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2. Előzmények, a folyamatok kialakításának hatóköre és
céljai
2.1. Előzmények
Az informatikai eszközgazdálkodás kérdése az alkalmazott eszközök számának
növekedésével egyre fontosabbá válik a közigazgatási szférában is. Napjainkban strukturált
rendszer nélkül csak nehezen lehet a használt PC-ket, szervereket, alkalmazásokat és a
hozzájuk vásárolt licenceket átlátni a gazdálkodásukat kézben tartani. Az
eszközgazdálkodási stratégia kidolgozása segít a beszerzések egységesítésében, a
hardverek szinten tartásában, karbantartásában, a szoftverek verzió követésében és az ezzel
kapcsolatos felhasználói felelősségi körök kialakításában és betartatásában.
Egységes, jól működő eszközgazdálkodási folyamatok nélkül az eseti felmérések és
leltározások eredményei nem kerülnek aktualizálásra, egy újbóli tulajdon áttekintési igény
esetén ismét teljes felmérést kell végezni, annak minden költségével, ráfordításával és
átfutási idejével.
Sárvár Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) két másik önkormányzattal
közösen (Celdömölk, Bük) az informatikai eszközök jobb átláthatósága érdekében egy olyan
gazdálkodási eljárásrend kialakítását tűzte ki, amely alkalmazkodik az Európai Uniós
normákhoz, követelményekhez és egyszerűsíti, átláthatóvá teszi az eszközgazdálkodást.
Sárvár Város Önkormányzata ennek érdekében az AAM Tanácsadó Kft-vel (a továbbiakban
AAM), közösen összeállított egy pályázati anyagot, mellyel a Széchenyi-terv Információs
Társadalom- és Gazdaságfejlesztési Programja keretében meghirdetett pályázaton
támogatást nyert el.
Ez a tanulmány az elvégzett munkát foglalja össze, illetve ismerteti az eredményeket, annak
érdekében, hogy más önkormányzatok is – saját méretük és speciális működési eltéréseik
alapján testre szabva – hasznosíthassák azt.

2.2. A folyamatok kialakításának hatóköre és céljai
Az IT eszközgazdálkodási eljárásrend kialakításának elsődleges célja az önkormányzatok
szoftver állománya legalitásának hosszú távú biztosítása, feltételezve, hogy az
önkormányzatnál a szoftverek legalizálása a folyamatok bevezetésére megtörténik.
Az eszközgazdálkodási folyamatok kialakításának céljai a következők:

•

A szoftver- és hardvertelepítések szabályozása a leltárak karbantarthatóságának
biztosítása érdekében.

•

Olyan folyamatok és nyilvántartások kialakítása, mely megalapozza az önkormányzatok
hatékony eszközgazdálkodását.

•

A hardverek és szoftverek beszerzése, telepítése és használata szabályozottá és
ellenőrizhetővé váljon.

•

A szervezet folyamatosan tudatában legyen, milyen eszközei vannak. A változások
követésével mindig aktuális információk álljanak rendelkezésre.

•
•

Az üzemeltetés átláthatóbb, költségkímélőbb, és hatékonyabb legyen.
Váljon lehetővé a költségvetési intézmények éves ciklusú költségtervezésének pontosabb
és megbízhatóbb végzése.
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Az alkalmazott módszertanok és folyamatok nyújtsanak más önkormányzatok számára is
segítséget az informatikai eszközgazdálkodási folyamatok kialakításában.

3. A folyamat kialakításának módszere
Az IT eszközgazdálkodási eljárásrendet a következő lépésekben alakítottuk ki:

•
•
•

Felmértük az önkormányzat szervezetét, működését
Kialakítottuk és bevezettük az IT eszközgazdálkodási folyamatokat

Szoftver- és hardverleltárt készítettünk, amelynek során feltöltöttük a hardvert, szoftvert
és licenceket tartalmazó nyilvántartást
Első lépésben az önkormányzatok informatikusával és az érintettek képviselőivel interjúkat
folytattunk. Az interjúk során röviden felmértük az önkormányzat szervezeti felépítését, és az
egyes szereplők felelősségeit, valamint áttekintettük az informatika jelenlegi működését,
szisztematikusan végigtekintve az általános informatikai feladatokat – alapvetően az
eszközök életciklusa mentén. Így felszínre kerülhettek olyan tevékenységek is, amelyek még
nem feltétlenül kiforrottan, vagy szabályozottan működtek. Az interjúk során feltérképeztük az
érintettek érdekeit, illetve a jelenlegi működéssel kapcsolatos problémáit.
Az interjúk, az egyes IT eszközök életciklusa, illetve az AAM tapasztalatai alapján a BSA
(Business Software Aliance) Szoftvernyilvántartóban közreadott ajánlásait figyelembe véve
kialakítottuk mindazokat a folyamatokat, amelyek alapján a hardvereket, szoftvereket és a
licencek változását figyelemmel lehet követni. Ezek alapvetően a hardverbeszerzéssel,
szoftverbeszerzéssel és telepítéssel, azok upgrad-jével, valamint selejtezésükkel
kapcsolatosak.
A folyamatok kialakítása után minden egyes lépéshez hozzárendeltük azok felelőseit,
közreműködőit, érintettjeit a napi működéssel és felelősségi körrel összhangban. A
felelősségek pontos azonosítása érdekében egyes esetekben tovább finomítottuk
(részleteztük, és bontottuk) a folyamatokat.
Ezzel párhuzamosan a folyamatok adat- és összefüggésigényére tekintettel elkészítettük a
leltársablonokat, melyekben megpróbáltuk kezelni az összetettebb eszköz-nyilvántartási és
gazdálkodási problémákat is (különös tekintettel a csoportos licenc-upgradekre).
A folyamatok kialakítása és elfogadtatása után az önkormányzat munkatársait
megismertettük a folyamatokkal, és elkezdődött az ezek szerinti működés. Az
önkormányzatok informatikusa ezután kezdte meg a teljeskörű leltár elvégzésélt.

