedül talán a beszerzések kapcsán léteznek (általában a 
közbeszerzés által előírt) gyakorlatban is alkalmazott formális szabályozási keretek.  

Problémát jelent továbbá, hogy a belső (pl. az Önkormányzat által biztosított) informatikai üzemeltetési 
tevékenységek esetében egyáltalán nincsenek egységesen definiált szolgáltatási szintek. Ugyanez 
részben a külső szolgáltatásokra is igaz (pl. a Delfin Informatika jelezte, hogy a szerződéseik 
legnagyobb részét már régen kötötték meg, amelyeknél ők „szakmai tisztességből” eleve nagyobb 
rendelkezésre állási szinteket biztosítanak).  

Dokumentáltság szempontjából írásba foglalt informatikai szabályozások (pl. Informatikai Biztonsági 
Szabályzat, vagy Üzletmenet Folytonossági Terv) a legtöbb esetben nem állnak rendelkezésre. 

5.6.  Az informatikai erőforrások értékelése 
Az intézmények legnagyobb részében nem áll rendelkezésre önálló informatikai szervezet, illetve egy 
jelentős részük saját informatikus munkatárssal sem rendelkezik. A legtöbb esetben az Önkormányzat 
informatikusai látják el az informatikai üzemeltetési teendőket.  

Négy nagyobb intézmény rendelkezik önálló informatikai szervezettel (HVSZ, Kossuth Zsuzsa 
Szakközépiskola, Erzsébet Kórház, Emlékpont), amely intézmények egy részében az ő 
tevékenységüket külsős szolgáltató is kiegészíti (Erzsébet Kórház, Emlékpont). Néhány oktatási 
intézmény esetében az oktatási tevékenységet is ellátó informatikai munkatársai az önkormányzati 
rendszergazdákkal közösen látják el az üzemeltetési tevékenységet. 

Informatikai erőforrások

8%

26%

45%

21%

Önálló IT szervezet
Belső munkatárs rendszergazda
Önkormányzati rendszergazda
Egyéb külső szolgáltató

 
A jelenlegi üzemeltetési gyakorlat kapcsán a kérdőíves felmérés az alábbi problémákra hívta fel a 
figyelmet: 

- Annak ellenére, hogy az Önkormányzat informatikusaival 
kapcsolatban minden intézmény korrekt kapcsolatot tart fent számos 
visszajelzés érkezett, hogy a rendelkezésre álló szolgáltatási szint 
csupán a hibaelhárításra korlátozódik, és nem jut erőforrás a 
rendszeres karbantartási tevékenységek elvégzésére. 

- Azon nagyobb, komolyabb informatikai infrastruktúrával rendelkező 
intézmények, amely esetében külsős (pl. az Önkormányzat 
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informatikusa) látja el az üzemeltetést, szinte mindegyik jelezte, hogy 
lenne igény belső informatikus alkalamazására.  

Ezen igényekhez kapcsolódóan – függetlenül attól, hogy az Önkormányzat döntése alapján milyen 
módon és irányban kívánja az egységes üzemeltetési szolgáltatási tevékenységek megvalósítását 
végrehajtani – minimális elvárásként legalább a szolgáltatások szintjét kellene írásban rögzíteni. 
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6. Javasolt stratégiai fejlesztési irányok 

A javasolt stratégiai fejlesztési irányok ismertetését az intézmények által jelzett saját igények és 
szakmai elképzelések összefoglalásával kezdjük. Ezt követően összefoglaljuk a városfejlesztési célokat 
rögzítő dokumentumokban szereplő informatikai célkitűzéseket, majd bemutatjuk a felmérés alapján 
kialakított saját javaslatainkat.  

6.1. Az intézmények által támasztott fejlesztési igények 
Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a kérdőíves felmérés alapján az egyes intézményi csoportok 
milyen informatikai fejlesztési igényeket fogalmaztak meg3.  

6.1.1. Oktatás – óvodák, bölcsődék 
A felmérésben óvodák által megjelölt informatikai fejlesztések elsősorban a meglévő informatikai 
eszközök bővítésére és korszerűsítésére terjednek ki. A fejlesztések legfőbb célja, hogy az összes 
intézményben (beleértve a tagintézményeket is) rendelkezésre álljon megfelelő számú munkaállomás 
és Internetes kapcsolat. Ennek segítségével az intézmények hatékonyabbá tudnák tenni a 
kommunikációt, valamint az adminisztrációs tevékenységeket is. 

A felmérésben nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- Internet elérés a tagóvodákban (Brunszvik Teréz, Hermann Alice, 
Exner Leó, Janikovszky Éva, KK Egyesített Bölcsőde). 

- Géppark bővítése, illetve a munkaállomások korszerűsítése. 
Multimédiás eszközök rendelkezésre állása. (Brunszvik Teréz, 
Hermann Alice, Exner Leó, Janikovszky Éva, KK Egyesített 
Bölcsőde) 

- Alapszoftverek korszerűsítése, bővítése (KK Bölcsőde). 

- Jelenlegi informatikai támogatási szint javítása - az üzemeltetés nem 
csak meghibásodások elhárítására, hanem egyéb karbantartási, és 
támogatási tevékenységre, valamint a fejlesztési irányok kijelölésére 
is kiterjedne (Brunszvik Teréz). 

6.1.2. Oktatás – általános iskolák 
A felmérésben az általános iskolák által megjelölt informatikai fejlesztések ugyancsak a meglévő 
eszközpark (hálózat, munkaállomások, egyéb eszközök) korszerűsítésére, illetve az Internetes 
elérhetőség javítására irányulnak. Ezek mellett megjelenik az igény különféle szakmai, és 
adminisztrációs alkalmazások, vagy internetes / intranetes portálok kialakítására, vagy a nyomtatópark 
konszolidálására vonatkozóan is.  

Mindezek mellett megfogalmazódik az igény önálló informatikai költségvetés (fejlesztések, illetve 
üzemeltetés) szükségességére, illetve a gépparkkal arányos szintű üzemeltetési, rendszergazdai 
támogatásra is. 

A felmérésben tételesen nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- A jelenleginél korszerűbb informatikai hálózat kiépítése, bővítése 
(Aranyossy Ágoston, Tornyai) 

                                                 
3 A fejlesztési igényekre vonatkozó további tételes információk a felmérés mellékletét képező kérdőívekben találhatók. 
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- Nagyobb teljesítményű gépek beszerzése, az eszközpark bővítése, 
cseréje (Aranyossy Ágoston, József Attila, Kiss Lajos, Szt. István és 
Halmay Zoltán, Tarjáni) 

- Projektor, vagy egyéb multimédiás eszközök beszerzése (Aranyossy 
Ágoston, József Attila, Tornyai) 

- Saját intézményi portál készítése a kor követelményeinek 
megfelelően, vagy intézményi intranet (Aranyossy Ágoston, József 
Attila) 

- Szoftverfejlesztés - a meglévő (napi működés biztosításához 
minimálisan elégséges) szoftverek bővítése különféle 
alkalmazásokkal (József Attila) 

- Internet hálózat elérhetőségének bővítése („minden teremben internet 
csatlakozás”), vagy a meglévő sávszélességének növelése (József 
Attila, Kiss Lajos, Klauzál Gábor, Szt. István Általános Iskola és 
Halmay Zoltán Sportiskola) 

- A használt nyomtatók további racionalizálása – helyi nyomtatók 
hálózati nyomtatóval való kiváltása (József Attila). 

- Egész osztályt befogadó informatika terem kialakítása, vagy a 
meglévő termek fejlesztése (Klauzál Gábor, Szt. István és Halmay 
Zoltán) 

- Hatékony, naprakész vírusvédelem (Klauzál Gábor) 

- Az alapfelszerelési jegyzékben előírt bútorzat biztosítása (Szt. István 
és Halmay Zoltán) 

- Adatbázis szerver, levelező szerver beszerzése (Tornyai). 

6.1.3. Oktatás – középiskolák 
A felmérésben részt vett középiskolák jelentős része kiterjedt informatikai infrastruktúrával 
rendelkezik. Ezen intézmények fejlesztési igényei már nem elsősorban az alapinfrastruktúra bővítésére, 
hanem a szakmai tevékenységek minél kiterjedtebb informatikai támogatására vonatkozik. 

A felmérésben nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- Digitális táblák beszerzése („az informatika a tanítási órán is 
megjelenjen”), illetve egyéb multimédiás eszközök beszerzése, vagy 
több modern informatikai eszközzel ellátott tanterem kialakítása 
(Németh László, Eötvös József, Kalmár Zsigmond, Kossuth Zsuzsa) 

- Informatika alkalmazásának elterjesztése a nem informatikai órákon is 
(Kossuth Zsuzsa) 

- A hálózat bővítése - minden tanteremben elérhető legyen az Internet 
(Gregus Máté) 

- Tanárok számára elérhető munkaállomások számának bővítése 
(Eötvös József) 

- Belsős rendszergazda rendelkezésre állása (Németh László) 

- Szoftverek és alkalmazások fejlesztése (Gregus Máté, Kossuth 
Zsuzsa) 
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- Alap eszközpark bővítése (Gregus Máté, Kalmár Zsigmond, 
Kollégium) 

6.1.4. Szociális intézmények 
Mivel a szociális intézmények az informatikailag leggyengébben ellátottak, az igényeik is elsősorban 
az informatikai alapinfrastruktúra fejlesztésére és bővítésére vonatkoznak. Az intézmények szinte 
mindegyike több korszerű munkaállomást szeretne, belső hálózatot, internet elérést illetve a 
rendelkezésre álló szoftverek bővítését szakmai, vagy adminisztrációs szoftverekkel. 

A felmérésben nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- Eszközpark bővítése, több munkaállomás rendelkezésre állása (KK 
Családsegítő, KK Szociális Gondozási Központ, KK Gyermekjóléti 
Szolgálat, KK Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, KK 
Kovács-Küry Időskorúak Otthona, KK Szivárvány Szakosított 
Szociális Otthona és Lakóotthona, Nyugdíjas Lakópark Kht.) 

- Hordozható számítógépek beszerzése (KK Védőnői Szolgálat) 

- Internet elérés kiépítése (KK Családsegítő, KK Gyermekjóléti 
Szolgálat) 

- Internet elérés bővítése (KK Nevelési Tanácsadó és Logopédia) 

- Jogosultság kezelés, hozzáférések menedzselhetősége (KK Csodaház) 

- Szoftverek bővítése (KK Kovács-Küry Időskorúak Otthona, KK 
Szivárvány Szakosított Szociális Otthona és Lakóotthona, KK 
Védőnői Szolgálat, Szociális Foglalkoztató) 

- Társintézmények közötti belső hálózat kiépítése (KK Szociális 
Gondozási Központ, KK Hajléktalanokat Ellátó Egyesített Intézmény, 
KK Védőnői Szolgálat) 

- Honlap készítése (Nyugdíjas Lakópark Kht.) 

6.1.5. Egészségügyi intézmény 
Az Erzsébet Kórház informatikai szempontból kiemelkedően fejlett, ennek megfelelően a fejlesztési 
igényei is jóval magasabb szintűek a többi intézmény által megfogalmazottaknál.  

Legjelentősebb fejlesztésként a háziorvosokkal megvalósuló kétirányú, kölcsönös adatkapcsolat 
kiépítését tűzték ki célul. Ez a célkitűzés teljes mértékben illeszkedik a jelenlegi ágazati egészségügyi 
informatikai fejlesztési célkitűzésekhez (jó példa erre a közelmúltban indított IKIR4 projekt, amelyben 
a hódmezővásárhelyi régió sajnálatosan nem érintett). Ennek kapcsán a rendelkezésre álló MedWorks 
rendszert modulárisan bővíteni kell, illetve meg kell teremteni a közös kommunikációs interfészt a 
háziorvosok által alkalmazott különféle alkalmazásokkal. A fejlesztés eredményeképpen mindkét fél 
részéről (kórház és a háziorvosok) jelentős adminisztrációs munka lenne megtakarítható, illetve 
jelentősen javulna a felek közötti információcsere és kommunikáció. 

A Kórház szempontjából további kihívást jelent a megvalósítandó ágyszám leépítés. Ennek kapcsán az 
egész Kórház működését át kell tekinteni, beleértve az informatika tevékenységét is. Az informatikai 
működés kapcsán pontosan fel kell mérni az átalakítás során „felszabaduló” feladatokat és eszközöket, 

                                                 
4 IKIR – kórházközi információs rendszer. 2006-ban indított uniós finanszírozású projekt 3 kiemelt magyarországi 
régióban. 
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és mind a szervezetet, mind az informatika által nyújtott szolgáltatásokat arányban kell hozni a 
megváltozott működési környezettel.  

A felmérésben nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- Online adatkapcsolat kialakítása a háziorvosokkal 

- Kórházi weblap kialakítása, és a jogszabályban előírt várólista 
rendszerének kialakítása 

- Adatszolgáltatás az Önkormányzat térinformatikai rendszerébe. 

6.1.6. Önkormányzati hatóság 
A Tűzoltóság által egy jelentősebb fejlesztési igény került megfogalmazásra, amely egy szakmai 
térinformatikai rendszer kiépítését tűzi ki célul. Hasonló rendszerek alkalmazása a fejlettebb 
országoknál elterjedt, és a szakmai tevékenységének eredményességét, hatékonyságát befolyásolhatja. 
Az ilyen jellegű rendszerek előnye, hogy a tűzoltók a kivonulás előtt / közben részletesen 
tájékozódhatnak a kivonulás helyszínéről, és már az odaérkezés pillanatában megfelelő stratégiával 
rendelkeznek például az oltási, egyéb segítségnyújtási tevékenységek elvégzésére vonatkozóan, illetve 
tájékozódhatnak az egyéb esetleges kockázati tényezőkről is (közművek, stb.). 

A térinformatikai rendszer használatának további előnye, hogy tűzvédelmi szempontból hasznos 
kimutatások is készíthetőek (pl. kritikus, veszélyes övezetek megjelölése, tűzcsapok elhelyezkedése).  

6.1.7. Múzeumok, egyéb kulturális intézmények 
A múzeumok, egyéb kulturális intézmények informatikai ellátottsága vegyes képet mutat. Az 
Emlékpont kiemelkedő informatikai infrastruktúrával rendelkezik. Múzeum informatikai rendszerén 
nagy mennyiségű multimédiás, digitalizált videó anyagokat tárolnak. Mivel az anyagok folyamatosan 
bővülnek, a fejlesztési igények ezzel párhuzamosan jelentkeznek. 

A Móra Ferenc Külterületi Általános Művelődési Központ, az intézmények átszervezése miatt 
megszűnik, így fejlesztési igényt nem fogalmazott meg.  

A könyvtár és a Galyasi Miklós Muzeális és Közművelődési Intézmény elsősorban az 
alapinfrastruktúra fejlesztése, illetve bővítése kapcsán fogalmazott meg igényeket. Ezen kívül a 
könyvtárban a bevezetett internetes megoldások miatt a jelenlegi sávszélesség nem elegendő. 

A felmérésben nevesített igények elsősorban az alábbiakra terjednek ki: 

- Indokolt a rendszer bővítése, mivel a jelenlegi interjúk a rendszer 
65%-át elfoglalják. Egy éven belül a háttértár 85-90 % -ban lesz 
telített A bővítés a későbbiek során sokkal költségesebb lenne 
(Emlékpont) 

- A későbbiek során indokolt lenne, egy Gigabites hálózati gerinc 
kialakítása (Emlékpont) 

- Új munkaállomások, és a meglévők pótlása, cseréje (Galyasi Miklós 
Muzeális és Közművelődési Intézmény, Könyvtár) 

- Nagyteljesítményű színes és fekete-fehér nyomtató (Galyasi Miklós 
Muzeális és Közművelődési Intézmény) 

- Internetes szolgáltatásaink bővítése az olvasók illetve a szakma felé. 
Ezzel párhuzamosan a sávszélesség bővítése (Könyvtár) 
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6.1.8. Városi szolgáltató intézmények 
A városi szolgáltató intézmények profiljukat tekintve különfélék, így igen eltérő fejlesztési igényeket 
fogalmaztak meg. 

