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Kulcselemek az e-közigazgatás
kialakításához

E-ID E-Services

Interoperability

E-Portal

Government Networking



Interoperabilitásaz EU-ban

OSCI

Government eLink

X-Road

Greek e-GIF

SIR

UK eGIF



Interoperablitás szintjei 

*Bovalis, Konstantinos, et al. "Promoting Interoperability in Europe's E-Government." Computer 47.10 (2014): 25-33.

• Jogiszint

• Szervezeti szint

• Szemantikai szint

• Technológiai szint



E-közszolgáltatások

Forrás: Digital Agenda Scoreboard, 2012 



F
o

rr
á

s
: 

e
G

o
v
e

rn
m

e
n
t
B

e
n

c
h

m
a
rk

 2
0

1
2

 b
a

c
k
g
ro

u
n

d
 r

e
p

o
rt

 



01

02

03

04
Forrás rendszerek
szolgáltatóképességének korlátai

Pókhálószerű működés Technológiai különbségek

Adatvagyon másodlagos 
felhasználása

Interoperabilitást gátló tényezők

Pont-pont alapú kapcsolatok 
sokasága

Szakrendszerek architekturális és 
hardveres szempontból korlátos 
kapacitással rendelkeznek

Sokféle rendszer, sokféle protokoll, 
heterogén környezetek

Jelenleg nehézkesen elérhető, vagy 
egyáltalán nem fellelhető adatok



Járműnyilvántartás

82 szolgáltatás, ~500 kapcsolat

Személyiadat-és lakcímnyilvántartás

Rendszerkapcsolatok számokban

35 szolgáltatás, ~200 kapcsolat

5 szolgáltatás, ~200 kapcsolat

Kötvénynyilvántartás

Személyi igazolvány nyilvántartás

Úti okmány nyilvántartás

30szolgáltatás, ~200 kapcsolat

Bűnügyi nyilvántartás

5 szolgáltatás, ~100 kapcsolat

55 szolgáltatás,~250 kapcsolat



A KKSzBjelentősége piaci szereplők részére
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Közadat elérés

Biztonságos kommunikáció

Szabványosan definiált interfészen 
keresztül lehet közadatokat elérni

A külvilág és a védett belső 
hálózatok közötti védelem 
kialakított megoldással

KKSzB DMZFW

02 Átláthatóbb
Az Elektronikus Ügyintézési 
Felügyelet át tudja tekinteni a 
szervezetek egymással kialakított 
interfészeit

Egyszerűbb kapcsolódás

Egyszerűbben lehet jogszabályi 
felhatalmazás alapján igényelhető 
információkhoz hozzájutni, 
szolgáltatásokat használni, gyorsabb 
implementációc 04

Újrahasznosítható

Az egyes szoftver-komponensek 
újrahasznosíthatóak, és többcélúan 
felhasználhatóak, fejlesztési 
pénzmegtakarítás



A KKSzBmegvalósulása
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KOF Tartalomsemleges

Nagy teljesítmény

Kormányzati Felhőben valósul meg, 
külső kapcsolatok kialakítása 
lehetséges

Mikroszolgáltatásokon alapuló 
skálázható, hibatűrő rendszer

HTTP protokollon keresztül 
(adatszintaxistól függetlenül) 
képes kommunikálni

Több százezer kapcsolatot is fenn 
tud tartani egyidejűleg

Microservice Architecture

Központ i Kormányzat i Szolgált atás Busz

Technológia

MI A KKSZB?
A KKSzB egy elosztott , t ranszparens adatközvet ítő

réteg, amely biztosít ja a rajta nyújtot t  szolgáltatások

gyors és biztonságos elérését .  A  szolgáltatásokat

egységes alkalmazás szintű azonosítás után lehet

igénybe venni. A KKSzB infrast ruktúrát  szof tverek,

hardverek, belső  konvenciók, előírások és eljárások

halmaza épít i fel.

ARCHITEKTÚRA
Elosztot t  rendszer

Microservice architektúrájú

Figyelembe veszi a felelősségi köröket

Tartalom semleges plat form (XML, JSON, ...)

HTTP-re épülő kommunikáció

Open Source alkalmazásokra épül

Nagy teljesítményű

Horizontálisan skálázható

TARTALOM SEMLEGES
A  szolgáltatások  bármilyen  HTTP-n  átvihető

adatszerkezetet  használhatnak. Így a régi  (XML,

SOAP) és az újabb (JSON) és a jövőben megjelenő

adatszerkezetek  is használhatók.  Ezzel  a meglévő

alkalmazások  integrációja  is  elvégezhető,

ugyanakkor  biztosítható  az  időtálló  és  modern

megoldás is.

FELELŐSSÉG
A KKSzB nem korlátozza, módosít ja és nem veszi

el a szolgáltatás nyújtók felelősségét  és jogait . A

KKSzB-n nyújtot t  szolgáltatások minősége továbbra

is a szolgáltatást  nyújtó felelőssége.

NYITOTT
Bármely  informat ikai  rendszer,  amely  képes  HTTP

protokollon kommunikálni  képes  csat lakozni  a

KKSzB-hez,  függetlenül  hogy  milyen  adatszintaxist

(XML, JSON, stb.) használ a kommunikációban.

A  KKSzB  fejlesztése  nyílt  eszközökön  és  nyílt

szoftverekkel történik.

A  KKSzB  képes  a  kormányzat i,  közigazgatási

rendszerek és a civil, üzlet i rendszerek kapcsolatának

biztosítására.

ELOSZTOTT RENDSZER
Az üzenetek  nem mennek  át  központ i  szerveren

vagy szervereken, így nem is jöhet  lét re központ i hiba,

amely a komplet t  rendszert  érintené (SPoF).

BIZTONSÁG
Minden  kommunikációban  résztvevő  oldal

azonosítot t . A KKSzB nem néz bele az üzenetekbe,

azokból  nem nyer  ki  semmilyen információt  és nem

módosít ja vagy bővít i azokat . A szolgáltatás önállóan

dönthet i  el, hogy a számára előírt  biztonsági szintet

milyen módon teljesít i (t itkosítás).

NAGY TELJESÍTMÉNY
A  KKSzB  alapkiépítésben  akár  több  százezer

kapcsolatot  is fenn tud tartani egyidejűleg, így nem

korlátozza,  még  a  nagy  teljesítményű  rendszerek

teljesítményét  sem.  Az  alapkiépítés  horizontálisan,

költséghatékony módon akár tovább is skálázható.



Köszönöm a figyelmet!