4. A kialakított folyamatok leírása
Ebben a fejezetben ismertetjük a Sárvár Város Polgármesteri Hivatalánál kialakított
folyamatokat. Először definiáljuk a folyamatleírásokban használt fogalmakat, azonosítjuk a
szereplőket, ezután következnek az azonosított folyamatok leírásai, majd a leltársablon
leírása.

4.1. Definíciók
Számítógép-nek nevezzük a szervereket, az asztali számítógépeket, notebookokat,
Palmtopokat, valamint a Hivatal tulajdonát képező, otthoni használatra kölcsönzött
számítógépeket, notebookokat is.
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Hardver-nek nevezzük az egyes számítógépek egyedileg nyilvántartott főbb elemeit, úgy
mint: ház, monitor, billentyűzet, egér, nyomtató, scanner, … stb.
Felhasználó-nak nevezzük a Hivatal minden PC-t használó alkalmazottját, illetve a Hivatal
PC-it használó külsős szállítókat, alvállalkozókat, stb.
Legális-nak minősül minden szoftver, illetve szerzői jog védelme alá eső termék és állomány,
amely szerepel az IT szoftvernyilvántartásában, függetlenül attól, hogy a felhasználónak vane rá érvényes licence.
Illegális-nak minősül minden szoftver, illetve szerzői jog védelme alá eső termék és
állomány, amely nem szerepel a szoftvergazdálkodási csoport nyilvántartásában, függetlenül
attól, hogy a felhasználónak van-e rá érvényes licence.
Szoftver licenc-nek nevezzük az adott szoftverhez tartozó, forgalmazó által kibocsátott olyan
egyszeri, vagy folyamatos engedélyt, melyet a licencet adó a licencszerződésben foglaltak
alapján a Sárvári Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsát.
Upgrade licenc-nek nevezzük azokat a licenc-eket, amelyek a felhasználót a már meglévő,
licenccel rendelkező alkalmazások upgradelésére jogosítják fel. Az upgrade licencek csak az
alaplicencekkel együtt érvényesek. Ezeken a licencbizonylatokon nem feltétlenül a már
meglévő alaplicence bizonylato(ko)n szereplő számú jogosultságot biztosítanak. (Azaz egy 4
db-os upgrade licencnek alapja lehet egy 2 db-os és egy 3 db-os alap licenc, amelyek alapján
így 4 db upgradelt alkalmazást és 1 db alap alkalmazást lehet telepíteni)
OEM licenc-nek nevezzük azokat a licenceket, amelyek a szoftver használatát csak egy
adott gépen engedélyezik, amelyre a szoftvert már a hardver szállításakor telepítik.
Alkalmazás könyvtár az a jól elkülöníthető magas biztonsági kritériumoknak megfelelő hely
(páncélszekrény), amely alkalmas a Hivatalnál futó aktuális szoftververziók telepítő
készletének biztonságos tárolására.
Licenc könyvtár-nak nevezzük azt a zárható helyiséget (szekrényeket), amely alkalmas a
licencek, szerződésmásolatok, számlamásolatok biztonságos tárolására.
Idegen szoftver: Nem a Polgármesteri Hivatal tulajdonában és kezelésében álló, de a
Polgármesteri Hivatalban telepített és használt szoftverek, szoftver rendszerek.

4.2. Szereplők
A folyamatok egyes lépései mellett feltüntetjük, hogy az adott tevékenységben a szervezet
mely tagjai milyen felelősségben érintettek.
A folyamatokban érintett szereplők:

•
•

KT:

Képviselő Testület,

PM:

Polgármester,
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•
•
•
•
•

GIV:

Gazdasági Iroda Vezető,

IV:

Irodavezetők,

I:

Informatikus,

F:

Felhasználó,

KSz:

Külső Szolgáltató

A költséghatékony eszközgazdálkodás stratégiája az önkormányzatban
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4.3. Szoftverigénylés és telepítés folyamata
Folyamat lépései

Végre- Dönt
hajt

Közreműködik

F

10. Folyamat kezdete

30.
Döntés az igény
jogosságáról

100. Helyettesítő
alkalmazás
felajánlása

Elfogadás

I
I

Elutasítás

Elutasítás

I

Tájékoztatást
kap

F

IV

F
IV

I

40. SW keresés a
nyilvántartásban
Elfogadott
helyettesítő
alkalmazás

50.
Van-e ilyen SW-je a
Hivatalnak?

Van

I

Nincs

Nem

110.
Licencköteles a
szoftver?

I
I

60. Szabad licenc
ellenőrzés
Igen / Nem tudjuk

I
70. Van licenc?
Nincs és kell
Van, vagy
ingyenes
és nem kell

115. Ingyenes telepítő
beszerzése

I

120.
Licenc nélkül
telepíthető?

I

Igen
Nem

130. Virtuális licencszám
felvétele
140. Sw licenc beszerzési
folyamat indítása

I
I

150. Sikeres a
beszerzés?

GIV
,
PM,
KT
I

Igen

160. Leltárba vétel
Nem

80. Szoftver (licenc)
számítógéphez rendelése

I
I

90. Telepítés

I

F

I

GIV

170. Folyamat vége
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4.3.1. Folyamat kezdete /10/
A folyamat akkor indul el, ha az érintett Polgármesteri Hivatalok valamely munkavállalójának
a feladatai elvégzéséhez olyan szoftverre van szüksége, amely az igénylés időpontjáig nem,
vagy csak részben állt rendelkezésre. A munkavállaló a felmerült informatikai szoftver igényét
minden esetben a Hivatal informatikusához eljuttatja.