A Hód Strand Sport és Fürdőszolgáltató elsősorban célzott fejlesztéseket fogalmaz meg. Feljesztési 
céljai az alábbiak: 

- WIFI telepítése (kemping és strand területére) 

- Web kamerák telepítése, illetve a belső és külső kamerarendszer 
további bővítése. 

A HVSZ várhatóan jelentős változások előtt áll, így fejlesztését a stratégiai elképzelések kialakítását 
követően lehet pontosan megalapozni. A rendelkezésre álló információk alapján alapvető célként a már 
meglévő informatikai rendszerének stabilizálását és Internet szolgáltatás fejlesztését tűzi ki célul, 
melynek eredményeképpen további önkormányzati intézmények hálózatba kötése lenne megoldható. 

Városellátó és Beszerzési az alap informatikai infrastruktúrát fejlesztené egy levelező szerver 
beszerzésével, valamint saját iktatási rendszer kiépítését látná szükségesnek. 

A Zsigmondy Béla Vízközműveket Üzemeletető ügyvitel-adminisztráció területén látná indokoltnak 
egy komplex vállalatirányítási rendszer bevezetését, amelynek segítésével a jelenlegi (elavult) „sziget” 
rendszereit váltaná ki. Ezen túlmenően a víztermelés folyamatirányító rendszer kiépítése. 

6.2. A városstratégiai célok leképezése 
A város stratégiai fejlesztési célkitűzéseiben és az ezek megvalósítására vonatkozó tervekben több 
helyen is megjelenik az informatika. Ezen dokumentumok jelentős részét a Polgármesteri Hivatal 
szakmai szervezetei dolgozzák ki, azonban városfejlesztési célokat, javaslatokat külső, alapvetően 
lokális szakmai szervezetek is időről-időre megfogalmaznak. 

A vizsgált dokumentumok szinte mindegyike tartalmaz informatikai fejlesztési célokat, azonban 
általánosságban megállapítható, hogy a javaslatok kapcsolatrendszere viszonylag nehezen 
beazonosítható.  

A legjelentősebb városfejlesztési dokumentumokból jól látszik, hogy a település évek óta 
forráshiánnyal küzd, és ennek következtében a különféle fejlesztési feladatok végrehajtására egyre 
szűkösebbek a lehetőségek. A fejlesztési célok megvalósításának fontos finanszírozó forrásai a 2. 
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósuló operatív programok, valamint egyéb EU-s és pályázati 
források lehetnek. Ez érzékelhető az informatikai fejlesztések finanszírozása esetében is. A város 2007. 
évi költségvetési koncepciója szerint a térségi informatika továbbgondolása, fejlesztése kapcsán 
elsősorban az alábbi programokra, forrásokra kíván támaszkodni a Hivatal: 

- Államreform Operatív Program; Elektronikus Közigazgatási Operatív 
Program: 
A dokumentum megemlíti a már megkezdett elektronikus önkormányzati 
rendszert, illetve felveti annak továbbfejlesztési lehetőségét is.  

A koncepció szerint lehetőség van az okmányirodai rendszer mintájára 
további közigazgatási szolgáltatások intézményi, illetve központi 
koncentrációjára. 

- Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program  
A koncepció szerint a jövőben lehetőség nyílik az oktatási ágazatban kisebb 
projektek keretében „az iskolák pedagógia és módszertani reformjait 
támogató infrastruktúra fejlesztésére, amely elsősorban informatikai 
fejlesztéseket jelent”. 
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Az előzőeken túl a dokumentum célként jelöli meg a kulturális intézmények 
közösségfejlesztési szerepének magasabb szintre való emelését is. Ennek 
egyik kiemelt formája a kiállító termek és bemutatók elektronikus úton 
történő elérhetőségének megteremtése.    

A dokumentumokból megállapítható továbbá, hogy az informatika, mint városfejlesztési terv pozíciója, 
fontossága a többi, kiemelt városfejlesztési terv vonatkozásában nem egyértelmű. Míg a „Tájékoztató 
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Városfejlesztési terveiről” című dokumentum az 
„Infrastruktúra” fejezetben, vagy az „Új Hódmezővásárhely Program” külön értekezik az informatikai 
fejlesztésekről, addig a 2007. évi költségvetési koncepcióban a kiemelt fejlesztési célok között nincs 
nevesítve az informatika, mint különálló terület. 

Szintén megállapítható, hogy a hivatkozott dokumentumokban nem szerepelnek konkrét 
költségbecslések az informatikai fejlesztések végrehajtása kapcsán.  

A városi költségvetési koncepción túl néhány program, illetve operatív dokumentum és feljegyzés 
összefoglalja az informatikai fejlesztési lehetőségeket, melyek közül a legjelentősebbeket az alábbiak: 

- A helyi vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, 
informatikai megoldások révén 

- Műszaki, informatikai és gazdálkodási ismeretek széles körű oktatása 

- A magas hozzáadott értékkel bíró tevékenységek letelepedéséhez modern 
üzleti szolgáltatások és infokommunikációs hátterük kialakítása 

- Szélessávú internet (wifi) elérés a Kossuth téren- valamint az elektronikus 
ügyintézés bevezetése és fejlesztése 

- Informatikai fejlesztés és e-pont kialakítása az olvasókörökben 

- Ifjúsági kávéház és teleház létesítése 

- E-önkormányzat bevezetése és működtetése.    

- Portálfejlesztési lehetőségek: 

A hivatal szerepének erősítése 

 Tiszteletbeli polgároknak hírek, kedvezmények, vásárhelyi 
emlékek megvásárlásának lehetősége 

 Jelentkezés tiszteletbeli polgároknak elektronikusan 

 A város polgármesterének és vezető politikusainak chat fórum 
megszervezése a weboldalon   

 Életrajzok frissítése. 

Általános városi információk 

 A médiákban megjelenő, Vásárhellyel kapcsolatos cikkek 
megjelenítése, ill. linkek beszúrása 

 Hirdetési lehetőség vállalkozásoknak, jótékony szervezeteknek 

 Magazinok tartalmának konvertálása elektronikusan, 
megjelenítése a portálon 

 Olvasói fórumok létrehozása 

 Városi fotók 

 Kulturális hírek, meghívók 
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 Múzeumok, kiállítóhelyek 

 Konferenciák 

 A Városi Stranddal kapcsolatos információk 

 Civil szervezetek, sportegyesületek hírei 

 Sportolással kapcsolatos információk 

 Szálláshelyek, falusi turizmus 

 Éttermek, szórakozóhelyek. 
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6.3. Az informatika SWOT analízise 

A jelenlegi helyzet értékelése és az intézmények által megfogalmazott fejlesztési igények lezárásaként az alábbiakban SWOT analízis formájában 
is értékeljük a város informatikai helyzetét és adottságait. 

 

erősségek gyengeségek 

• a jelenlegi infrastruktúra megfelelő alapot nyújt a 
továbbfejlődésre 

• a munkatársak szakmai felkészültsége megfelelő 
színvonalú, a város iránti elkötelezettségük kimagasló 

• az informatikai képzés az oktatási intézményekben 
magas színvonalú 

• saját Internet-szolgáltatói tevékenység, szakmai 
gyakorlat rendelkezésre állása 

• hatékony döntéshozatali mechanizmusok 

• az egyes intézmények felszereltsége, a munkatársak 
informatikai írástudásának szintje intézményenként 
változó 

• az intézmények által működtetett honlapok nem 
egységesek, nem tükrözik az intézményhálózat 
„összetartozását” 

• a működő alkalmazások nem egységesek, különböző 
platformokon futnak, azonos funkció megvalósítása, 
fenntartása többletterheket jelent intézményhálózati 
szinten 

• az információáramlás informatikai támogatás 
hiányában alacsony hatékonyságú az intézmények 
között 

• a jelenlegi informatikai működés szabályozottsága 
elmarad a kívánatos szinttől 
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lehetőségek fenyegetések 

• a sikeres GVOP projekt kapcsán bevezetett e-
önkormányzati megoldások „húzóerőként”, 
követendő jó példaként állnak az intézmények előtt 

a GVOP projekt kapcsá• n az Önkormányzatnál 

ő pályázati ciklusban 

• az önkormányzati rendszerek fejlesztése, a fejlesztési 
projektek EU forrásból történő finanszírozására 
mutatott kormányzati eltökéltség 

• erősödő kistérségi együttműködés, az együttműködés 
gyakorlati formáinak kialakulása a távolabbi 
települések és kistérségek között 

• informatikai szolgáltató szerepkör kialakítása az 
intézményhálózaton belül és egyéb szervezetek 
részére 

• a nyilvános Internet-elérés révén a város lakossága 
mobilizálható, felhasználói szokásai fejleszthetők 

• az Önkormányzat által vásárolt Internet sávszélesség 
egy részének továbbértékesítése révén támogathatók a 
helyi alternatív szolgáltatók, a fogyasztók érdekében 
befolyásolható a piac 

• a hosszú távú, stratégiai célokat és a rövid távú 

• 

• rmatikai rendszerek által biztosított átlátható 

• giai tervek részleges végrehajtása, részleges 

 

felhalmozódott pályázati és projektmegvalósítási 
tapasztalatok egy következ
hatékonyan alkalmazhatók 

lehetőségeket előtérbe helyező döntési helyzetek 
kialakulása 

• az intézmények önállósági törekvései 

a „végrehajtói” szemléletű közszféra változásokkal 
szembeni érzékenysége 

az info
működés elleni rezisztencia 

a straté
sikertelensége  



 

.4 A javasolt stratégiai fejlesztési irányok 
A felm űjtött információk értékelése alapján a javasolt stratégia fejlesztési irányokat 
a ább  irányok mentén csoportosítva javasoljuk meghatározni: 

- a városi informatika fejlesztése, 

- a városi Internet fejlesztése, 

- az informatikai erőforrások fejlesztése. 

6.4.1. A városi informatika fejlesztése 

6

z al

. 
érés során összegy
i fő

A városi infor tika az Önkormányzat és intézményeinek összességét, az általuk nyújtott belső és 
k kat takarja. A belső szolgáltatások igénybevevőinek az intézmények munkatársait, a 
b kenység során a rendszerekkel kapcsolatba kerülőket tekintjük, míg a külső 
szolgáltatások célközönségét a város polgárai, a városban működő vállalkozások jelentik. 

A  továbbfejlesztésének kulcsát az alábbi intézkedések megtételében látjuk: 

A városi hálózat fejlesztése 

Jelenleg a HVSZ által kialakított és üzemeltetett hálózat 27 intézményi helyszín számára biztosítja az 
Internet elérését. A hálózat kibővítése, valamennyi intézmény csatlakoztatása és az intézmények 

i tén es ko un ció indítása  az igazán erőteljes és hatékony város 
a et  

téz ál gy gy formatikai hálózatba kapcsolása révén a hatékony 
ényi adatcs egy azások konszolidációja is. 

za tés lha ott előnyök mellett költségcsökkentő hatással is bír. 
ysé ló alm y konkrét esettől eltekintve – kiküszöbölhetők a piaci 
et  é dsz ordított jelenlegi költségek. 

óz l szletes műszaki tanulmány elkészítését javasoljuk, 
be álózatba kapcsolás műszaki feltételrendszere, az 

 ütemezés kérdése. A tanulmány elbírálása során 

hálózattal és a műszaki tanulmány tartalmával 

kialakítása 

ára hozzáférhető városi Intranet kialakítását. Ez a 
ató technológiájával azonos eszközökre építve – 
ony információcserét, az Önkormányzatban és az 

intézményekben felhalmozódó ismeretek megosztását a város érdekében. 
Az intézményi Intranet lehetséges (messze nem teljes) felhasználási lehetőségei az alábbiak lehetnek:  

- intézményi adatszolgáltatás, 

- gyors és hatékony információterjesztés az intézmények felé, 

- kézikönyvek, utasítások, tájékoztatók rendszerezett és egységes 
kezelése, 

- egységes iratminták, formanyomtatványok publikálása, 
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- oktatási, továbbképzési anyagok tárolása, távoktatási technikák 

társai számára távoli elérés és 
sa (a megfelelő jogosultsági szintek 

almazása mellett), 

tása, mint például 

enléti ívek,  

 folyamatok (pl. irodaszerigénylés), az igények 

hatók. 

nethez 

gén ismertetett Városi 

za az intézményhálózatban lévő információk 
biztonságát is, mivel z esetben nem kerül ki a nyilvános 
távközlési csatornákba. 

Az intézményi kommunikác t közeként javasoljuk a városi hálózaton 
megvalósítandó IP alapú tel n valósítását. Ezzel a megoldással a városi 
hálózathoz csatlakozó intézm ként egy 
megvalósíthatósági tanulmán k
szolgáltatás bevezetésének é s
lehetőségeit, a tanulmánnyal kap aslatainkat a 7.2.2. fejezetben ismertetjük. 

alkalmazása, 

- a több intézmény együttműködését igénylő feladatok hatékony 
ellátása, 

- az intézményrendszer munka
hozzáférési lehetőségek biztosítá
és biztonsági megoldások alk

- belső használatú alkalmazások szolgálta

 munkaidő-nyilvántartás, jel

 szabadságnyilvántartás, 

 belső elszámolások (költségtérítés, üzemanyag-, kiküldetés 
elszámolása, stb.), 

 közös használatú helységek, eszközök igénylése (pl. tárgyalók, 
informatikai eszközök, stb.), 

 igénylési
ütemezett gyűjtése a hatékony beszerzés érdekében, stb. 

Az Intranet kialakítása és folyamatos fejlesztése informatikai szakmai szempontból nem túl igényes 
feladat, a fenti funkciók – a rendelkezésre álló erőforrások figyelembe vételével – nagyrészt saját 
erőforrásokból megvalósít

Az intézményi Intranet kialakítása a HVSZ-ben a szükséges központi fejlesztések (a városi hálózat 
fejlesztése és 1 db webszerver üzembe helyezése) elvégzésével azonnal megkezdhető, az Intra
csatlakozó intézmények köre, az Intranet funkcionalitása a városi hálózat kialakításával párhuzamosan 
folyamatosan bővíthető.  

Az intézményhálózati Intranet kialakításának konkrét lépéseit az 5.4.2. fejezet vé
Szolgáltatási Stratégia dokumentumban javasoljuk összegezni. 

Az intézményi kommunikáció fejlesztése 

Ezen intézkedés alatt az intézmények számára biztosított, központilag menedzselt kommunikációs 
csatornák beindítását értjük. A kommunikáció hatékonyságát – az Intranet mellett – igen nagy 
mértékben javítaná az intézmények egységes e-mail rendszere. Az intézményhálózaton belüli 
kommunikáció hatékonysága mellett ez a megoldás fokoz

az intézményközi levelezés tartalma e

Az egysége e-mail rendszer az Intranethez hasonlóan a HVSZ esetében tételez fel központi fejlesztést, 
beindítása rövid idő alatt megoldható, a városi hálózathoz csatlakozó intézmények a csatlakozással egy 
időben kapcsolódhatnak be a rendszerbe.  

A javasolt e-mail megoldás részleteit a 7.2.1. fejezet tartalmazza. 

ió ovábbi hatékonyságjavító esz
efo hálózat kialakításának a meg
ények telefonköltségei kiküszöbölhetők. Ezen a téren első lépés
y idolgozását javasoljuk, amelynek értékelése révén meghatározható a 
let zerűsége, terjedelme és ütemezése. A szolgáltatás megvalósításának 

csolatos jav
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Város o

A városi informatika legfontosa a városi szolgáltatások összehangolt rendszerét tartjuk. 
Városi szolgáltatás alatt azo –
célzottan a városhoz, a város polgáraihoz kötődnek, fő feladatuk a polgárok széleskörű és megbízható 
tájékoztatása, a városban a o
szolgáltatások nyújtása. 