4.3.2. Döntés az igény jogosságáról /30/
Az informatikus az igénylő felettesével egyeztet az igény jogosságáról, illetve egyeztetnek a
javasolt megoldási lehetőségekről. Az informatikus kiállít egy szakvéleményt, és értesíti az
igénylőt a döntés eredményéről.
Az informatikus a szakvéleményt az alábbi szempontok alapján állítja ki:

•

az adott szoftverigény illeszkedik-e a Polgármesteri Hivatal informatikával kapcsolatos
jövőképébe,

•
•
•

az igénylő rendelkezésére álló számítógépére telepíthető-e,

•
•

meg kell nevezni az igényelt szoftvert, illetve

•

meg kell határozni a megoldandó feladatot, valamint a megoldással kapcsolatos
elvárásokat.

az igénylő gépén futó egyéb alkalmazásokkal összeegyeztethető-e,

a felmerült igény reális, és racionális-e.
A szoftver igény vonatkozhat egy konkrét termékre, illetve valamilyen fennálló probléma
megoldására, egy adott munkakör ellátásához kapcsolódó feladatok megkönnyítésére.
Minden igény esetén a döntéshozatal megkönnyítése, megalapozottságának biztosítása
érdekében az eszközigénylés során:
ha nem egy konkrét termékre vonatkozik, akkor definiálni kell az igényelt termékkel elérni
kívánt célt, és

4.3.3. Szoftverkeresés a nyilvántartásban /40/
Az elektronikus szoftvernyilvántartásnak a Hivatalnál alkalmazott összes szoftvert
tartalmaznia kell. A szoftvernyilvántartás pontos vezetése és kezelése az informatikus
feladata.
A jóváhagyott beszerzési igényeket az informatikus fogadja és csoportosítja.
Az igények három különböző csoportba sorolhatóak:

•
•
•

nyilvántartásban szereplő szoftverrel teljes mértékben megoldható,
hasonló funkciókat ellátó nyilvántartott szoftverrel megoldható,
beszerzéssel megoldható.

4.3.4. Van-e ilyen szoftvere a Hivatalnak – vizsgálat /50/
A jóváhagyott szoftver igények, illetve az elfogadott helyettesítő megoldások esetén
ellenőrizni kell hogy a Hivatal birtokában az adott pillanatban rendelkezésre áll-e az adott
szoftver. Az ellenőrzést az informatikus végzi.
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Amennyiben az adott szoftver telepítéséhez szükséges telepítő készlet rendelkezésre áll,
akkor azt ellenőrzi, hogy az adott szoftverhez van-e még szabadon felhasználható licenc
(lásd. /60/).
Ha nincs a Hivatal birtokában a szoftver telepítéséhez szükséges készlet, akkor a következő
lépés a szoftverek licenckötelességének vizsgálata (lásd. /110/).

4.3.5. Szabad licenc ellenőrzés /60/
A licencellenőrzés során az informatikus az általa karbantartott licencleltár adatai alapján az
adott szoftverre vonatkozóan meghatározza:

•
•
•

a Hivatal rendelkezésére álló összes licencet,
a felhasznált licencek számát,
a licencek felhasználásának feltételeit (pl. szerződéses feltételek).

4.3.6. Döntés a licencek felhasználásáról /70/
A licencellenőrzés alapján az informatikus dönt a licencek felhasználhatóságát illetően. Két
eset lehetséges:

•

Van licenc, vagy a szoftver nem licenc köteles: Ebben az esetben a szoftverlicencet az
igénylő számítógépéhez rendelik (lásd. 80), és a folyamatban lévő telepítést a
nyilvántartásba jegyzik.

•

Nincs szabad licenc: Ebben az esetben a szoftver licenc nélküli telepítése további
megfontolást igényel (lásd. /120/).

4.3.7. Szoftver (licenc) számítógéphez rendelése /80/
Csak a jóváhagyott, rendelkezésre álló:

•
•
•

licenccel rendelkező, vagy

•

A szoftverleltárban a telepített szoftver felvételét, és az adott számítógéphez rendelését,
valamint a telepítés jogosságának igazolásához felhasznált licenc bizonylathoz
rendelését,

•

a licencnyilvántartásban a vonatkozó licencbizonylat felhasznált darabszámának
módosítását.

•

Amennyiben upgrade történik, abban az esetben a megfelelő szoftver nyilvántartás
bejegyzést kell módosítani a telepített új szoftvernek megfelelően. (Ha egy szabad licenc
kerül felhasználásra, akkor gondoskodni kell az eredetileg használt licenc felhasznált
darabszámainak frissítéséről is)

licenccel nem rendelkező, de utólag legalizálható, vagy

ingyenes szoftvereket lehet számítógépekhez rendelni.
A szoftverek számítógéphez rendelésére csak az informatikus jogosult.
A számítógéphez rendelés jelenti:
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4.3.8. Telepítés /90/
Szoftver telepítésére csak az informatikus jogosult.
Szoftvert telepíteni csak a folyamatosan aktualizált telepítő készletekkel lehet.
Amennyiben a szoftverigény upgrade-re vonatkozik a telepítés két lépésből áll:

•
•

a régi szoftververzió törlése (lásd. a Szoftverek törlése folyamatot),
az új szoftververzió telepítése.

4.3.9. Elutasítás, vagy helyettesítő alkalmazás felajánlása /100/
A nem teljesíthető szoftverigényekre az informatikus helyettesítő megoldást keres és ajánl
fel.
Amennyiben a felajánlott helyettesítő alkalmazás az igénylőnek megfelel, akkor a telepítési
folyamat folytatódik (lásd. /50/). A helyettesítő megoldás igénylő által történő elfogadásáról az
illetékes irodavezetőt tájékoztatni kell, aki jóváhagyja a helyettesítő eszköz alkalmazását.
A szoftvertelepítés folyamata lezárul (lásd. /160/), amennyiben:

•
•

az igényt elutasították, vagy
a felajánlott helyettesítő alkalmazást az igénylő nem fogadta el.

4.3.10.

Licenckötelesség ellenőrzése /110/

A nem licencköteles szoftvereket az igénylő számítógépéhez lehet rendelni (lásd. /80/), és a
telepítési folyamat folytatódhat. A szoftvernyilvántartásban a felhasznált licenc
azonosítójának helyére a „FREEWARE” tartalom kerül.
Azon szoftverek esetében, amelyek licenckötelesek, vagy amelyekről a rendelkezésre álló
információk alapján nem lehetett egyértelműen eldönteni, hogy licenckötelesek-e, a licenc
nélküli telepítéshez az informatikus döntése szükséges (lásd. /120/).
A licenckötelesség vizsgálata során az informatikus az idegen szoftverekre az adott szoftver
felhasználási feltételeit ellenőrzi.