A városi szolgáltatások az es gzetű fejlesztéseket, 
beindításukhoz a jelenleg üzem at kapcsán 
megerősítendő infrastruktúrá
első lépésként egy szolgáltatási str eghatározásra kerül a 
szolgáltatások köre, beindításuk men ,

A szolgáltatások körére, bevezetésé  
kialakításának konkrét lépéseit az 5.4 ismertetett Városi Szolgáltatási Stratégia 
dokumentumban javasoljuk összegezni. 

Egységes váro

A városi szolgáltatások előkészít n
megvalósított Internet tartalmak ko s sének 

lmi üzemeltetés központosítását is! 

t alkotó, vagy egy 
közösségbe bevonható zűkebb-tágabb közösségek folyamatos 

vendéglátók, stb.), 

 fogyatékos gyermeket nevelnek, stb.). 

ormájában, 

i sz lgáltatások nyújtása 

bb elemének 
n  elsősorban Internet alapon elérhető – tartalmakat értjük, amelyek 

 l kálpatriotizmus, a közösségek fejlesztése, az életminőséget javító 

etek többségében nem igényelnek nagy léle
elő városi portál, a HVSZ jelenlegi, illetve a városi hálóz

ja megfelelő alapot ad. A szolgáltatások sokrétűsége miatt ezen a téren 
atégia kialakítását javasoljuk, amelyben m
ete  időzítése, stb. 

nek megközelítésére az alábbi javaslatot tesszük. A szolgáltatások 
.1. fejezet végén 

si Internet arculat kialakítása 

ésé ek fontos lépése a jelenleg az egyes intézmények által 
n zolidálása, egységes arculat szerint történő megjelené

biztosítása. A tevékenység célja az intézményhálózat egységének megjelenítése, olyan arculati elemek 
kialakítása és bevezetése, amelyek egyfelől bármelyik intézmény honlapjára látogatót egységes 
felülettel fogadnak, másrészt könnyen áttekinthetővé, egységes szempontok szerint kezelhetővé teszik 
az egyes oldalakat. 

Az arculati egységesítés mellett sort kell keríteni az egyes weblapok mögötti technológiák 
konszolidálására is. Javasoljuk, hogy a HVSZ infrastruktúrájára alapozva történjen meg a weboldalak 
egységes üzemeltetésének kialakítása is. Az üzemeltetés egységesítése feltételezi a technikai 
üzemeltetés mellett a tarta

Közösségépítő tartalmak megjelenítése 

A közösségépítő tartalmak célja a valamilyen szempontok szerint egy közössége
 polgárok megszólítása. A cél a s

tájékoztatása, részükre visszajelzés, illetve közösségen belüli kommunikációs lehetőség biztosítása. 

A közösségek igen sokrétűek lehetnek, például 
- a város polgárai, akik önként (a portálon történő regisztrációval) 

csatlakoznak, 

- egy adott foglalkozás, tevékenység végzői (pedagógusok, informatikusok, 

- egy adott érdeklődési körrel rendelkezők (várostörténet, hagyományőrzés, 
stb.), 

- egy adott élethelyzetben lévők (akik

A közösségek tagjai számára nyújtható szolgáltatásokra példák az alábbiak: 
- célzott hírlevelek megküldése e-mail formájában, 

- értesítések, figyelmeztetések küldése a közösséget érintő eseményekről,  

- jelentkezési, helyfoglalási funkciók a közösségi rendezvényekre, 

- a tagok közötti eszmecsere támogatása fórum, esetleg chat f
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- a tagok közösségerősítő tevékenységének támogatása (pl. rendezvény, 

s, másfelől igen látványos szolgáltatások és 

), illetve természetesen széles körben hozzáférhetővé tehető a 
polgárok számára. A lehet : 

ta sokféleképpen történhet. Az Önkormányzat által támogatott tartalmak, illetve 

térítés ellenében lehet igénybe venni (pl. 
vizsgafelkészítők). 

olgárok részére 

Javasoljuk, hogy a város v e
regisztrációval megerősítő polgá
e-mail cím igénybe vételének javítja a polgárok életminőségét, továbbfejleszti az 
Önkormányzat gondoskodó t é

e-ügyi kiterjesztése 

A város intézményhálózata t
emelni. Jelenleg a Polgármesteri Hivatalban zajló ügyintézéshez lehetséges Interneten időpontot 
foglalni. Javasoljuk ezen fu c  

Ugyancsak javasoljuk egy „ ro  szolgáltatási minimum 
az Interneten a városi intézm g a 
Polgármesteri Hivatal von o sa, 
ügyintézés elindítása, a szüks e avasoljuk, 
hogy az „egységes szolgá tá zon 
szolgáltatások körét, amelyet bármelyik intézmény vonatkozásában egységesen kezel az 
Önkormányzat. 

találkozó kezdeményezésére lehetőség biztosítása, a közösség tagjai számára 
érdekes apróhirdetések feladásának lehetősége, stb. 

A közösségi tartalmak használata, a közösségekhez tartozás érzése, a közösségi tartalmak formájában 
beszerezhető hasznos információk, a közösségek építéséhez történő hozzájárulás lehetősége mind olyan 
mozgatóerők, amelyek fokozzák a polgárok komfortérzetét, ragaszkodását a városhoz, illetve az 
Önkormányzat intézményhálózatának elismertségét. 

e-Learning tartalmak megjelenítése 

Az Önkormányzat és az intézményhálózat polgárbarát szolgáltatásainak egyik leglátványosabb eleme 
lehet egy egyszerű e-Learning keretrendszer telepítése és használatba vétele. 

A keretrendszer használatával egyfelől igen haszno
tevékenységek valósíthatók meg. A keretrendszer felhasználható az intézményhálózat belső céljaira (pl. 
belső szakmai továbbképzések, tűz- és munkavédelmi oktatások, melyeket a résztvevőknek 
dokumentálható módon kell teljesíteniük

séges felhasználásra az alábbiakat javasoljuk
- általános informatikai, számítógép-használati ismereteket oktató tananyagok 

kidolgozása és publikálása, 

- speciális célközönségnek szóló tananyagok kidolgozása és publikálása (pl. 
vállalkozók részére pályázatokhoz szükséges üzleti tervkészítés, 
vállalkozásvezetési ismeretek, stb.), 

A rendszer használa
célközösségek akár szabadon is hozzáférhetnek az anyagokhoz, de kialakíthatók díjazás ellenében 
igénybe vehető tartalmak is. Szabadon hozzáférhetőnek javasoljuk pl. egy, az olvasókörökben akár 
szakértői támogatás mellett áttekinthető rövid, célratörő Internet használati tananyagot., ugyanakkor ez 
a rendszer adhat kereteket egy olyan tananyagnak is, amelyet 

A tananyagok kialakítása technikai oldalról nem igényel speciális ismereteket (gyakorlatilag egy adott 
szabályrendszer szerint formázott Word dokumentumot kell a szerzőnek előállítania), azok 
elkészítésébe a város informatikusai, az egyéb szakterületek szakértői bevonhatók. 

e-mail szolgáltatás a p

ez tése biztosítson az ezen lehetőség iránt érdeklődő és érdeklődését 
r részére saját e-mail címet, és az ehhez szükséges tárhelyet. A városi 
 lehetősége 

ev kenységéről kialakult képet.  
ntézési lehetőségek 

ál al nyújtott szolgáltatások szintjét javasoljuk egységes színvonalúra 

nk ió kiterjesztését az intézményhálózat minden olyan elemére, amely
esetében ez életszerűen értelmezhető. 

vá si szolgáltatási minimum” meghatározását. A
ényekben igénybe vehető szolgáltatások körét határozza meg. Jelenle

atk zásában lehetséges elektronikusan ügyintézési időpont foglalá
ég s formanyomtatványok elektronikus kitöltése és beküldése. J
lta si minimum” szint kerüljön meghatározásra, rögzítve minda
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A városi szolgáltatások m g
dokumentumban javasoljuk rögz

- 

követelményeire (pl. vonatkozó KIETB 

, 

ténő migrálására vonatkozó 

-  tekintetében 

ütemezésére, 

őségek elemzésére, a kívánt 

ásban résztvevő szervezeti egységek 
k és a határidők kijelölésére, 

terjedelmének a meghatározására, 

azonosítására, a felelősök és a határidők kijelölésére, 

e valósításának részletes terveit a Városi Szolgáltatási Stratégia 
íteni. A dokumentum kiterjed az alábbiak tárgyalására: 

az egységes városi Internet arculat tekintetében 

 a honlap fenntartását végző intézmények körének kijelölésére, 

 a honlapok közötti átjárás, a követendő honlap struktúra 
megtervezésére, 

 a honlapok tartalmi 
ajánlás), 

 az egységes arculati elemek leírására

 jellemzőinek rögzítésére, 

 a honlapok frissítésére, előállításának sorrendjére vonatkozó 
prioritásokra, 

 az üzemeltetés HVSZ-be tör
előkészítő tervezésre, 

a közösségépítő tartalmak

 a célcsoportokkal kapcsolatos követelmények 
meghatározására, 

 a célcsoportok részére nyújtandó szolgáltatások leírására, 

 a célcsoportokkal folytatandó interakció eszközeinek, a 
célcsoportok megkeresése során alkalmazandó eljárások 
meghatározására, 

 az egyes célcsoport-funkciók bevezetésének tervezett 

- az e-Learning vonatkozásában 

 a bevezetendő keretrendszer kiválasztására, 

 a belső felhasználási lehet
felhasználási területek azonosítására, 

 a tananyagok kidolgozásával kapcsolatos prioritások 
meghatározására,  

 a tananyag-kidolgoz
azonosítására, a felelősö

 a külső tananyagok tekintetében a támogatandó célcsoportok 
meghatározására, 

 a tananyagok körének, tematikájának, mélységének, 

 a külső igénybevétel feltételrendszerének elemzésére (pl. 
díjfizetés kérdése), 

 a tananyagok kidolgozásával kapcsolatos prioritások 
meghatározására,  

 a tananyag-kidolgozásban résztvevő szervezeti egységek 
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- a polgároknak nyújtandó e-mail szolgáltatás tekintetében 

 a használatba vétellel kapcsolatos feltételek rögzítésére, 

tes paramétereinek 

ljárásokra, 

- az e g

 sziolgáltatási minimum” tartalmi meghatározására, 

tes jellemzésére, 

az intézmények közötti prioritások 

6.4.2. A városi Internet fejle

 a biztosítandó szolgáltatás részle
rögzítésére, 

 a szolgáltatás publikálásának módjára, az alkalmazandó 
társadalmasítási e

-ü yintézési lehetőségek tekintetében 

a „városi 

 a minimum szolgáltatási szintek részle

 a bevezetés ütemezésére, 
meghatározására. 

sztése 
Az Internet elérése, az Interneten e
interaktív városi tartalomszolgáltatás na inőségét, hatékony 
eszköze lehet a hagyományo  ternet elérésének biztosítása a 
polgárok minél szélesebb köre szám
minden reálisan számításba vehető eszközzel számolni kell. 

A városi Internet fejlesztését az aláb n

Az infrastrukt

Az Önkormányzat jelenleg is biztosít s
túlmenően - néhány, a városban m ó szervezet számára. E tekintetben az 
Önkormányzat piaci szereplőnek t n
illetve befolyásolhatja a többi városi szo nységét, piaci fellépését.  

Jó alapot biztosíthat az Intern jlesztéséhez a város csatornázásakor a 
csatornákkal együtt elhelyezett, a város torna rendszer. A 
kiépített csatornarendszer jelenleg nem
megszerzési lehetőségeiről. 

A csatornarendszer megléte önmagában 
szolgáltathat az infrastruktúra bővíté
szolgáltatók figyelemmel kísérik a sorsának alakulását, érdeklődnek annak 
felhasználási lehetőségeiről.  

Ugyanakkor az Önkormányzatnak figye sát célzó 
döntés meghozatalakor: 

- A kábe szennyvíz elvezető csatornahálózat közvetlen 
köz b
(irodák,
jelent s továb

- A k e
munkál ny helyen – a szükséges közműegyeztetések 
elm d
megsérü

- A o
felhaszn yszerből, 

k resztül igénybe vehető korszerű és információkban gazdag 
gymértékben javíthatja a polgárok életm

k, kulturális értékek megőrzésének. Az In
ára elsőrendű fontosságú feladat, amelynek megvalósítása során 

bi i tézkedési irányok mentén javasoljuk. 

úra alapjainak biztosítása 

aját infrastruktúráján Internet hozzáférést – saját intézményein 
űködő gazdálkod

eki thető, ezen tevékenysége fejlesztésével növelheti bevételeit, 
lgáltató tevéke

et-szolgáltató tevékenység gyors fe
 területének mintegy 80%-át érintő kábelcsa

 az Önkormányzat tulajdona, tárgyalások folynak annak 

igen komoly fegyverténynek tekinthető, hiszen jó alapot 
séhez. Ezt erősíti meg az a tény is, miszerint a városban működő 

csatornarendszer 

lembe kell vennie az alábbiakat, a csatorna megvásárlá

lcsatorna hálózat a 
elé en húzódik. A csatorna és a potenciális felhasználási helyszínek 

 esetleg lakások) közötti közműveket ki kell építeni, ami igen 
ő bi közműberuházásokat tételez fel. 

áb lcsatorna hálózaton annak telepítése óta nem történtek karbantartási 
atok, félő, hogy néhá

ara ása mellett végzett helyszíni munkálatok következtében – 
lhetett. 

vár s közigazgatási területe igen nagy kiterjedésű, a potenciális 
álók eléréséhez valószínűleg sok helyszín esetében kén
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illetve gazdaságossági megfontolásokból nem vezetékes technológiák 
has l

- A v
Inte t
infrastruktúrát és szerzett hűségnyilatkozatokkal biztosított, középtávon 
elkö e

A kábelcsatorna hálózatban rejlő le ybevetését követően a hálózat 
tulajdonjogának megszerzés at számára. 
Információink szerint a tulajdon a 
tulajdonjogról a jelenlegi tulajdono zegért 
mondana le. Ez az érték minden p ivel a 
kábelcsatorna hasznosítására több ké

- a város során az egyes intézmények közötti kapcsolat 
kia ás, 

sd a városi szolgáltatásokat). 

Az Önkormányzat a H kintetben a városban 
működő multinacionális (Invitel, T-Kábel) és helyi (Delfin, Hódszakszervíz) szolgáltatók üzleti 

szolgáltatókkal, 

lefedték a város potenciális felhasználóit. 

ra a tevékenység egyértelmű erősítését, üzleti ügyfelek és helyi szolgáltatók 
részére történő kiterjesztését v
Indokaink: 

- 

- 

zná ata válik szükségessé. 

árosban a kábelcsatorna hálózat megépítése óta több, nagy tőkeerejű 
rne  szolgáltató jelent meg, épített ki jelentős saját szolgáltatói 

tel zett ügyfeleket.  

hetőségek és kockázatok eg
ét és bebiztosítását javasoljuk az Önkormányz

jog megszerzéséről folyó tárgyalások jelen szakaszában 
s az Önkormányzat javára 10-15 millió forint közötti öss
kép en rendkívül előnyös az Önkormányzat számára, m
zenfekvő lehetőség is adódik: 

i hálózat kiépítése 
lakítása során történő alkalmaz

- a városban működő Internet szolgáltatók terjeszkedési igényeinek üzleti 
alapon történő támogatása (a csatornarendszer bérbeadása, illetve későbbi 
esetleges részleges értékesítése), 

- a városi szolgáltatásokat nyújtó együttműködési konstrukcióba saját erőként, 
apportként történő bevitele (lá

A HVSZ szolgáltató szerepének megerősítése 

VSZ révén jelenleg is folytat Internet szolgáltatást, e te

versenytársának tekinthető. Ennek a versenyszerepnek a megerősítésére vonatkozó döntés 
meghozatalakor az alábbiak figyelembe vételét javasoljuk: 

- a tevékenység kiterjesztése növelheti a HVSZ – és ezáltal az Önkormányzati 
intézményhálózat – bevételeit, 

- a szolgáltatást jelenleg a HVSZ a piaci árszint felett végzi, ennek oka a 
beruházások költségeinek megtéríttetése mellett a szolgáltatás minősége, 
amely műszaki tartalmát tekintve teljes mértékben versenyképes a piaci 

- a szolgáltatás kiterjesztésének megtervezésekor körültekintően kell 
meghatározni a megcélozni kívánt felhasználók célcsoportját és az 
alkalmazandó díjszintet, mivel a jelenlegi szolgáltatók már nagyrészt 

A HVSZ által nyújtandó Internet szolgáltatás lehetséges fejlesztési irányainak áttekintését követően 
az Önkormányzat számá

 ja asoljuk. 

A tevékenységben a HVSZ-nek kialakult gyakorlata van, a szükséges 
infrastrukturális bővítéseket követően a kiterjesztés rövid átfutási idővel 
megvalósítható. 

A szolgáltatás folyamatos bevételt jelenthet a HVSZ számára, megteremtve 
ezáltal a városi informatikai szolgáltatások finanszírozásának egyik forrását. 

- Az Internet szolgáltatás keretében felállítandó infrastruktúra a város 
vezetésének egyéb céljait is szolgálhatja, például a helyi KKV-k számára 
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nyújtandó web-hoszting szolgáltatás, vagy ipari park értéknövelő 
szolgáltatása formájában. 

- A HVSZ által vásárolt Internet sávszélesség helyi Internet szolgáltatók 
részére – megfelelő üzleti feltételek mellett - történő továbbértékesítése 
egyfelől további bevételeket eredményezhet a HVSZ számára, másfelől az 
ár és az üzleti feltételek megszabásával az Önkormányzat befolyást 

netet általános 

Stratégia felépítésére a 7.4. fe z

A HVSZ Internet szolgáltató szerepének m
szükségesnek: 

- azott hálózati aktív elemek lecserélése 

- ülvizsgálata és 

gjelenés, ügyfelek megkeresésének módja, 
stb.). 

Elérési po

Az Internethez történő hozz é
Ennek minden polgár számára
kialakításával javasoljuk. A meg

-  számára is biztosítják az Internet 

olgálják, az Internet és a közösségi pontokon igénybe vehető 
városi szolgáltatások révén hatékonyan fejleszthető az Önkormányzat és a 

A hozzáférési pontok megvalós
vegyítésével javasoljuk, melyek legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglaljuk össze. 

WiFi technológia

gyakorolhat a városban működő valamennyi piaci szolgáltató árszintjére. 

- Az önkormányzat szolgáltathat szabad elérésű Inter
szerepének megfelelően támogatva a város polgárait, de kiválasztott 
helyszíneken (pl. a strand) ugyanezt díjköteles szolgáltatásként is tudja 
működtetni, bevételi forrásokhoz jutva ezáltal. 

Az Internet szolgáltatás kiterjesztésének első lépéseként javasoljuk a majdani tevékenységet, annak 
műszaki előfeltételeit, a szolgáltatás igénybe vevőit elemző Szolgáltatási stratégia kidolgozását. A 

je etben teszünk javaslatot. 

egerősítése érdekében az alábbi fejlesztéseket látjuk 

a jelenleg erre a célra alkalm
layer 3 optikai switch-ekre, 

a jelenleg erre a célra használt szerverek (routing) fel
valószínűsíthető upgrade-elése. 

A jelenleg használt médiakonverterek az optikai hálózat végpontjaihoz „kitolhatók”, azaz 
újrahasznosíthatók. 

A Stratégia birtokában hozhatja meg az Önkormányzat vezetése a megfelelő döntést a megoldás 
bevezetéséről, az alkalmazandó megközelítésről (piaci me

ntok biztosítása 

áf rés támogatása, lehetővé tétele a városvezetés deklarált célkitűzése. 
 ingyenesen történő biztosítását nyilvános Internet elérési pontok 
oldás több előnyt is nyújt az Önkormányzat számára: 

- az elérési pontok száma, konkrét helyszíneik megválasztása az 
Önkormányzat pillanatnyi anyagi lehetőségei, a leginkább támogatni kívánt 
közösségek környezetének ismeretében alakítható, 

a nyilvános elérési pontok olyan polgárok
megismerésének és használatának a lehetőségét, akik egyébként nem 
rendelkeznek saját számítógéppel, 

- a megfelelően kiválasztott helyszínek egyben a polgárok közösségeinek 
építését is sz

polgárok kapcsolata. 

ítását három eltérő adottságokkal rendelkező technológiai megoldás 

 

Nyilvános, szabadtéri (esetleg zár
helyszínek: 

t) helyszíneken javasoljuk a megvalósítását. A számításba vehető 
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- 

- zakasza, 

- 

A technológia alkalmazásánál az

a Kossuth tér (összhangban a meghírdetett városfejlesztési programmal), 

az Andrássy út sétálóutca s

- vendéglátóhelyek, nyílt közösségi helyszínek, 

önkormányzati intézmények szabadtéri helyszínei (pl. strand), stb. 

 alábbi előnyökkel és potenciális kockázatokkal kell számolni. 

előnyök potenciális hátrányok 

 alatt, közepes befektetéssel 
sítható, 

ználók számára kényelmes 

− nagyszámú felhasználó esetén a 
szolgáltatás minősége változó 
lehet, 

− rövid idő
megvaló

− a felhas

forrásként is alkalmazható. 

viszonylag alacsony a lakosságon 

 

Kioszkok alkalmazása

megoldás, elősegíti az 
Önkormányzat arculatának 
továbbfejlesztését, 

− a mobil Internet elérésre alkalmas 
eszközzel rendelkezők aránya 

− kiválasztott helyszíneken bevételi belül. 

 

Nagy átmenő forgalmú hely n
pontokon kültéri kioszkok alkalm

szí eken (pl. autóbusz pályaudvar), idegenforgalmi szempontból kiemelt 
azását javasoljuk. 

A technológia alkalmazásánál az alábbi előnyökkel és potenciális kockázatokkal kell számolni. 

előnyök potenciális hátrányok 

− Internet elérési alapfunkciója mellett − nagyobb (mintegy 3 hónapos) 
további szolgáltatások (pl. 

ívás, stb.) 

vend l
turistain
képeslap
stb.)

átfutási idő alatt, magas 
befektetéssel valósítható meg, 

− fenntartása, felügyelete speciális 

 

Felügyelt elérési pontok megnyitása

térfigyelés, segélyh
megvalósítására alkalmas, 

− célközönsége túlmutathat a város 
polgárain, általa megszólíthatók a 
turisták (pl. szállás- és 

 
ismereteket és karbantartási 
feladatokat igényel. 

 ég átóhelyek ismertetése, 
formáció, elektronikus 
 küldésének lehetősége, 

. 

 

Zárttéri, irodaihoz hasonlítha  
elérés. Az ilyen elérési pontok le

- tézmények ügyfélterei, 

lmazásánál az alábbi előnyökkel és potenciális kockázatokkal kell számolni. 

tó körülmények esetén normál munkaállomásokon biztosítható Internet 
hetséges helyszínei: 

az önkormányzati in

- az Internet elérésre alkalmas egyéb szervezetek (pl. könyvtár, 
olvasókörök, stb.). 

A technológia alka

előnyök potenciális hátrányok 

− rövid idő alatt, minimális − Az Internet elérés felügyelete, 
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befe t
meg á

− a k s
biztosít a használat m
info a

átadására, 

− a helyszín a támogatott közö
építését szolgálhatja az Internet 
eléréshez kapcsolódó egyéb 

ó 
szolgáltatások nyújtása új 
erőforrás-igény formájában 

ik. 

Az elérési pontok m réssel kapcsolatos célkitűzések, 
elvárásokat meghatároz lyszíneket levezető részletes tervdokumentáció 
lőkészítését, a 7.4. fejezetben részletezett felépítésű Internet Szolgáltatási Stratégia dokumentumban 

remtése mellett feltétlenül szükséges a felhasználói 
ekében 

javasoljuk, hogy kerüljön sor a felhasználók elérését támogató konstrukciók kidolgozására. 

Támogató konstrukció alatt értjük az alábbiaka

- oktató, felvilágosító információkat átadó kommunikációs lépés
megtervezése és megvalósítása (figyelemfelhívás, helyszínek, 

egtervezése, a szükséges szemé

k, munkakeresők, stb.

tők, magyarázatok, mintapéldák 

A városban igen erőte álók támogatásába 
inden bizonnyal hatékonyan be lehetne vonni a városi diákokat (néhány órás helyszíni ügyelet és 
mogatás nyújtása), és más önkénteseket, csökkentve ezáltal a szükséges anyagi ráfordítások mértékét. 

ítása mellett a város számára ajánljuk a külső szolgáltatók 

korlátozottak) az Internet 

kte éssel megvalósítható illetve a hozzá kapcsolód
old s, 

özö ségi helyszín lehetőséget jelentkezellett 
rm tikai, Internet használathoz  

kapcsolódó, illetve egyéb ismeretek 

sség 

programok, tevékenységek 
szervezésével, 

− a helyszín adottságai kiemelten 
alkalmasak veszélyeztetett, illetve 
hátrányos helyzetű rétegek elérésére 
és rendszeres foglalkoztatására. 

egvalósításának első lépéseként javasoljuk az elé
ó, azokból az elérési he

e
történő rögzítését.. 

Felhasználók támogatása 

Az Internet hozzáférés technikai feltételeinek megte
oldal ismereteinek bővítése, a felhasználással kapcsolatos igényeik felébresztése. Ennek érd

t: 

ek 

elérhetőségek, nyitvatartási idők, s

- az érdeklődő felhasználók helyszíni 
m

tb. propagálása), 

támogatását célzó intézkedések 
lyes feltételek megteremtése, 

atározása, részükre speciális - támogatandó célcsoportok megh
ismeretek közvetítése (pl. nyugdíjaso

- a felhasználást segítő ismerte
kidolgozása, terjesztése, stb. 

ljesen tapasztalható lokálpatriotizmusra építve a felhaszn

), 

m
tá

A nyilvános Internet elérési helyszínek biztos
által üzleti alapon nyújtott Internet elérés anyagi támogatásának a megfontolását is. Ennek lehetséges 
formái: 

- jól körülírt célcsoportok részére (pl. mozgás
elérésre fordított összeg támogatása, 
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- az Internet szolgáltatókkal történő megállapodás előkészítése, 
melynek keretében a támogatandó célcsoport tagjai (pl. pedagógusok) 
számára a szo ó ke yes tarifát biztosít. 

6.4.3. Az informatikai erőforrások fejlesztése 

lgáltat dvezmén

A fenti ambiciózus
felkészült, elköteleze
erőforrások továbbfejlesztését az al ztül javas

Az informatikai tevéken an foglaljuk össze. 
nyok” kialakítása 

Az informatikai te ő optimalizálása feltételezi az 
intézmények által köv egalábbis középtávon történő 
egységesítését. Ennek é i szakemberek intenzív 
közreműködése mellett - m elyek alapján kidolgozhatók és elfogadhatók 
azok a „városi szab rtása és továbbfejlesztése során 
egységesen elfogadottna

infrastruktúra platformok, 

gy a szabványosításnak nem kell rövid távú célja legyen a teljes egységesítésre 
törekvés – bár ez len de mindenképpen szükséges meghatározni a városi 
informatikai által középtávon használandó eszközöket, annak érdekében, hogy az azok fenntartásához, 

eltetési és fejlesztési folyamatokra, 

Ezen szabványok mentén biztos
részesülnek, az informatikai e b hatékonysággal 
menedzselhetők. 

Közpo

A központosított erőforrás- z
központosított eszközgazdálkodá

A központosított help-desk l
környezetekre felkészített, ugya selt szakemberekből áll. A szolgáltatás 

 tervek feltételezik, hogy a városi intézmé
tt informatikusok alkotják. A hatékony mű

ábbi intézkedéseken keres

nyhálózat informatikai szervezetet 
ködtetés érdekében az informatikai 

oljuk megvalósítani. 

Az informatikai tevékenység fejlesztése 

ység fejlesztésének fő irányait az alábbiakb
Egységes „városi szabvá

vékenység intézményhálózati szinten történ
etett szakmai irányvonalak konvergálását, l
rdekében le kell folytatni – az érintett informatika

indazon konzultációkat, am
ványok”, amelyeket az intézményhálózat fennta

k kell tekinteni. Ilyen szabványok például 
- a városi intézmények által elfogadott 

- az elfogadott eszközök körének meghatározása (operációs rendszerek, 
adatbázis-kezelők, stb.), 

- az elfogadott fejlesztőeszközök köre, stb. 

Hangsúlyozzuk, ho
ne az ideális állapot – 

támogatásához szükséges emberi erőforrások fejleszthetők legyenek. 

A „városi szabványok” körének az alkalmazott eszközkészleten túlmenően ki kell terjednie az 
informatikai működés egyéb elemeire is, úgymint 

- az alkalmazandó üzem

- az informatikai működés dokumentálására. 

ítható, hogy az egyes intézmények egységes színvonalú támogatásban 
rőforrások a lehetőségekhez képest a legnagyob

ntosított erőforrás-gazdálkodás kialakítása 

ga dálkodás két elemét a központosított help-desk szolgáltatás és a 
s megvalósításában látjuk. 

szo gáltatás – az egységes „városi szabványok” alapján meghatározott – 
ncsak központosítva menedz

célja az intézményhálózatban működő rendszerek támogatását hivatalból végző, és az őket 
szakértelmük alapján támogatni képes informatikusok egységes szempontok mentén történő irányítása. 

A központosított help-desk szolgáltatást úgy kell kialakítani, hogy valamennyi érintett intézménynek 
egységes elérhetőségi felületet és szolgáltatási szinteket biztosítson. 
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Az informatikai működés h k
szinten elkülönült eszközgazdá ontosítás célja az informatikai 
eszközök központosított 

- 

- 

fel

zi, hogy az 
központosítva kerül feláll éges a minden intézmény számára 

 kell eljárni, hogy a szolgáltatás 
végzésének minőségi param e ek minden 
érintett fél számára. 

A szolgáltatások és minőségi jell a a 7.3. fejezetben teszünk javaslatot. 

A tevékenységek megosztásá

s, 

k koordinálása, 

 alkalmazásgazdai feladatok, 

 az intézményhálózat rendszergazdai felügyelete, 

ése, 

aihoz kötődő alkalmazásgazdai feladatok, 

k fizikai költöztetését, csak a 

até onyságának fokozásához szükségesnek látjuk a jelenleg intézményi 
lkodás központosítását is. A közp

tervezésének, 

beszerzésének, 

- használásának, 

- menedzselésének biztosítása. 

A központosítás tág lehetőségeket nyit meg az intézményhálózat előtt az eszközök hatékony 
beszerzése, és fenntartása terén.  

A központosított szervezet kialakítása 

A fenti elvek szerint működő intézményi szintű informatikai szervezet feltétele
ításra. A szervezet működtetéséhez szüks

egységes színvonalon nyújtott szolgáltatások körének és pontos tartalmának meghatározása, valamint 
az intézményközi szakmai koordináló tevékenység biztosítása. 