4.3.11.

Döntés a szoftver licenc nélküli telepítéséről /120/

A szoftverek licenc nélküli telepítéséről az informatikus dönt. Amennyiben az adott
szoftverhez tartozó licenc utólagos beszerzése megengedhető, a telepítés a beszerzés előtt
megtehető (lásd /130 v 80/).
Ha a szoftver licenc nélkül nem telepíthető, akkor a szoftver számítógéphez rendelése előtt el
kell indítani a beszerzési folyamatot (lásd. /140/).

4.3.12.

Ingyenes telepítő beszerzése /130/

Amennyiben a nem licenc köteles szoftver telepítő készlete a Polgármesteri Hivatal számára
nem áll rendelkezésre, akkor az informatikus azt beszerzi, amennyiben az szükséges, akkor
a hely megbízhatóságának ellenőrzése után letölti azt az Internetről.
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Szoftverlicenc beszerzési folyamat indítása /140/

Ha az igényelt szoftver telepítéséhez a szoftver beszerzése szükséges, az informatikusnak el
kell indítania a beszerzést a Hivatalra vonatkozó beszerzési szabályoknak megfelelően. Az
igényt továbbítja a gazdasági irodavezetőnek, csatolva az igény jogosságáról szóló, általa
megfogalmazott szakvéleményt. Amennyiben az igényelt hardver eszköz beszerzési ára
meghatározott összeghatár fölött van, a beszerzésről a polgármester, vagy a képviselő
testület hivatott dönteni. Ilyen esetekben a pénzügyi irodavezető döntés-előkészítő
dokumentumban előterjeszti az illetékes döntéshozó szerv (polgármester, képviselő testület)
részére az igényléssel kapcsolatos információkat.
A döntéshozó jóváhagyása esetén, az igényléssel és beszerzéssel kapcsolatos további
feladatokat az informatikus veszi át.

4.3.14.

A beszerzés eredményének vizsgálata /150/

Ha a szoftverlicenc beszerzése valamilyen oknál fogva nem járt sikerrel, úgy a
szoftvertelepítési folyamat lezárható. A beszerzés meghiúsulásának oka alapján
megfontolható az igénylési folyamat újraindítása.

4.3.15.

Leltárba vétel /160/

Sikeres szoftverlicenc beszerezést követően a beszerzett szoftverlicenc bizonylatokat fel kell
venni a licencnyilvántartásba.
A beszerzésről szóló számlát az informatikus kapja meg. A számla alapján a megfelelő
leltárakat (HW, SW, licenc) aktualizálja, illetve a számlára is felvezeti az újonnan létrehozott
IT leltár azonosítókat, így azok a későbbiekben is megfeleltethetőek lesznek.
Amennyiben licenc upgrade történt, akkor a licenc leltárban ezt rögzíteni kell. Ennek során:

•

Az upgrade licenc alapját képező licenc bizonylatokat ki kell jelölni. Az upgrade licenc
nyilvántartásában fel kell sorolni az upgrade licenc alapjaként részben, vagy teljesen
felhasznált „alap” licenc-eket,

•

A felhasznált alap licencbizonylatokon rögzíteni kell, hogy hány darabot upgrade-eltek
belőle (Upgradelt Darabszám),

•

A alap licencbizonylatok Felhasznált darabszámát csökkenteni kell az újonnan upgradelt
darabszámmal (ezeket innentől kezdve majd az upgrade licenccel igazoljuk és tartjuk
nyilván). Amennyiben 0-nál kisebb értéket kapnánk, akkor 0 kerül ebbe a mezőbe.

•

Végül az upgrad licenc Felhasznált Darabszámát kell megnövelni az „alap” licenceknél
összesen csökkentett Felhasznált Darabszámmal.

•

A szoftver nyilvántartásban ki kell keresni az upgrade licenc felhasznált darabszámának
megfelelő számú „alap” szoftvert és azokban a Felhasznált Licencleltári Azonosító
mezőben az upgrade licenc azonosítójára kell módosítani az ott szereplő értéket.
(A fenti műveletekkel elértük, hogy az upgradelt licencekkel igazolandó szoftvereket az
upgrade mennyiségének erejéig az upgrade licenceknél tartjuk nyilván.)

4.3.16.

Folyamat vége /170/

A szoftverigénylés és telepítés folyamata az alábbi eredményekkel zárulhat:

•

a szoftverigény döntéshozó általi elutasítása,
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a felajánlott helyettesítő alkalmazás, igénylő, vagy a döntéshozó általi visszautasítása,
sikertelen beszerzés,

tényleges telepítés.
A folyamat végén a gazdasági irodavezetőt az igény státuszáról és annak indokáról
tájékoztatni kell, az esetleges számlákat el kell juttatni hozzá.

4.4. Hardver igénylés folyamata
Folyamat lépései

Végre- Dönt
hajt

Elfogadás

Tájékoztatást
kap

I,
F,
IV

10. Folyamat kezdete

30.
Döntés az igény
jogosságáról

Közreműködik

I

Elutasítás

60. Elutasítás/
Helyettesítõ eszköz
felajánlása

Elutasítás

40. Beszerzés

45. Sikeres-e a
beszerzés?

I

F

I

GIV
,
PM,
KT

Nem

IV

F
IV

I

Igen

50. Leltárba vétel

Elfogadott
helyettesítõ
eszköz

I

70. Üzembe helyezés,
használatba vétel

80. Folyamat vége

I

IV, F

I

GIV

4.4.1. Folyamat kezdete /10/
A folyamat akkor indul el, ha az érintett Polgármesteri Hivatalok valamely munkavállalójának
a feladatai elvégzéséhez olyan hardver eszközre van szüksége, amely az igénylés
időpontjáig típus, funkcionalitás, vagy egyéb szempontból nem, vagy csak részben állt
rendelkezésére. A Hivatal munkavállalói számára lehetőség nyílik otthoni használatra kiadott
PC igénybevételére is, e jogosultság elnyeréséhez jegyzői engedély szükséges. Az igénylést
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kezdeményezheti a Hivatal informatikusa, irodavezető vagy felhasználó, a két utóbbi esetben
az igénylést az informatikushoz kell eljuttatni.