Szolgáltatások kialakítása 

Intézményhálózati szinten szükséges a központosított informatikai szervezet által biztosított 
szolgáltatások pontos tartalmának, minőségi kritériumainak meghatározása és dokumentálása. A 
szolgáltatási szintek megállapítása és dokumentálása során úgy

ét rei egyértelműen és objektíven megállapíthatóak legyen

emzőik dokumentálásár

nak alapelveként az alábbit javasoljuk: 

- a Polgármesteri Hivatalban összpontosulnak az alábbi szerepkörök: 

 informatikai stratégia meghatározása, 

 éves operatív informatikai tervezé

 a Városi Szabványok karbantartása, 

 beszerzése

 monitoring, értékelő tevékenységek, 

 a Hivatal alkalmazásaihoz kötődő

- a HVSZ-ben összpontosulnak az alábbi szerepek: 

 a központi infrastruktúra üzemeltet

 felhasználók támogatása, 

 a HVSZ alkalmazás

- az egyes intézményekben fennmaradó feladat 

 a speciális intézményi alkalmazásokhoz kötődő 
alkalmazásgazdai feladatok. 

Megjegyezzük, hogy a rendszergazdai, üzemeltető tevékenységek HVSZ-be történő koncentrálása nem 
jelenti a jelenleg az intézményeknél dolgozó rendszergazdá
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rendszergazdai tevékenység magasabb szinten történő koordinálását az intézményhálózati szintű 
hatékonyság fokozása érdekében. 

Szakmai koordináló tevékenység fejlesztése 

Javasoljuk, hogy kerüljön sor a városi informatikában érintett szakembereket tömörítő testület 
felállítására. A testület (pl.  atikusok Klubja) tagja lehet minden, önkormányzati 
intézménynél informatikai fe a er. 

A testület felállításával egy i ben ki kell alakítani a városi informatikusok szakmai kompetenciáinak 

zeres szakmai egyeztetéseken tekintsék át a város informatikai 
ügyeit, biztosítva ez ál ét ezen a területen. A testület tagjai – saját 

ges továbbfejlesztésében.  

etben az 
azdálkodás) egymástól igen eltérő 

hátterű és funkcionalitás az 
intézményhálózat szintjén y gi 
alkalmazáskészlet felülvizsgálata és  szabványok”!). 

A konszolidáció előkészítését a vá i avasoljuk előkészíteni és 
végrehajtani. 

Szakmai a l

Az intézményhálózatra jellemző az i d atkezelő, stb.) használata 
mellett az alapvető munkafolyam  szakmai alkalmazások 
megvalósítása érdekében javasolj  
ütemezésének vizsgálatát. 

Az informatikai erőforrások fejle é Szabványok 
kidolgozását javasoljuk. A dokumentum

- az intézményhálózatban tám atikai platformok 
me t rek, adatbázis-kezelők, stb.), 

- tám

tartalmi és minőségi 
jellemz

- az alka yozók köre, tartalmi felépítése, a 

 a Városi Inform
lad tot ellátó szakemb

dő
jegyzékét, annak érdekében, hogy a felmerülő feladatok megoldásába a leginkább megfelelő szakmai 
háttérrel, tapasztalatokkal rendelkező kollégákat lehessen bevonni. 

Javasoljuk, hogy a „klub” tagjai rends
tal az intézményközi tapasztalatcser

szakmai tapasztalataik és egyéni elkötelezettségük függvényében – részt vehetnének a város 
informatikai kezdeményezéseinek (pl. közösségépítő tartalmak kialakítása) megvalósításában. 
Középtávon a „klub” tagsága kibővíthető lenne a városban dolgozó, ott élő informatikusokkal, akik 
felvállalják, hogy a város élhetőbbé tétele, a polgárok életminőségének javítása érdekében tevőleges 
részt vállalnak a városi informatika továbbgondolásában, tényle

Az alkalmazások fejlesztése 

A jelenleg használt alkalmazások heterogén köre mindenképpen konszolidálásra és egységes 
szempontok szerint történő továbbfejlesztésre érdemes.  

Alkalmazások konszolidációja 

Az intézményhálózat informatikai szakmai fejlődésében jelenleg nem érvényesül egy egységes, az 
egyes intézmények által ismert és elfogadott iránymutatás. Ennek eredményeként sok es
intézményhálózaton belül azonos funkcióra (pl. iktatás, számlázás, g

ú alkalmazásokat használnak. Ezek fenntartása, támogatása 
n ilván nem optimális. Ezért feltétlenül szükséges a jelenle

konszolidációjának beindítása (lásd „városi

ros  szabványok kialakítását követően j

lka mazások fejlesztése 

ro ai eszközök (szövegszerkesztő, tábláz
atok (iktatás) támogatása. A hiányzó
uk a fejlesztési prioritások meghatározását és fejlesztések 

szt sének első lépéseként a Városi Informatikai 
ban rögzítésre kerülnek az alábbiak: 

ogatott inform
gha ározása (operációs rendsze

ogatott fejlesztőeszközök, technológiák köre, 

- az alkalmazandó informatikai folyamatok 
ői (pl. fejlesztések kezdeményezésének módja, kellékei, stb.), 

lmazandó informatikai szabál
főbb tartalmi elemekkel kapcsolatos tartalmi elvárások (pl. mentések), 

- stb. 
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 Munkaterv 7.

Az előző fejezetben ismertetett stratégiai kezdeményezéseket az alábbi munkatervben összegezzük. A 
munkaterv kialakításánál szándékosan valamennyi kezdeményezést azonnal beindítandónak terveztünk, 
annak érdekében, hogy jól áttekinthető legyen azok erőforrás-igénye és várható átfutási ideje. A 
javaslataink között említett konkrét projekt-előkészítő dokumentumok kidolgozását követően az 
Önkormányzat munkatársai által meghatározott prioritások mentén történik meg a tervben szereplő 
feladatok véglegesítése és azok pontos időbeli ütemezése.  



 

7.1. A következő időszak során előállítandó termékek és elvégzendő feladatok 
 

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk a következő időszak során előállítandó termékeket, illetve elvégzendő tevékenység

 

eket: 

Termék/tevékenység Tartalmi leírás helye 
(fejezet) 

H

A városi hálózat fejlesztéséről szóló műszaki tanulmány 
kidolgozása 

5.4.1., 7.1. 20

Városi Szolgáltatási Stratégia kidolgozása 5.4.2. 20

VOIP megvalósíthatósági tanulmány készítése 5.4.1., 7.2.2. 20

A BerliCom alépítmény hálózat megvásárlása 5.4.2. 20

Internet Szolgáltatási Stratégia kidolgozása 7.4. 20

Városi Informatikai Szabványok kidolgozása 5.4.3. 2007.

 

atáridő 

07.07.12. 

07.08.02. 

07.09.13. 

07.08.25. 

07.08.02. 

07.26. 
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7.2. Gantt chart 
Tevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

Hódmezővásárhely informatikai továbbfejlesztése 225 nap Pén 07.06.08. Csü 08.04.17.
A városi informatika fejlesztése 160 nap Pén 07.06.08. Csü 08.01.17.

a városi hálózat fejlesztése 115 nap Pén 07.06.08. Csü 07.11.15.
műszaki tanulmány készítése 25 nap Pén 07.06.08 Csü 07.07.12.
hálózatbővítési ütemezés elfogadása 0 nap Csü 07.08.02. Csü 07.08.02.
hálózatbővítés végrehajtása 75 nap Pén 07.08.03 Csü 07.11.15.
a városi hálózat üzembe-helyezése 0 nap Csü 07.11.15. Csü 07.11.15.

intézményi Intranet kialakítása 75 nap Pén 07.08.03. Csü 07.11.15.
infrastruktúra kialakítása 35 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.20.
Intranet tartalom felépítése 45 nap Pén 07.08.03 Csü 07.10.04.
városi Intranet teljeskörű üzembe-helyezése 0 nap Csü 07.11.15. Csü 07.11.15.

intézményi kommunikáció fejlesztése 85 nap Pén 07.08.03. Csü 07.11.29.
egységes intézményi mail kialakítása 15 nap Pén 07.11.02 Csü 07.11.22.
egységes intézményi mail beindítása 0 nap Csü 07.11.22. Csü 07.11.22.

hangkommunikáció átterelése (VOIP) 85 nap Pén 07.08.03. Csü 07.11.29.
műszaki tanulmány készítése 30 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.13.
tanulmány elfogadása 0 nap Csü 07.09.13. Csü 07.09.13.
megvalósítás 55 nap Pén 07.09.14 Csü 07.11.29.
VOIP kommunikáció teljeskörű üzembe-helyezése 0 nap Csü 07.11.29. Csü 07.11.29.

városi szolgáltatások nyújtása 160 nap Pén 07.06.08. Csü 08.01.17.
városi szolgáltatási stratégia kialakítása 40 nap Pén 07.06.08 Csü 07.08.02.
stratégia elfogadása 0 nap Csü 07.08.02. Csü 07.08.02.

egységes városi Internet arculat kialakítása 85 nap Pén 07.08.03. Csü 07.11.29.
arculat és tartalom megtervezése 30 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.13.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.09.13. Csü 07.09.13.
weboldalak megvalósítása 55 nap Pén 07.09.14 Csü 07.11.29.
egységes arculat szerinti megjelenés 0 nap Csü 07.11.29. Csü 07.11.29.

közösségépítő tartalmak megjelenítése 105 nap Pén 07.08.03. Csü 07.12.27.
tartalmak és közösségi célok megtervezése 30 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.13.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.09.13. Csü 07.09.13.
tartalom kialakítása 75 nap Pén 07.09.14 Csü 07.12.27.
tartalmak megjelenítése 0 nap Csü 07.12.27. Csü 07.12.27.

e-Learning tartalmak közzététele 85 nap Pén 07.06.08. Csü 07.10.04.
keretrendszer beszerzése, telepítése 40 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.27.
tartalmak megtervezése 45 nap Pén 07.06.08 Csü 07.08.09.
tartalmak elfogadása 0 nap Csü 07.08.09. Csü 07.08.09.
tartalomfejlesztés 40 nap Pén 07.08.10 Csü 07.10.04.
tartalom közzététele 0 nap Csü 07.10.04. Csü 07.10.04.

e-mail szolgáltatás a polgárok részére 45 nap Pén 07.08.03. Csü 07.10.04.
szolgáltatás részletes tervezése 15 nap Pén 07.08.03 Csü 07.08.23.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.08.23. Csü 07.08.23.
megvalósítás 30 nap Pén 07.08.24 Csü 07.10.04.
szolgáltatás nyilvános beindítása 0 nap Csü 07.10.04. Csü 07.10.04.

e-ügyintézési lehetőségek kiterjesztése 120 nap Pén 07.08.03. Csü 08.01.17.
szolgáltatás részletes tervezése 30 nap Pén 07.08.03 Csü 07.09.13.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.09.13. Csü 07.09.13.
megvalósítás 90 nap Pén 07.09.14 Csü 08.01.17.
szolgáltatás nyilvános beindítása 0 nap Csü 08.01.17. Csü 08.01.17.

08.02.

11.15.

11.15.

11.22.

09.13.

11.29.

08.02.

09.13.

11.29.

09.13.
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Tevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

A városi Internet fejlesztése 220 nap Pén 07.06.08. Csü 08.04.10.
a BerliCom csőhálózat megvásárlása 24 nap Pén 07.06.08 Sze 07.07.11.

HVSZ szolgáltatói szerepének megerősítése 85 nap Pén 07.06.08. Csü 07.10.04.
Internet Szolgáltatási Stratégia kilakaítása 40 nap Pén 07.06.08 Csü 07.08.02.
a szolgáltatási stratégia elfogadása 0 nap Csü 07.08.02. Csü 07.08.02.
infrastrukturális feltételek biztosítása 45 nap Pén 07.08.03 Csü 07.10.04.
sávszéleség bővítése 15 nap Pén 07.08.17 Csü 07.09.06.
szolgáltatás beindítása 0 nap Csü 07.10.04. Csü 07.10.04.

elérési pontok kialakítása 115 nap Pén 07.06.08. Csü 07.11.15.
az elérési pontokkal kapcsolatos elvárások meghatározása 20 nap Pén 07.06.08 Csü 07.07.05.
az elérés feltételrendszerének, helyszíneinek véglegesítése 20 nap Pén 07.07.06 Csü 07.08.02.
az Internet elérés biztosításának elfogadása 0 nap Csü 07.08.02. Csü 07.08.02.

WiFi 45 nap Pén 07.08.03. Csü 07.10.04.
műszaki tervezés 15 nap Pén 07.08.03 Csü 07.08.23.
kivitelezés 30 nap Pén 07.08.24 Csü 07.10.04.
nyilvános üzembe-helyezés 0 nap Csü 07.10.04. Csü 07.10.04.

Kioszkok telepítése 75 nap Pén 07.08.03. Csü 07.11.15.
műszaki tervezés 15 nap Pén 07.08.03 Csü 07.08.23.
kivitelezés 60 nap Pén 07.08.24 Csü 07.11.15.
tartalom fejlesztése 40 nap Pén 07.09.07 Csü 07.11.01.
nyilvános üzembe-helyezés 0 nap Csü 07.11.15. Csü 07.11.15.

felügyelt elérési pontok 30 nap Pén 07.08.03. Csü 07.09.13.
műszaki tervezés 10 nap Pén 07.08.03 Csü 07.08.16.
kivitelezés 20 nap Pén 07.08.17 Csü 07.09.13.
nyilvános üzembe-helyezés 0 nap Csü 07.09.13. Csü 07.09.13.

felhasználók támogatása 185 nap Pén 07.07.27. Csü 08.04.10.
elérést támogató konstrukciók kidolgozása 40 nap Pén 07.07.27 Csü 07.09.20.
elérést támogató konstrukciók elfogadása 0 nap Csü 07.09.20. Csü 07.09.20.
célcsoportok oktatása, oktatás támogatása 145 nap Pén 07.09.21 Csü 08.04.10.

08.02.

10.04.

08.02.

10.04.

11.15.

09.13.

09.20.
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Tevékenység neve Időtartam Kezdés Befejezés

Az informatikai erőforrások fejlesztése 225 nap Pén 07.06.08. Csü 08.04.17.
az informatikai tevékenység fejlesztése 220 nap Pén 07.06.08. Csü 08.04.10.

egységes városi szabványok kialakítása 35 nap Pén 07.06.08. Csü 07.07.26.
a "városi szabványok" kialakítása 35 nap Pén 07.06.08 Csü 07.07.26.
a "városi szabványok" elfogadása 0 nap Csü 07.07.26. Csü 07.07.26.

központosított erőforrásgazdálkodás kialakítása 185 nap Pén 07.07.27. Csü 08.04.10.
központosított help-desk szolgáltatás nyújtása 185 nap Pén 07.07.27 Csü 08.04.10.
központosított eszközgazdálkodás 185 nap Pén 07.07.27 Csü 08.04.10.

a központosított szervezet kialakítása 225 nap Pén 07.06.08. Csü 08.04.17.
szolgáltatások kialakítása 50 nap Pén 07.06.08. Csü 07.08.16.

szolgáltatási szintek meghatározása 35 nap Pén 07.06.08 Csü 07.07.26.
szolgáltatási szintek elfogadása 0 nap Csü 07.07.26. Csü 07.07.26.
belső szolgáltatási szintmeghatározások készítése 15 nap Pén 07.07.27 Csü 07.08.16.
egységes szolgáltatások beindítása 0 nap Csü 07.08.16. Csü 07.08.16.

szakmai koordináló tevékenység fejlesztése 190 nap Pén 07.07.27. Csü 08.04.17.
a szakmai együtműködés kereteinek kialakítása 20 nap Pén 07.07.27 Csü 07.08.23.
az intézményi tudásmegosztás biztosítása 170 nap Pén 07.08.24 Csü 08.04.17.

alkalmazások fejlesztése 190 nap Pén 07.07.27. Csü 08.04.17.
alkalmazások konszolidációja 190 nap Pén 07.07.27. Csü 08.04.17.

konszolidálás részletes tervezése 40 nap Pén 07.07.27 Csü 07.09.20.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.09.20. Csü 07.09.20.
konszolidáció végrehajtása 150 nap Pén 07.09.21 Csü 08.04.17.

szakmai alkalmazások fejlesztése 150 nap Pén 07.09.21. Csü 08.04.17.
részletes tervek, fejlesztési prioritások kidolgozása 50 nap Pén 07.09.21 Csü 07.11.29.
terv elfogadása 0 nap Csü 07.11.29. Csü 07.11.29.
megvalósítás 100 nap Pén 07.11.30 Csü 08.04.17.

07.26.

07.26.

08.16.

09.20.

11.29.
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8. Mellékletek 

8.1. A városi hálózat fejlesztése 

8.1.1. A hálózat felmérésének szempontjai 
A HVSZ üzemeltetése alatt álló városi intézményi hálózat nyomvonala ismert és az üzemeltető által 
dokumentált, a hálózat átviteli közegének fizikai állapotáról azonban a kiépítés óta nem készült 
rendszeres vagy akár eseti felmérés. A nyomvonalat illetően a körülmények ismertek, de több 
végpontnál tisztázatlan az optikai érpárak helyzete: több helyen úgy lóg a levegőben érpár, hogy az 
üzemeltetőnek nincs információja arról, hogy annak a másik vége hol van megszakítva és csatlakozik-e 
egyáltalán valamihez. 

A BerliCom által a kilencvenes évek végén kiépített, alépítményként hasznosítható kábelcsatornák a 
hálózat elenyésző részén kerültek felhasználásra, erre kizárólag a Polgármesteri Hivatalt a Delfin 
Computer Zrt-vel összekötő szakasz egy részén került sor. Az optikai kábelek fennmaradó része – 
egyéb közművekhez hasonlóan – a számára dedikált árokban került lefektetésre, illetve épületeken 
keresztül vezet. 

Ahhoz, hogy a hálózat állagát pontosan megismerjük, fontos lenne az alábbi témákban felméréseket 
végezni és azokat részletesen dokumentálni: 

A hálózat átviteli közegére és szerelvényeire vonatkozóan: 
- A hálózat egyes szakaszain az alépítmény – amennyiben használatára sor 

került – állapota 

- Ha van rá mód, az alépítményben – illetve a helyen, ahová lefektetésre 
került – az optikai vezeték állapotvizsgálata 

- Az optikai kábelkötegek egyes érpárai mindkét végének pontos koordinátái, 
milyen végpontokat milyen földrajzi helyeken kapcsolnak össze, illetve 
melyek azok, amelyek használaton kívül vannak 

- A jelenleg használt szervízaknák és az ott elhelyezett szerelvények állapota 

- A hálózat épületekben vezető szakaszának pontos elhelyezkedése, az 
esetlegesen ott elhelyezett szerelvények, berendezések állapota 

- A T-Kábel épületében elhelyezett csomópont és berendezései állapotának 
felmérése 

Az aktív hálózati eszközök és tartozékaik vonatkozásában: a jelenleg használt aktív eszközök műszaki 
állapotának vizsgálata mellett vizsgálni kell további használhatóságukat is, figyelembe véve, hogy 
adatáteresztő képességük elmarad a ma elvárt színvonaltól. Ugyanakkor, ez nem zárja ki, hogy a 
hálózat egyes részein továbbra is ellássák a feladatukat. 

- Az optikai hálózat és a csavart érpáras hálózat közé iktatott 
médiakonverterek fejlettsége és műszaki állapota 

- A hálózati kapcsolók műszaki fejlettsége és állapota 

- A végpontokon elhelyezett hálózati eszközök műszaki fejlettsége és állapota 

- A hálózat adatátviteli sebességére vonatkozó mérések 

 

8.1.2. A hálózati topológia 

Fizikai topológia 
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A hálózat jelen helyzetben kibővített csillag felépítésű, a kapcsolás a HVSZ központjában zajlik, illetve 
csomópont került kialakításra azokon a helyszíneken, ahol a hálózat több irányba 

lyi (LAN – Local Area Network) – illetve városi hálózatok (MAN – 
Me it  A MAN célja és feladata gyakorlatilag a városban 
elhely ással történő összekapcsolása. Ez az, ami a 
városi hálózat eddigi építése, fejlőd it a további bővítések során is 

a (a hálózat kiépítése) és a már kiépített hálózat csillag mivolta miatt a gyűrű 

követel. 

ikai switch) áramlik keresztül. 

m szabályozását kevesebb eszköz beállításával 

Logikai topológia 
A városi hálózat jelenleg is th  
célszerű megtartani. Az e
kezelhetőségével vált sikere ,
szükséges technológia és az ált  a nagyobb 
távolságokat áthidaló hálózat  s

Fizikai megjelenését tekintve csillag ibővített csillag topológiát követ a hálózat, a szállítási 

Mivel javaslatunk szerint a á
Internet szolgáltatás is történik közötti kapcsolat VPN 
alkalmazásával történjen. Ezá l datainak védelme. 

A kapcsolódó intézmények e é
ák, általános iskolák) 

az intézményen belüli hálózatot a városi hálózattal egy NAT szolgáltatásra 
képes router köti össze. Ebben az esetben az intézményi hálózatban 
nin  korlátozottak) a helyi szerver szolgáltatások (e-
mail, fájlszerver, stb.). 

több, kisebb ilyen 
elágazik. Ez a felépítés kisebb, he

tropol an Area Network) jellemzője.
ezkedő (jelen esetben intézményi) LAN-ok egym

ése során is lezajlott, illetve ez az, am
alkalmazni ajánlunk. 

Alternatívaként lehet számolni a gyűrű topológiával, melynek használatakor az egyes végpontok 
egymással (két szomszédjukkal) oly módon vannak összekapcsolva, hogy a hálózat egy (vagy több) 
gyűrűt alkot. Városi hálózatoknál ezt a módszert váltja fel – főleg költséghatékonysága és a használt 
berendezések egyszerű felügyelhetősége miatt – a csillag topológiába szervezett Ethernet alapú MAN. 
A kevesebb földmunk
topológia mostani bevezetése nem javasolt. 

A csillag topológia alkalmazása során a nyomvonal megfelelő megválasztása esetén a fizikai átviteli 
közeg telepítése és a későbbi üzemeltetés során anyagi- és humánerőforrást is meg lehet takarítani: 

- A kevesebb lefektetendő kábel kevesebb földmunkát, szervízpont-kialakítást 

- Könnyebb a felügyelet, hiszen a forgalom a számos végpont között kis 
mennyiségű kapcsolón (opt

- A végpontok közötti forgalo
kevesebb szakember kevesebb idő alatt oldja meg. Ugyanez igaz az 
eszközök üzemszerű működése közben fellépő rendellenes jelenségekre is. 

- A hálózat áteresztőképességének legszűkebb keresztmetszetét a 
csillagpontok berendezései szolgáltatják, melyeknek alacsony számossága a 
teljesítménytervezést illetve annak későbbi bővítését ugyancsak 
megkönnyítik. 

 E ernet hálózat formájában üzemel, mely szabványt a továbbiakban is
Eth rnet alacsony kialakítási és üzemeltetési költségeivel, könnyű 
ssé  előbb mint a LAN uralkodó szabványa, majd a későbbiekben – a 

al a megfelelő képességű berendezések megjelenésével –
ok zállítási rétegén is uralkodó szabvánnyá vált. 

, illetve k
rétegen – ezt képviseli az Ethernet –  mindez nem tükröződik, a hálózat eszközei egy egységes 
„névteret” – illetve címteret – figyelnek meg, melyben egymással – számukra – közvetlen módon zajlik 
a kommunikáció, a hálózat kapcsoló eszközei (az optikai switchek az egyes csillagpontokban) teljesen 
transzparens módon végzik a csomagok továbbítását.  

 v rosi hálózaton az intézmények összekapcsolása mellett üzleti célú 
, javasoljuk, hogy a városi intézmények 

lta  biztosítható a városi felhasználás forgalmának, a

set ben két logikai topológia megvalósítását javasoljuk: 
- a kisebb felhasználószámú intézményekben (pl. óvod

csenek (illetve erősen
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- a nagy felhasználószámú intézményekben, főleg ahol már most is kialakult 
helyi hálózatok üzemelnek a belső hálózatot és a városi hálózatot összekötő 
NAT szolgáltatásra alkalmas router mellett megtalálhatók a helyi szerverek 
(pl. Exchange, vagy egyenértékű SMTP szerver). 

8.1.3. Az optikai hálózat kiterjesztése 

A végpontok listájának összeállítása 

n – 

sportpálya, stb.), autóbuszállomás – nyílt hozzáférésű vezeték 

- őrzött területen 

- 
Ezen végpontok földrajzi el ly
hálózat kiépítésekor a jól átgon
súlyos és költséges, időigénye
esetlegesen magánterületen. 

líthető a Kálvin tér – Szeremlei u. – Klauzál u. útvonal egészen a Szívárvány 

ve 
szleteket: 

- 

- műszaki paramétereit, mennyiségét 

A kövektezőkben ismertetjük a hálózat összes intézményre történő kiterjesztésére vonatkozó 
javaslatainkat. 

A csatlakoztatni kívánt végpontok (intézmények, civil szervezetek) listája adott, illetve meghatározásra 
kerül az arra illetékes szerv –a Polgármesteri Hivatal és a HVSZ – által. A végpontok 
meghatározásakor az összekapcsolásra kijelölt intézmények mellet megfontolás tárgyává kell tenni a 
közösségi hálózat lehetséges pontjait is: 

- Hot-spotok kialakításának lehetősége: köztereken, intézmények 
épületében illetve környékén, egyéb, figyelmet érdemlő helyeke
igény szerint vendéglátóipari egységek, rekreációs létesítmények 
(strand, 
nélküli internet 

Nyilvános terminálok: az Önkormányzat által ellen
elhelyezett, adott esetben kültéri, nyílt hozzáférésű vandálbiztos 
számítógép 

Ipari parkok, előzetes igényfelmérés szerint helyi vállalkozók 

he ezkedésük alapján csoportosíthatók annak optimalizálására, hogy a 
dolt nyomvonal segítségével minimalizálható legyen az adott esetben 
s beavatkozások – a kiépítés – mértéke mind közterületen, mind 

Erre példaként em
Szociális Otthonig terjedő szakasza. Ezen a vonalon jó fél tucat potenciális intézményi, civil szervezeti 
végpont van – a helyi vállalkozók esetleges részvételi szándékával, illetve ennek lehetőségével nem is 
számolva. A Susáni Olvasókörnél egy elágazást képezve ez a szám kilencre nő. A Kávin tértől a 
Szívárvány otthonig nagyjából 5km a távolság, A Susáni Olvasókörtől a Dózsa György Általános 
Iskoláig pedig nem éri el az egy kilométert. 

Minden végpont esetében külön kidolgozásra kell, hogy kerüljön, hogy a hálózat fizikailag hogy jut be 
a végpontnak otthont adó szervezet területére, épületébe, illetve onnan hogyan távozik – további 
végpontok felé. 

Az új nyomvonal 
A tervezéskor a kialakításra kerülő hálózat nyomvonala olyan módon kerül meghatározásra, hogy az a 
lehető legoptimálisabb módon érintsen minden, csatlakoztatásra kijelölt leendő végpontot. A 
nyomvonal tervezése értelemszerűen a HVSZ és a Polgármesteri Hivatal feladata és hatásköre, 
melyben egy arra alkalmas és kiválasztott harmadik fél – a megfelelő kompetenciával, illet
referenciával – hathatós segítséget nyújthat. A tervnek tartalmaznia kell a következő ré

- A kábelek részletes és pontos nyomvonalának térképeit 

Az alkalmazásra kerülő kábelek típusát, műszaki paramétereit, 
mennyiségét 
A szerelvények típusát, 
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- Az aktív eszközök típusát, műszaki paramétereit, mennyiségét 

Az aktív eszközök jelenlétére számot tartó helyek listáját, azok pontos 
földrajzi információit, valamint a helynek az aktív eszközök környezeti 
viszonyokkal szembeni  tűrőképességének való

- 

 megfeleltetését tárgyaló 
ter om, áramellátás, érintésvédelem, 

, az 
z szükséges szerelvények lajstroma) 

környezet kialakításának terveit, az ott felhasznált szerelvények, 

mény állaga megfelelő-e, illetve annak javítása milyek 
erőforrásokat igényel, kivitel h
számos helyen sérülhetett, a
javításakor, az oda történő háló
szennyvízcsatornával párhuzamo
szemben fellépő egészségkár
biztosításának módját részletesen és

Számolni kell továbbá azzal, g
helyszíneinél a munkálatok terv
adminisztrációs vonzatára ugyancsak figyelmet kell fordítani. 

k, hogy eleget tegyen, a HVSZ bérelt vonali szolgáltatást vesz igénybe a 

t jelent. Ennek elméleti maximumát jelenti, hogy a HVSZ 

ódon tehát nem emésztenek fel erőforrást az IP címtartományból. 

szel 
szemben – éves szintjét a V zolgáltatóknál 
jellemzően 98%, illetve a föl i 

veit (hőmérséklet, páratartal
őség, illetve az illetéktelen hozzáférés elleni védelemhozzáférhet

ehhe
- A leágazások pontos helyét, kidolgozásának módját, a leágazás számára a 

berendezések lajstromát 

Figyelembe kell venni, hogy a későbbi kialakításkor hol és milyen körülmények között nyílik lehetőség 
a BerliCom által a kilencvenes évek végén telepített alépítmény használatára. Fel kell mérni, hogy a 
szóba jöhető nyomvonalon az alépít

ez ető-e és van-e értelme. A közműegyeztetés hiánya miatt a kiépítés óta 
v gy semmisülhetett meg az alépítmény. Annak állagfelmérésekor, 

zattelepítéskor a munkakörnyezet jellege miatt – a kábelcsatorna a 
san, annak közelében került kialakításra – az ott dolgozó emberekkel 

osító hatásoktól való védekezésnek illetve annak folyamatos 
 megalapozottan ki kell dolgozni. 

ho y a kijelölésre kerülő nyomvonalon, illetve a szervízaknák, elágazások 
einek át kell esnie a megfelelő engedélyeztetési eljárásokon, ennek 

A hálózaton nyújtott szolgáltatások 
A városi intézményi hálózat jelenleg internet-hozzáférés szolgáltatását végzi, a hozzá kapcsolt 
intézmények, a civil- illetve gazdasági élet szereplői a HVSZ-n keresztül érik el a világhálót.  

Szolgáltatási kötelezettségéne
kecskeméti székhelyű Opticon Kft-től. Ezt a szolgáltatást az Opticon a Pantel gerinchálózata felett 
nyújtja, amely a vasútvonal mentén éri el a várost. A bérelt vonali internetszolgáltatás sebessége 
40mbit/sec, full duplex – azaz a fel és letöltési sebesség egyidejűleg elérheti – és bérelt vonal lévén 
képesnek is kell, hogy legyen rá – ezt az értéket. 

A bérelt vonallal egyidejűleg az Opticon a HVSZ részére IP címtartományt biztosít, mely méretét 
tekintve egy és egy fél C osztályú tartomány
alhálózatán közvetlenül 384 résztvevő legyen jelen. Az egyes végpontok helyszínein lévő intézményi 
helyi hálózatokat az adott intézmény/helyszín útválasztó eszköze címfordítással választja le a HVSZ 
alhálózatáról, az ott használt számítógépek részére külön helyi címtartományt felhasználva. Az 
számítógépek ilyen m

Az internetszolgáltatáson kívül más tevékenység a hálózaton egyáltalán nem, vagy speciális 
körülmények között zajlik. A hálózatot felhasználó szervezetek egymással történő közvetlen 
adatkommunikációra a hálózatot nem használják. 