4.4.2. Döntés az igény jogosságáról /30/
Az informatikus az illetékes irodavezetővel történt konzultációt követően szakvéleményt állít
ki.
Minden igény esetén a döntéshozatal megkönnyítése, megalapozottságának biztosítása
érdekében rögzíteni kell:

•
•
•

az igényelt hardvert, illetve
a megoldandó feladatot, valamint a megoldással kapcsolatos elvárásokat.
Az igény megalapozottságának elbírálásáról a felhasználót értesíti.

4.4.3. Beszerzés /40/
Az igényt az informatikusnak a gazdasági irodavezető felé kell továbbítania, csatolva az
igény jogosságáról szóló, általa megfogalmazott szakvéleményt, illetve követnie kell a
beszerzés lebonyolításának folyamatát.
Amennyiben az igényelt hardver eszköz beszerzési ára meghatározott összeghatár fölött
van, a beszerzésről a polgármester, vagy a képviselő testület hivatott dönteni. Ilyen
esetekben a pénzügyi irodavezető döntés-előkészítő dokumentumban előterjeszti az illetékes
döntéshozó szerv (polgármester, képviselő testület) részére az igényléssel kapcsolatos
információkat.
A döntéshozó jóváhagyása esetén, az igényléssel és beszerzéssel kapcsolatos további
feladatokat az informatikus veszi át.

4.4.4. A beszerzés eredményének vizsgálata /45/
Ha a hardver beszerzése valamilyen oknál fogva nem járt sikerrel, úgy a hardverigénylési
folyamat lezárható. A beszerzés meghiúsulásának oka alapján megfontolható az igénylési
folyamat újraindítása.

4.4.5. Leltárba vétel /50/
A sikeres beszerzést követően az informatikai hardver eszközöket nyilvántartó leltárt az
informatikusnak aktualizálni kell, azaz fel kell venni, és a számla adatait rögzíteni kell mellé,
illetve a számlára felvezetni a megfelelő új leltári azonosítókat.

4.4.6. Elutasítás, helyettesítő eszköz felajánlása /60/
A nem teljesíthető hardver igények az informatikusi szakvélemény alapján elutasításra
kerülnek, vagy az informatikus helyettesítő megoldást ajánl fel.
Amennyiben a felajánlott helyettesítő alkalmazás az igénylőnek megfelel, akkor a folyamat
folytatódik. A helyettesítő megoldás igénylő által történő elfogadásáról az illetékes
irodavezetőt tájékoztatni kell, aki jóváhagyja a helyettesítő eszköz alkalmazását.
A hardverigénylés folyamata lezárul, amennyiben:

•
•

az igényt elutasították, vagy
a felajánlott helyettesítő alkalmazást az igénylő nem fogadta el.
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4.4.7. Üzembe helyezés, használatba vétel /70/
A sikeres beszerzést követően, illetve a hardver igény elutasítása esetén a helyettesítő
eszköz elfogadása után sor kerülhet az eszköz üzembe helyezésére (szükség esetén), vagy
a felhasználó által történő használatba vételre. Ezzel egy időben a leltárban frissíteni kell a
hardver eszköz helyét.

4.4.8. Folyamat vége /80/
A hardver igénylés és telepítés folyamata az alábbi eredményekkel zárulhat:

•
•
•

a hardverigény döntéshozó általi elutasítása,
a felajánlott helyettesítő alkalmazás, igénylő, vagy a döntéshozó általi visszautasítása,

üzembe helyezés, használatbavétel.
A folyamat végén a pénzügyi irodavezetőt az igény státuszáról és annak indokáról
tájékoztatni kell.

- 14/38 -

AAM Kft. - Sárvár város Önkormányzata
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felülvizsgálata
Folyamat lépései

10. Folyamat kezdete
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rendszer

és

Végrehajt

leltárak
Dönt

aktualitásának

Közreműködik Tájékoztatást
kap

GIV, I

20. Szoftverhasználat
szúrópróbaszerű
ellenőrzése

I

30. Telepített szoftverek
egyeztetése az
eszköznyilvántartással

I

40. Ellenőrzés
eredményeinek
ismertetése

I

50. Helyesbítő
intézkedések

I

60. Folyamat vége

I

IV

IV

F

IV

4.5.1. Folyamat kezdete /10/
A szoftvergazdálkodási rendszer és a kapcsolódó leltárak aktualizálásának folyamata ciklikus
jellegű. A szoftvergazdálkodási rendszer leltárait félévente, illetve szükség esetén a pénzügyi
irodavezető döntése alapján kell ellenőrizni.
A szoftvergazdálkodási rendszer leltárainak felülvizsgálata szúrópróbaszerű ellenőrzéssel
történik az informatikus döntése alapján.

4.5.2. Szoftverhasználat szúrópróbaszerű ellenőrzése /20/
Az ellenőrzés első lépéseként az informatikus véletlenszerű mintavételt alkalmazva kijelöli az
ellenőrzésre szánt gépeket. A kijelölt gépeken az informatikus ellenőrzi a ténylegesen
telepített szoftvereket.
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4.5.3. Telepített szoftverek egyeztetése az eszköznyilvántartással /30/
A szúrópróbaszerű felmérés eredményeit az informatikus összeveti a meglévő IT leltárakkal.
Az összehasonlítás alapja:

•
•

az adott felhasználók gépein ténylegesen milyen szoftverek vannak telepítve,

•
•
•

az érintett gép azonosítóit,

•

a nyilvántartás szerint a géphez rendelt, de a gépen nem szereplő szoftver nevét és
verzióját.

a szoftvernyilvántartásban az adott felhasználók gépeihez milyen szoftverek vannak
rendelve.
Ugyanekkor az informatikus ellenőrzi, hogy szoftvernyilvántartásban meghivatkozott licenc
megtalálható-e a licenckönyvtárban.
A valós helyzet és a nyilvántartás közötti eltérésekről az informatikus jelentésben tájékoztatja
az irodavezetőt. A jelentés tartalmazza:
a gépen rendszeresen dolgozó felhasználót (amennyiben azonosítható),
a gépen telepített, de a nyilvántartás szerint géphez nem rendelt szoftverek nevét és
verzióját,

4.5.4. Ellenőrzés eredményeinek ismertetése /40/
Az ellenőrzés eredményeit az informatikus és az irodavezető egyezteti. Az egyeztetés során
megbeszélik:

•
•
•

a tények kommunikálásának módját az érintett felhasználó felé,
helyesbítő intézkedéseket (törlés, szabályzatmódosítás, felhasználók oktatása, stb.),

figyelmeztetés, illetve szankcionálási javaslat.
Az ellenőrzési eredmények alapján az irodavezető az informatikussal történt konzultációt
követően dönt a bevezetendő helyesbítő intézkedésekről, szükség esetén az alkalmazandó
figyelmeztetésekről illetve szankcionálási javaslatok előterjesztéséről.

4.5.5. Helyesbítő intézkedések /50/
A felmérést követően az informatikus tájékoztatja az adott géphez rendelt felhasználót
(felhasználókat) a gépen lévő, nyilvántartásban nem szereplő szoftverekről, és felkéri, hogy a
szoftver szükségességéről, illetve törléséről nyilatkozzon. A felhasználó nyilatkozata alapján
a következő lehetőségek merülnek fel:

•

A felhasználónak munkaköre ellátásához szüksége van a szoftverre. A szoftvert a
telepítési folyamatnak megfelelően legalizálják.

•

A felhasználónak munkaköre ellátásához nincs szüksége a szoftverre. A szoftvert a
„Szoftverek törlése” folyamatnak megfelelően törlik.
A helyesbítő tevékenység eredményeként előállt változásokat az informatikus átvezeti a
megfelelő nyilvántartásokban.

4.5.6. Folyamat vége /60/
A helyesbítő intézkedések befejezésével zárul a folyamat. Az intézkedések megtörténtéről az
informatikus értesíti az irodavezetőt.
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4.6. Illegális telepítő készletek kezelése
Folyamat lépései
10. Folyamat kezdete

Végrehajt

Közreműködik

Tájékoztatást kap

I, IV

20. SW telepítő készlet
keresése a hálózaton

I

30. Olvasási jogok
elvétele az állományoktól

I

40. Felhasználó
tájékoztatása

I

50. Állományok törlése

I

60. Folyamat vége

Dönt

I

F, IV

IV

4.6.1. Folyamat kezdete /10/
Az irodavezető döntése alapján az informatikus negyedévente ellenőrzi illegális telepítő
készletek elhelyezését a hálózaton.

4.6.2. Szoftver telepítő készlet keresése a hálózaton /20/
Illegális telepítő készletek keresése a hálózaton kizárólag az informatikus feladata. Az
ellenőrzés a Hivatal kijelölt telepítő szerverén kívül elhelyezett telepítő készletek feltárására
irányul.
A keresés outputja tartalmazza:

•

a talált készlettel telepíthető szoftverek nevét,
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•

a telepítő készlet helyét, és az adott géphez vagy telepítőkészlethez rendelt felhasználót
(amennyiben ismert)

•

a készlet elhelyezésének dátumát.

4.6.3. Olvasási jogok elvétele az állományoktól /30/
Telepítésre csak az informatikus jogosult.
Telepíteni csak a folyamatosan aktualizált verziókat tartalmazó, az informatikus által felügyelt
telepítő készletekről lehet. Ennek érdekében az informatikus azonnali hatállyal elveszi az
illegális telepítő készletekre vonatkozó olvasási és futtatási jogosultságokat

4.6.4. Felhasználó tájékoztatása /40/
Az olvasási jogok megvonását követően az informatikus levélben tájékoztatja az érintett
gépekhez rendelt felhasználót és annak felettes vezetőjét a vizsgálat eredményéről.
Szükség esetén a felhasználót figyelmeztetik a szoftverigénylésre vonatkozó szabályok
betartására.

4.6.5. Állományok törlése /50/
Az informatikus törli az illegális telepítő készleteket, illetve szükség esetén áthelyezi azokat
az Alkalmazás könyvtárba.

4.6.6. Folyamat vége /60/
Az illegális telepítő készletek kezelési folyamatának végén az informatikus értesíti az
irodavezetőt a intézkedések megtörténtéről.
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4.7. Szoftverek törlése
Folyamat lépései

Végrehajt

10. Folyamat kezdete

I, IV, GIV

20. SW törlés, gép
inicializálás

I

30. Szabad licencek
aktualizálása

I

50. Folyamat vége

Dönt

Közreműködik

Tájékoztatást kap

F

I

GIV, IV

4.7.1. Folyamat kezdete /10/
Szoftvertörlésre több okból kifolyólag kerülhet sor (pl. munkatársi mozgás, PC selejtezés,
szoftver leltárak auditja, illetve az adott szoftver használatának megszűntetése esetén),
melyet a folyamat indítójának kell jeleznie az informatikus fele. A kérelemnek tartalmaznia
kell a törlendő szoftver nevét és a gép azonosítóját. A munkatársi mozgás esetén az
irodavezető értesíti az informatikust a munkatárs távozásáról.

4.7.2. Szoftvertörlés, gépinicializálás /20/
Az informatikus törli a kérelemben megadott szoftvereket az adott gépen, és tájékoztatja a
felhasználót.

4.7.3. Szabad licencek aktualizálása /30/
Az informatikus a licencnyilvántartásban módosítja – a szoftvernyilvántartásból beazonosított
– licencbizonylatokra vonatkozó felhasznált darabszámokat. Majd ez után a változásoknak
megfelelően aktualizálja a szoftvernyilvántartást is.