A hálózaton nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy maga a 
hálózati kapcsolat minél nagyobb rendelkezésre állást produkáljon. Ennek a rendelkezésre állásnak a 
megkövetelt – a HVSZ részér l m l a HVSZ-ő agával szemben, illetve a hálózat felhasználói részérő

 H SZ meg kell, hogy állapítsa. Ez az érték internets
ött érték.  
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Egy a Város kezében lévő, ro  – rengeteg 
lehetőséget rejt magában. Je  
mivel kizárólag az internethez a

A végpontok számán és a közö
olyan szolgáltatás bevezetés
kommunikációjának a városi opt
kívül a következő lehetőségek m

vá si hálózat – akár intézményi, akár közösségi jelleget ölt
len állapot szerint ezek a lehetőségek a legkevésbé sincsenek kiaknázva, 
 v ló hozzáférés jelenik meg szolgáltatásként. 

ttük lévő kapcsolatok minőségén történő fejlesztés utat nyit egy sor 
e előtt, melyek elősegítik az intézmények egymás közti 
ikai hálózatra történő migrációját. Az internethozzáférés szolgáltatásán 
érlegelésére teszünk javaslatot: 

- E-mail: az e-ügyintézéshez elengedhetetlen egy e-mail cím; a hálózat 
közösségi jellegét erősítené, ha a Város polgárai alanyi jogon juthatnának a 
Város által biztosított e-mail címhez, ami lehetőséget adna számukra az 
internetes portálon történő ügyintézésre. A javasolt megoldást a 7.2.1. 
fejezetben ismertetjük. 

- Voice over IP: Az IP-telefóniamMára valódi konkurrensévé vált a 
hagyományos vezetékes telefonnak. Az internet segítségével továbbítja a 
párbeszéd (vagy konferencia) hangját, ha a címzett(ek) is az interneten 
található(k), a beszélgetés maga díjtalan. Az intézmények és az 
Önkormányzat teljes telefóniájának VoIP-ra történő migrációját, mint 
lehetőséget kiemelten fontosnak tartjuk felvetni. Ennek részleteit a 7.2.2. 
fejezetben ismertetjük 

- Tárterület: az egyes intézmények munkája során felgyülemlett adatok egy, 
nagyobb, robusztusabb tárolórendszeren történő elhelyezése növeli az 
adatbiztonságot, csökkenti az adminisztrációs költségeket és kevesebb 
eszközt igényel. 

- Video-on-demand: az oktatás és távoktatás területén hatalmas – egyelőre 

 

l kombinálva az oktatási folyamat interaktív jelleget ölthet 

rejtett – potenciállal bír ez az eljárás. A tanterv előadásainak rögzített és 
tárolt katalógusából az oktatáson való részvételben akadályozott, vagy
egészségi (de alapvetően bármilyen) okból mulasztó diákok, hallgatók 
könnyű felzárkózását segítheti elő, illetve a bármikor megismételhető 
megtekintés által alapvetően könnyebbé teheti az oktatásban részt vevők 
életét és javíthatja teljesítményüket. A távoktatás során pedig lehetőséget 
nyitna az előadásokon való tetszőleges gyakoriságú virtuális részvételre. Az 
e-maillel, VoIP-pa
abban az esetben is, ha sem a tanár, sem a hallgató nem tartózkodik az 
oktatási intézményben. Nagy szerepet kaphat a Városi Televízió és ezáltal az 
egész közösség életében is, amennyiben a Televízió alkalmazza munkája 
során a technológiát és a város portálján képviseltetik magukat. Az 
intézmények munkáját, az ott dolgozók képzését is segítheti: konferenciák, 
szemináriumok, workshopok rögzítésével és az érintettek, adott esetben 
érdeklődők számára való hozzáférhetővé tételével. 

- Intézményi intranet: az intranet portálok rend szerint belső hozzáférésű, 
szolgáltatásgazdag webfelületek. A Város internetes portáljával analóg 
módon, ahogy az segíti a lakosság és a gazdasági szereplők ügyintézését, 

ményi e-mail rendszer 

egy intranet portál gördülékenyebbé teheti az intézményi ügyvitelt. Javasolt 
felhasználási módozatait lásd az 5.3.1. fejezetben! 

8.2. Az intézményi kommunikáció fejlesztése 

8.2.1. intéz
Az intézményi e-mail rendszer kialakításának célja egy egységesen, központilag  menedzselt e-mail 
hálózat, amelyben minden városi alkalmazottnak, illetve szervezetnek  azonos konvenció szerint 
felépített e-mail címe van. 
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A városi e-mail szerver elhelyezését a HVSZ-ben javasoljuk. A szükséges Smart Host (SMTP szerver) 
céljára a jól bevált Postfix szerver megoldást, illetve Microsoft Exchange kiszolgálót javaslunk. A 
konkrét megoldás kiválasztása az 5.3.3. fejezetben ismertetett „városi szabványok” kidolgozásának 

- 

- 
lása. 

 

8.2.2. 

függvénye. 

A központi Smart Host-on történnek a levelezéssel kapcsolatos alábbi tevékenységek: 

- a városi hálózatba érkező levelek szűrése (SPAM), 

- a szűrési szabályok karbantartása, folyamatos felügyelete, 

a levelezéshez kapcsolódó rendszergazdai ellenőrző tevékenységek 
(log-ok elemzése, tárterület fehasználásának monitorozása, stb.), 

az önálló mail szerverrel nem rendelkező felhasználók e-mail 
fiókjainak adminisztrá

IP alapú telefonhálózat 
Az Internet alapú alternatív telef
hagyományos, vezetékes telef
kommunikációt.  

A VOIP szolgáltatók jelen pilla
hívásokat lebonyolítani, illetve a

A VOIP szolgáltatók – egy 
telefonáláshoz képest többlet szolgáltatásokat is nyú
várhatóan folyamatosan bővü i 

Mindazonáltal, a klasszikus telef
átalakítót elhelyezni a telefonkö
telefonhálózat cseréje nélkül is k

A mobil telefonálás kiváltására 
lennének a mobil telefonálás lehe

A mobil telefonálás (mobil kész
műszaki megoldásokkal. 

A mobil telefonálás költségeit 
versenyének kihasználása, kedve

Mind az internet alapú VOIP 
jelenlegi szerződéses kötöttségek

A telefonszolgáltatások be r
kiaknázhatóak az Önkormány t

A VOIP telefonálás lehetséges m
A Vonalas szolgáltatás esetén a
hívások végig a Vonalas Telefon n bonyolódnak. 

A V s  mellé egy átalakító kerül (ATA: Analog 
Telefon Adapter), amely gítsé  interneten keresztül továbbítja a VOIP 

onálási lehetőség VOIP (Voice over Internet Protocol), teljes körűen a 
onvonalakat váltja ki, az interneten továbbítva a hang alapú 

natban alacsonyabb költségen képesek a vonalas készülékről indított 
 szolgáltatón belüli hívások percdíját gyakorlatilag nullára csökkentik. 

korszerű internetes infrastruktúrán működve – a hagyományos 
jthatnak, amely szolgáltatások köre a jövőben 

ln fog. 

on funkciók a hagyományos készülékekkel is használhatóak, elég egy 
zpont és az internet csatlakozás „közé”. Így az irodai készülékek és 
iaknázhatóak a VOIP szolgáltatás előnyei. 

jelenleg nem létezik olyan alternatív megoldás, amellyel kiválthatóak 
tőségei. 

ülékről indított hívások) költségei azonban csökkenthetőek bizonyos 

csökkentheti továbbá a piaci adottságok-, és a mobil szolgáltatók 
ző szerződéses feltételek és percdíjak kialkudása útján. 

telefonálás, mind a mobiltelefonálás esetében szót kell ejtenünk a 
ről, és az új telefonszolgáltatások beszerzésének lehetőségeiről. 

sze zése alapvetően közbeszerzés köteles, de ebben a formában is 
za ok és intézményeik együttes beszerzési potenciálja. 

egvalósítási modelljei 
 hivatali készülékekről, a hivatali telefonközponton keresztül indított 
 szolgáltató (pl. T-Com, Invitel) infrastruktúrájá

OIP zolgáltatás esetében a hivatali telefonközpont
nek se gével a kimenő hívásokat az

szolgáltató. Az internetről a hívás a hívott félhez legközelebbi ponton lép ki a vonalas infrastruktúrába 
a hívás, így csökkentve a vonalas infrastruktúra használatát és ezáltal költségeit. 
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Amennyiben a hívott fél is rendelkezik VOIP szolgáltatással, akkor a hívás teljes mértékben elkerülheti 
a vonalas infrastruktúrát. 

Bonyolultabb, nagyobb kiterjedésű telefon-hálózat esetén az ATA átalakítók helyett egy szoftveres 
VOIP telefonközpont (VOIP szerver) beillesztése javasolt, amely kiváltja a régi telefonközpont 

efon szerver úgy 
tud hatékonyan működni, o a hagyományos 
telefonhálózatot lecserélve, I e

A VOIP telefon szerver számo y központi 
helyről kezelhessük az egés t
telefonos hálózat karbantartási kö

Az eddigi visszajelzések alap
találkoztunk. Érdemesnek tartju zni, hogy a VOIP, azaz az internet alapú 

lefonálás milyen működési modellekben használható, és az egyes modellek milyen szolgáltatásokat 

VOIP Infrastruktúra, szo ó né

funkcióit is (Egy PC kategóriájú számítógépen működik a VOIP szerver). A VOIP tel
h gy hivatalon, illetve az intézményeken belül 

P t lefonkészüléket helyezünk el a végpontokon.  

s kényelmi szolgáltatása mellett lehetővé teszi, hogy eg
z elefonos hálózatot és a végpont készülékeket. A központi kezelésű 

ltségei így jelentősen csökkenthetőek. 

ján sok helyen, sok féle alternatív telefonszolgáltatási ajánlattal 
k ezért első lépésként tisztá

te
nyújthatnak.  

lgáltat lkül 

Maga a VOIP infrastruktúra is számos hatékonyság növelő és költség csökkentő lehetőséget kínál, 
anélkül is, hogy a kimenő hívásokat egy VOIP szolgáltató versenyképes percdíjai mellett 
bonyolítanánk. 

A VOIP infrastruktúra „házon belüli” kialakítása során az infrastruktúrába bevont helyszíneket 
(Hivatal, Intézmények, további helyszínek) virtuális hálózat köti össze az internet segítségével. 
Természetesen ennek feltétele, hogy az összes olyan helyszín, amit VOIP infrastruktúrával kötünk 
össze, rendelkezzen nagy sávszélességű (ADSL, Kábel internet) internet kapcsolattal. 

A VOIP szolgáltatás központjában ebben az esetben egy PC kategóriájú számítógépen működő VOIP 

ei), a virtuális közösségen 

pcsolatra és belső hálózati infrastruktúrára van szükség. A 

struktúra tehát 

szerver kezeli a virtuális hálózatot (VPN) az interneten keresztül. A telefonhívások így a virtuális 
hálózatot használva az interneten, illetve az intézmények belső hálózatán bonyolódnak. A virtuális 
hálózaton belül a hívásoknak nincsenek percdíj költségei (forgalmi költség
belüli hívások díja teljesen ingyenes. 

A szolgáltatás kialakításához internet ka
megoldás egyszeri beruházással, szolgáltatási díj nélkül kialakítható, fenntartási költségként a belső és 
internetes hálózat - amúgy is jelentkező – üzemeltetési költségeivel kell számolni. 

A VOIP szolgáltató nélküli, kizárólag VOIP infrastruktúrát megvalósító modell hátránya, hogy mind 
„külvilág” felé irányuló hívások, mind a bejövő hívások fogadása miatt meg kell tartani a 
hagyományos, vonalas infrastruktúrát, szolgáltatást és előfizetést is. A belső VOIP infra
csak a „belső” virtuális hálózaton keresztül használható. 

Szerződés VOIP szolgáltatóval 

A VOIP telefonálás legtöbb előnyét a megfelelő infrastruktúra kialakítása és egy VOIP szolgáltatóval 
történő szerződés biztosítja. 

VOIP szolgáltató esetén is választható, hogy a hagyományos készülékek és hálózat szolgála ki a 
telefonálást, de lehetőség van a telefonos infrastruktúra VOIP (internetes eszközök és készülékek) 
elemekkel történő modernizálására is. 

A hagyományos készülékek megtartása mellett a kimenő és bejövő hívások a telefonközpontnál 
kerülnek átalakításra és továbbküldésre az interneten. A telefonos hálózat és készülékek IP alapú 
modernizálása (cseréje) esetén „közvetlenül” IP telefon készülékek kerülnek bekötésre a 
szolgáltatóhoz. 
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A VOIP szolgáltatóval történő szerződéssel is kiaknázhatóak a VOIP infrastruktúra előnyei, de a VOIP 
szolgáltatással gyakorlatilag teljes értékűen kiválthatóak a vonalas telefonálás szolgáltatásai. Ebben az 

 intézményekkel, illetve 

ati és Intézményi telefonálás 

- Kimenő hívások esetében a hívások az interneten keresztül 
dnak, így alacsonyabb költséggel biztosíthatóak, mint a 

korábban. 

 definíciójának megismerése nélkül – megtévesztő eredményt 

ezte a magyar hatóság (NHH), ennek 
rületen is jelentős változások várhatóak. 

esetben a VOIP infrastruktúra költségcsökkentő tényezői mellett a „külvilággal” történő telefonhívások 
olcsóbb percdíjakon bonyolíthatóak. 

A VOIP szolgáltatás előnyei az alábbiakban foglalhatóak össze, a hagyományos 
telefonszolgáltatásokhoz és a „belső” VOIP infrastruktúrával összehasonlítva: 

- Nagyban csökkenthető, (ingyenessé tehető) az
az azonos szolgáltatónál lévő előfizetőkkel való beszélgetés költsége. 
Azonos szolgáltatóval történő szerződés esetében nagyobb földrajzi 
egységek (pl. Megyék) Önkormányz
egymás között ingyenessé tehető. 

- A VOIP szolgáltatók képesek a számhordozhatóság biztosítására, azaz 
a jelenleg élő számokon fogadhatóak a bejövő telefon hívások. 

bonyoló
jelenlegi vonalas szolgáltató percdíjai. 

- Nincs előtárcsázás, előhívószám, mindenki úgy telefonál, mint 

- Meglévő telefonkészülékek és központok megtarthatóak ATA 
dobozzal meglévő készülékek és központ megtartása lehetséges. 

- Nem kell T-Com előfizetés 

- A 112, és bizonyos speciális számok nem hívhatóak, ezért egy darab 
Invitel előfizetés megtartása biztonsági okokból célszerű. 

A VOIP szolgáltatóknál a kedvező percdíjak a szolgáltatóknál kialakított körzetekre vonatkoznak. A 
körzetek definíciói rendszerint eltérőek az egyes szolgáltatóknál, így az egyes szolgáltatók percdíjának 
direkt összehasonlítása - a körzetek
hozhat. 

Korlátok: a VOIP szolgáltatás csak a vezetékes telefonálás esetében használható, mobil telefonról 
indított hívás esetében nem használható a szolgáltatás. 

MOBIL telefonálás lehetőségei 
A mobil telefonálás területén egyenlőre nem használhatóak olyan alternatív megoldások, amelyek teljes 
értékűen kiváltják a mobil szolgáltatók által kínált megoldásokat. 

eralizációját 2008-ra ütemA mobil telefon szolgáltatás lib
fényében, a jövő évtől a mobil te

A jelenlegi helyzetben a mobil telefonálás költségeinek csökkentésére két lehetőség van: 

- GSM adapterek felszerelése: A GSM adapterek a Hivatali/Intézményi 
telefonközponthoz csatlakoznak (hagyományos és VOIP 
infrastruktúra esetén ugyanúgy), és a telefonközpontból mobil szám 
irányba történő hívásokat a mobil telefonhálózatra irányítják. 