4.7.4. Folyamat vége /50/
A szoftverek törlésével és a törlés tényének nyilvántartásokon való átvezetésével a folyamat
véget ér, melyről az informatikus értesíti a kérelmezőt.
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4.8. A felettes külső szervezet által történő karbantartás és telepítés
Folyamat lépései

Végrehajt

10. Folyamat kezdete

Dönt

Közre-működik

Tájékoztatást
kap

KSz

IV

30. Informatikus
értesítése

F

I

40. Karbantartási munka

KSz

50. Munkalap kitöltése a
karbantartásról

KSz

60. Munkalap továbbítása
az informatikus részére

F

70. Karbantartás
ellenõrzése

I

80.
Eltérés van?

F

I

I

90. Eltérések kezelése

100. Folyamat vége

I

I

KSz

F, IV

4.8.1. Folyamat kezdete /10/
A felettes külső szervezet (pl.: TÁH) szakemberei a Hivatal munkavállalójának
megkeresésére, vagy valamely szoftverhasználati előírás teljesítése céljából informatikai
jellegű (telepítési, karbantartási) tevékenység végzését tervezik a Hivatalnál és erről értesítik
a felhasználót. A kapcsolatfelvétel történhet a Hivatal részéről is, amikor a felhasználó a
felettes külső szervezet által telepített és gondozott informatikai eszköz karbantartását
igényli.
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4.8.2. Az informatikus értesítése /30/
A felhasználó értesíti az informatikust, hogy egy felettes külső szervezet szakembere szoftver
karbantartási munkát fog végezni.

4.8.3. Karbantartási munka elvégzése /40/
A felettes külső szervezet szakembere kiszáll a Hivatalhoz, és elvégzi a szükséges
munkálatokat, a telepítést, vagy karbantartást.

4.8.4. Munkalap kitöltése a karbantartásról /50/
A munka végén a felettes külső szervezet szakembere a felhasználóval közreműködésével
munkalapot tölt ki az elvégzett munkáról, a telepített, updatelt, vagy törölt szoftverekről, illetve
az elvégzett módosításokról. A munkalapnak tartalmaznia kell a munka időpontját, az
elvégzett munka jellegét és eredményét.

4.8.5. Munkalap továbbítása az informatikus részére /60/
Annak érdekében, hogy a külső szakértők által végzett munka minden esetben az
informatikus tudomására jusson, a kitöltött és aláírt munkalapot a felhasználó eljuttatja az
informatikus részére.

4.8.6. A karbantartás ellenőrzése /70/
Az informatikus a munka elvégzése után ellenőrzi a telepített szoftvereket, illetve a
végrehajtott változtatásokat.

4.8.7. Eltérés ellenőrzése /80/
Az informatikus ellenőrzi, hogy a munkalapon feltüntetett munkák lettek-e elvégezve, ennek
során ellenőrzi a szoftverleltár aktualitását is.

4.8.8. Eltérések kezelése /90/
Amennyiben a munkalapon feltüntetett és ténylegesen végrehajtott munkák között eltérés
tapasztalható, ezeket kezelni kell. Ez történhet a szoftverek, vagy a rögzített adatok
korrekciójával. Mindezeket az informatikus a külső szervezet szakemberével történt
egyeztetés alapján végzi el.

4.8.9. Folyamat vége /100/
Az informatikus regisztrálja az idegen tulajdonú szoftvereket és licenceket a megfelelő
nyilvántartásban, és a változásokról értesíti a felhasználót és az irodavezetőt.
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4.9. Munkatársi mozgással kapcsolatos eszközgazdálkodási folyamat
Folyamat lépései

Végrehajt

10. Folyamat kezdete

30.
Eszköz felhasználására
vagy felszabadításra van
szükség?

Felszabadítás

Dönt

Közre-működik

Tájékoztatást
kap

IV

IV

Felhasználás

50. Hardver, illetve
szoftver igénylési
folyamat indítása

40. Sw törlése, licenc
felszabadítása

I

IV

I
Szoftver
igénylés és
telepítés

Hardver
igénylés

60. Folyamat vége

I

IV

4.9.1. Folyamat kezdete /10/
A folyamat akkor indul meg, ha a Polgármesteri Hivatalnál munkatárs felvétel, áthelyezés,
munkakörváltozás, vagy kilépés történik. A munkaügyekkel az illetékes irodavezető
foglalkozik.

4.9.2. Eszköz felhasználás, vagy felszabadítás indítása /30/
Attól függően, hogy felvételről, kilépésről, munkakörváltozásról, vagy áthelyezésről van szó,
licenc felhasználás, vagy felszabadítás történhet. A munkakörökben történő változásokkal
járó informatikai követelményváltozást az irodavezető köteles meghatározni. Szükség esetén
konzultál az informatikussal. Minderről az irodavezető tájékoztatja a Hivatal informatikusát.

4.9.3. SW törlése, eszköz felszabadítása /40/
Amennyiben kilépés esete áll fenn, vagy az áthelyezett munkatársnak a továbbiakban nincs
szüksége az eddig használt szoftverre, akkor elindítják a szoftver törlése folyamatot, illetve
hardver esetén az informatikus az eszközt visszavonja és azt a leltárban is rögzíti.

4.9.4. Hardver illetve szoftverigénylési folyamat indítása /50/
Ha új, munkatárs érkezik, illetve áthelyezett felhasználó kerül új munkakörbe, akkor a
szoftver- illetve a hardverigénylés folyamattal folytatódik tovább a folyamat.

4.9.5. Folyamat vége /60/
A folyamat lehetséges kimenetelei:

•

Munkatársi kilépés esetén a felszabaduló licenc a licencnyilvántartásban megjelenik, és
szükség esetén bármikor felhasználható, illetve a hardver is újra kioszthatóvá válik.

•

Felvétel esetén, elindul a szoftver- és a hardverigénylési folyamat.
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A folyamat végén az informatikus a irodavezetőt az igény státuszáról és annak indokáról
tájékoztatja.