GSM adaptert felszerelni, a három működő mobil szolgáltató irányába 
menő hívások költségének csökkentése érdekében. 

A GSM adapterek egy mobil telefon kártyát tartalmaznak, így a 
kimenő hívásokat mobil hívásként továbbítják. A GSM adapterek 
beszerzése és felszerelése minimális beruházással jár, érdemes három 
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Ha mind a három mobil szolgáltató telefon kártyáját (előfizetését) 
elhelyezzük egy-egy GSM adapterben, akkor a mobil irányba kimenő 
hívások mindig az adott szolgáltató hálózatán belüli hívásoknak 
minősülnek. 

- 

A mobil hálózaton belüli hívások jellemzően a legkedvezőbb 
percdíjakkal kerülnek elszámolásra minden szolgáltatónál. 

A mobil telefonálás költségei a fenti megoldással csökkenthetőek, de 
a megtakarítás mértéke nagy mértékben függ az érvényben lévő 
díjcsomagtól is. 

Csoportos beszerzés lehetőségei: A mobil telefonálás költségeinek 
csökkentésének további lehetősége a kedvező díjcsomagok 

ényeik együttes igényeinek 

ények alapján történő ajánlatkérés. 

n, a 
erzése alatt fejtjük ki a beszerzési 

Meg kell említeni, hogy a mo il
telekommunikáció területén.  

 megoldások a WiFi lefedettség függvényében, első sorban a sűrűbben lakott és WiFi-vel 

e irányuló törekvések szinte minden megoldási módozat esetében a 

i a változásokat a szerződéses 

A telefon és internet szolgált s
ugyancsak indokolttá – és leh
előkészítsék.  

A VOIP infrastruktúra egyszeri 
kialakítható egy egyszerűbb besz

Amennyiben szolgáltatásról van
eljárások szinte biztosan alkalma

Fix áras szolgáltatásnál elméletil

kialakítása. Jellemzőnek mondható az a helyzet, mely szerint évekkel 
ezelőtt megkötött, magas percdíjakat tartalmazó szerződések vannak 
érvényben. 

A mobil szolgáltatókkal szemben jobb alkupozíciókat érhet el egy 
nagyobb volument képviselő beszerzési társaság. Akár több 
Önkormányzat és kapcsolódó intézm
pozícionálása jelentősebb kedvezmények elérését teszi lehetővé, mint 
az egyedi ig

Természetesen ez a módszer magasabb fokú koordinációt igényel a 
résztvevő szervezetektől. Bővebben a következő témakörbe
Telefonszolgáltatások besz
társaságok adat lehetőségeket. 

b  technológia fejlődésével számos új lehetőség nyílik majd meg a mobil 

Jelenleg is működnek már olyan megoldások, amelyek WiFi (vezeték nélküli hálózat) hálózat 
segítségével az arra alkalmas mobil készülékeken is tudnak VOIP szolgáltatást nyújtani. 

Ezek a 
lefedett területeken alkalmazhatóak majd. 

Telefonszolgáltatások beszerzése 
A telefonköltségek csökkentésér
jelenleg érvényben lévő szerződések módosításával, illetve felmondásával jár együtt. Az érvényben 
lévő szerződések feltételei, az általános tapasztalatok szerint, jelentős mértékben korlátozzák a 
mozgásteret az alternatív szolgáltatások, megoldások irányába. 

A jelenlegi szerződések módosítása, felmondása bizonyos esetekben negatív anyagi 
következményekkel is járhat, ezért javasolt jól előkészítettet végrehajtan
állományban. 

atá ok beszerzése fő szabály szerint közbeszerzés köteles. Ez az adottság 
etővé – teszi, hogy a szolgáltató váltást és szerződéskötést jól 

beruházásként megvalósítható, így az értékhatár alatt az infrastruktúra 
erzési eljárás mentén. 

 szó, amely fogalmi alapokon kerül számlázásra, a közbeszerzési 
zandóak, mivel az éves forgalmi adatok nehezen becsülhetőek. 

eg egyszerűbb beszerzési eljárás is választható. 
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Akár a közbeszerzési eljárásoka
piacon csoportosan fellépő Ö
(beszerzésben ez a ’demand aggr

Amennyiben sikerül több szerv
feltételek elérése várható, mint
szolgáltató választása lehetőv ngyenesen 
telefonálhassanak, akár országos

A beszerzési társaságok kialakí
végén módosított hazai Közbesze t.) is lehetővé teszi.  

A Kbt. 2006. évi CXXXV. v
közbeszerzés hatálya alá tarto
lehetőségét;” 

A javasolt VOIP megoldás 
Az Önkormányzat számára az i
kiválasztásánál szempontként ja
routereket. Lehetséges ugyanis
berendezésben történő megvalós
révén biztosíthatóak az alábbi elő

- 

- 

- efonhívások esetében is lehetőség nyílik a 

történő szerződéskötés, vagy a mennyiségi beszerzésből származó előnyök 

 szerint, 

 intézményhálózaton belüli hívásokat a városi hálózat továbbítja 

l szerződik az Önkormányzat, ez utóbbi 

dolgozása érdekében egy részletes megvalósítási terv kidolgozását javasoljuk, amelyben 

összesített elemzése, 

rövidlistájának összeállítása, 

t, akár egyszerűbb beszerzési eljárásokat választva, kiaknázhatóak a 
nkormányzati (és Intézményi) igények volumenének egyesítése 
egation’ fogalom). 

ezet beszerzését összehangoltan lefolytatni, akkor jóval kedvezőbb 
 egyedi beszerzések lefolytatásánál. VOIP szolgáltatásában a közös 
é teszi, hogy a csatlakozó szervezetek egymással i
 szinten is. 

tását, „alulról-szerveződve” az Európai Uniós gyakorlat, és a 2006. 
rzési törvény (Kb

tör énnyel történő módosítása „…meghatározza a helyben központosított 
zó költségvetési szervek körét, az eljáráshoz való csatlakozás 

ntézményekben VOIP gateway-k telepítését javasoljuk. A berendezés 
vasoljuk figyelembe venni a városi hálózat kialakításához szükséges 
 a hálózati router funkciók és a VOIP gateway funkciók egy 
ítása. A HVSZ-ben is szükséges egy hasonló gateway telepítése, mely 
nyök: 
az intézményhálózaton belül valamennyi telefonhívás ingyenessé válik, 

a jelenlegi telefonkészülékek és alközpontok megtarthatók, illetve 
tervezetten korszerűsíthetők, 

az intézményhálózatból kilépő tel
költségcsökkentésre vagy az Invitel helyett másik VOIP szolgáltatóval 

révén. 

 A felvázolt struktúrában a hívások lefolyása az alábbiak szerint történik: 
- az intézményen belüli hívásokat az intézmény jelenlegi alközpontja kezeli, 

az eddigiek

- az
ingyenesen, 

- az intézményhálózaton kívülre irányuló hívásokat a HVSZ-nél elhelyezett 
gateway továbbítja a vezetékes telefonhálózatba. 

Amennyiben a vezetékes szolgáltató helyett VOIP szolgáltatóva
esetben a hívás továbbítása az Önkormányzat által bérelt szélessávú Internet kapcsolaton keresztül 
történik. 

A megoldás ki
- megtörténik a jelenlegi hívásadatok összesített elemzése, 

- a jelenleg az egyes intézmények által fizetett havi- és forgalmi díja 

- a jelenleg érvényben lévő szerződések feltételeinek értékelése, 

- a beszerzendő eszközök 

- a szükséges döntést előkészítő megtérülési számítások kidolgozása. 
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A terv birtokában hozhatja meg az Önkormányzat vezetése a megfelelő döntést a megoldás 
bevezetéséről. 

8.3. A szolgáltatási szint megállapodásra vonatkozó javaslatunk 
A városi informatikai szervezetnek az egyes tagintézmények számára nyújtandó szolgáltatásait oly 
módon kell meghatározni és dokumentálni, hogy valamennyi érintett fél számára egyértelmű legyen az 
elvárható szolgáltatások tartalma, lefolyásának módja, minőségi mutatói, a nyújtott szolgáltatások 
objektíven mérhetőek legyenek. 

A szolgáltatások tartalmi meghatározására az alábbi tartalmú formanyomtatványt javasoljuk 
felhasználni: 

Sorsz. Rovat neve A rovat tartalma 

1. Szolgáltatás neve A szolgáltatás rövid elnevezése, ami alapján a 
tevékenység azonosítható 

2. Típusa A szolgáltatás típusa, amelynek lehetséges értékei: 
eseti – a tevékenység elvégzésének időpontja nem 
határozható meg előre, bizonyos események 
bekövetkeztekor, illetve körülmények fennállása esetén 
szükséges az elvégzése 
folyamatos – a tevékenységet rendszeresen, előre 

ell 

) kell elvégezni 

meghatározható gyakorisággal, illetve időpontokban k
elvégezni 
ismétlődő – a tevékenységet meghatározott időpontokban 
(pl. évváltás

3. S lzo gáltatás 
beso

vagy hiányos teljesülése a rendszer működtetését 
májában jelenik meg. 
g, melynek késedelmes, vagy 

ködtetését veszélyeztető kockázat formájában jelenik 

vagy hiányos teljesülése a Hivatal szempontjából 

tevékenység, amelynek 

(1) – alacsony prioritású tevékenység, melynek 

 állapotmegőrzése 

mazzák. Ugyanazon tevékenység az 
 különböző 

 ennek következtében 

rolása 
A tevékenység besorolása elvégzésének fontossága 
szempontjából. A besorolás lehetséges értékei: 
(5) – kiemelt prioritású tevékenység, melynek késedelmes 

veszélyeztető kockázat for
(4) – sürgős tevékenysé
hiányos teljesülése egy, vagy több szakmai terület 
mű
meg. 
(3) – magas prioritású tevékenység, melynek késedelmes 

azonosítható hátrány formájában jelenik meg. 
(2) – közepes prioritású 
késedelmes vagy hiányos teljesülése a rendszer 
felhasználóinak behatárolható köre számára részleges 
funkcionális zavar kockázata formájában jelenik meg 

késedelmes vagy hiányos teljesülése a rendszer 
működtetését nem veszélyezteti, de elvégzése a rendszer 
konzisztenciája, zártsága és általános
szempontjából kívánatos. 
Megjegyzés: A táblázatok az egyes tevékenységek alap-
besorolását tartal
egyes konkrét üzemeltetési szituációkban
mértékben hathat ki a rendszerre, és
különböző kockázati szinteket képviselhet. 

4. S lzo gáltatás 
elérhetősége 

melyben 
Vállalkozó az adott szolgáltatás nyújtására kötelezett. 
Azon időintervallum(ok) meghatározása, a
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Sorsz. Rovat neve A rovat tartalma 

Lehetséges értékei: 
(1) munkanapokon reggel 8 és 16 óra közötti időszakban 

(3) rendkívüli üzemeltetési szolgáltatás nyújtásának 

(2) az (1) pontban meghatározott időszakokon kívül eső 
időszakok alatt 

időszaka 
5. Tevékenység leírása A tevékenység szabatos leírása, mely alapján a 

szolgáltatás tartalma, lefolyása nyomon követhető 
6. Előf Azon előfeltételekne eknek fenn kell 

ő 
eltételek k az azonosítása, mely

állniuk annak érdekében, hogy a tevékenység elvégezhet
legyen.  

7. Kezdeményezésre 
jogosultak 

lők felsorolása, akik az adott 
sultak. 
plőktől 

tevékenység 

Azon üzemeltetési szerep
tevékenység elvégzését kezdeményezni jogo
Vállalkozó csak a felsorolt üzemeltetési szere
kapott utasítást fogadhatja el az adott 
elvégzésére. 

8. Kezdeményezés 
módja 

lefonon, 
 

Annak meghatározása, hogy milyen módon (pl. te
írásban) történhet az adott tevékenység elvégzésének
kezdeményezése. 

9. Tevékenység 
végzésének 
gyakorisága 

Annak meghatározása, hogy egy állandó típusú
tevékenység elvégzésére milyen szabályok szerinti 

 

gyakorisággal, illetve ütemezésben kerül sor. 
10. Elvárt eredmény A tevékenység befejezésekor elvárt végállapot 

meghatározása. A tevékenység sikeres befejezését az itt 
meghatározott végállapot elérése jelenti. 

11. Határidő keres 

tésűnek minősül. 

A tevékenység elvégzésének kezdeményezése és si
befejezése között eltelő maximális időtartam 
meghatározása. A tevékenység ezen időkorláton túli 
befejezése az elvárt végállapot elérése esetén is hiányos 
teljesí

12. Értesítés teljesítésről

 hiányában 

A feladat befejezésekor értesítendő üzemeltetési szereplők 
meghatározása, az értesítés módjának (pl. telefon, mail) 
meghatározásával együtt. Külön meghatározás
minden esetben a kezdeményezőt kell értesíteni. 

13. Dokumentálás A feladat befejezésekor, a feladat elvégzéséről, annak 
körülményeiről készítendő dokumentumok körének, 

lmátarta nak és kezelési módjának meghatározása. 
14. Teljesítés Azon érték meghatározása, amely sikertelen, illetve 

hiányos teljesítés esetén növeli a Szolgáltató adott 
üzemeltetési időszakra vonatkozó rendelkezésre állási 
hiba mutatóját.  

mérőszáma 

15. Érvényesség kelte A szolgáltatás fenti feltételek szerinti végzésének 
hatálybalépési dátuma 

16. Felülvizsgálat A szolgáltatás fenti feltételeinek felülvizsgálatára Hivatal 
és Szolgáltató által közösen megállapított ütemezés gyakorisága 

17. Megjegyzés kiegészítés, Egyéb, a szolgáltatásra vonatkozó 
megjegyzés 
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Sorsz. Rovat neve A rovat tartalma 

18. Aláírások az 
igénybevevő 
részéről 

feltételeinek az igénybevevő részéről A szolgáltatás fenti 
történő elfogadását igazoló aláírás 

19. Aláírások a 
Szolgáltató részéről 

l 
tört gazoló aláírás 
A szolgáltatás fenti feltételeinek a Szolgáltató részérő

énő elfogadását i
 

8.4. Az Internet Szolgáltatási Stra
A szolgáltatás megerősítésének első lépéseként soljuk, 
melyben a HVSZ üzleti szolgáltatását illetően 

- megtörténik a je
hoszting, stb. rész zése, 

ett e

- a jelenleg érvényb

ő eszközök rövidlistájának összeállít

zolgáltatói piac

- a szükséges dönté rülési számítások kidolgozása, 

a nyilvános Internet eléréssel kapc

 Internet elérési pontokkal kapcsolatos követelmények 
sa, 

- a nyilvános Intern

lvános Intern

- a hozzáférhetővé 

- a beszerzendő esz

- az elérést támogat olatos elvárások meghatározása, 

él

- a támogatási kons

 kon
a (pl. sz

 

tégiára ó javaslatunk 
egy Szolgáltatási Stratégia kidolgozását java

 vonatkoz

lenleg nyújtott szolgáltatások (hozzáférés, domain-név, 
letes elem

- a jelenleg az egy
díjak összesít

es intézmények és ügyfelek által fizetett havi- és egyéb 
lemzése, 

en lévő szerződések feltételeinek értékelése, 

- a beszerzend

- a s

ása, 

i potenciál felmérése, 

st előkészítő megté

solatban megtörténik 

- a nyilvános
meghatározá

et elérési pontok helyszíneinek meghatározása, 

- a nyi et elérés technológiájának meghatározása, 

teendő tartalom meghatározása, 

közök rövidlistájának összeállítása, 

ó konstrukciókkal kapcs

- a támogatandó c csoportok azonosítása, 

trukciók kidolgozása, 

strukciók megvalósításának előkészületi munk- a támogatási
azonosítás

álatainak 
ükséges szabályozások előkészítése). 
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