4.10. Leltársablonok leírása
4.10.1.

Licencleltár

A licencleltár egy 15 oszlopos Excel táblázat. Egy sor egy szoftver licenc bizonylatra
vonatkozik. A licencleltárt az alábbiak szerint kell kitölteni.
Licenc leltári szám: a licenc egyedi, a Sárvári Polgármesteri Hivatal által kiosztott leltári
száma.
Licenc azonosító szám: a licencpapíron, vagy -bizonylaton szereplő eredeti azonosító szám
(nem azonos a leltári számmal).
Gyártó: aki a licenc jogosságát igazolja.
Megnevezés: szoftver neve, melynek jogosságát igazolja a licenc.
Verzió: a szoftver verziószáma kerül ide, attól függetlenül, hogy a megnevezésben is
szerepel.
Darabszám: hány szoftver jogosságát igazolja.
Upgradelt darabszám: hány példány került licenc upgradelésre ebből a licencbizonylatból.
(Összesen hány upgrade licenc jog alapul ezen a licenc bizonylaton.)
Felhasznált darabszám: hány szoftvert telepítettek az adott licencre alapozva. (Csak akkor
lehet 0-nál nagyobb érték, ha az Upgradelt darabszám kisebb a Darabszámnál.)
Érvényesség: a licenc érvényességének határideje, lejárata.
Licenc típusa: mire vonatkozik a licenc (opcionális). Pl.: Certificate of Authenticity, vagy
Upgrade, vagy Licence Certificate.
OEM jelleg: OEM licenc esetében a hardver leltári száma, egyébként üresen marad.
Kapcsolódó (upgrade) licenc: a megfelelő szoftver licenc előző verziójának leltári
azonosítója. Amennyiben több alaplicenc bizonylaton alapul, akkor azok felsorolása (pl.: ha
egy 5-ös upgrade licence egy 2-es és egy 3-as alaplicencre vonatkozik.)
Korlátozások: itt kell leírni a licenccel járó egyéb korlátozó tételeket.
Pénzügyi bizonylat száma: a pénzügyi bizonylat száma, ami az adott licencre vonatkozik.
Beszerzés dátuma: a megfelelő számla dátuma.

4.10.2.

Szoftverleltár

A szoftverleltár egy 9 oszlopos Excel táblázat. Egy sor egy telepített szoftverre vonatkozik.
Szoftver leltári száma: a szoftver egyedi, a Sárvári Polgármesteri Hivatal által kiosztott leltári
száma.
Gyártó: a szoftvert gyártó cég neve.
Név: a telepített szoftver neve.
Verzió: a telepített szoftver verziószáma.
Hardver leltári azonosító: annak a hardvernek a leltári azonosítószáma, amelyre a szoftvert
telepítették.
Felhasznált licenc azonosító: az adott szoftver telepítése jogosságának igazolására
felhasznált licencbizonylat leltári azonosító száma.
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Frissíthető: Amennyiben a telepített szoftver jogosságát egy upgrade licenc igazolja,
azonban a szoftvernek még egy korábbi verziója van telepítve, akkor ebben a mezőben kell
szerepeltetni a lehetséges upgrade szoftver nevét.
Telepítés/upgrade dátuma: a legutóbbi telepítés vagy frissítés dátuma.
Telepítő/frissítő szervezet: a szervezet, vagy személy neve, aki a legutóbbi telepítést vagy
frissítést elvégezte.

4.10.3.

Hardverleltár

A hardverleltár egy 8 soros Excel táblázat.
Hardver leltári száma: a hardver egyedi, a Sárvári Polgármesteri Hivatal által kiosztott leltári
száma.
Hardver helye: a hely, ahol a hardver megtalálható a Hivatalban, vagy otthoni használatra
kölcsönzött hardver esetében a cím.
Hardver jellege: Számítógép, Monitor, Billentyűzet, Egér, Nyomtató, Scanner, stb.
Hardver leírása: a hardver jellemzőinek rövid leírása.
Felhasználó: aki számára a hardver ki lett osztva (ha egyértelműen azonosítható), vagy a
felhasználásért felelős szervezet (pl. oktatási osztály, projekt).
Áthelyezés dátuma: a legutóbbi áthelyezés dátuma.
Pénzügyi bizonylat száma: a vonatkozó számla száma.
Beszerzés dátuma: a megfelelő számla dátuma.

5. A kialakított folyamatok és a költségvetés tervezésének
kapcsolata
A polgármesteri hivatalokban, mint költségvetési intézményekben jogszabályokban
meghatározott éves költségvetési gazdálkodás folyik. Az adott évben jórészt csak az előző
években meghatározott költségekre lehet költeni. Az informatikai eszközök cseréjére
megfelelő nyilvántartások híján legtöbb esetben csak a pénzügyi nyilvántartásokban szereplő
összegek alapján, általában annak bizonyos hányadában lehetett meghatározni a
szükségleteket.
Megfelelő, aktuális nyilvántartással azonban lehetővé válik, hogy a pénzügyi tervezés idején
figyelembe vegyék a jelenleg meglévő informatikai eszközparkot, illetve annak elavultságát,
összevessék azt a jövő évre vonatkozó létszámtervekkel és munkakör változási
elképzelésekkel. Ennek következtében lehetőség van igen pontos számításokra, illetve az
eszközbeszerzési, amortizációs költségkeret igények igen pontosan alátámaszthatóak,
sokkal részletesebben tervezhetőek.
Mindemellett kimutathatóak a feleslegesen készleten lévő eszközök – amelyek jelenleg
gyakran félreeső raktárakban porosodnak. Ezek minél hamarabbi értékesítéséből, vagy
megfelelő újrahasznosításából további megtakarításokat érhetnek el az önkormányzatok.

6. A bevezetés tapasztalatai
A folyamatok tudatosabb használata érdekében az eszközgazdálkodással kapcsolatos
kritériumokat a tanulmány alapján az önkormányzat jegyzője kötelező érvényűvé teszi a
megfelelő érdekeltségi körben. A megvalósítás módszerét helyi rendeletben szabályozza.
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A kialakított folyamatokat az érintett önkormányzatok a kialakítás után azonnal elkezdték
használni. A bevezetést követte ugyanis a jelenlegi eszközpark felmérése. Ehhez azonban
elengedhetetlen volt, hogy a felmérés időszakában történt változások – ha azok már
nyilvántartásba vett eszközt érintenek – a nyilvántartás aktualizálásával is együtt járjanak.
Az érintett önkormányzatokon belül egy részletes számítógépes hardver-szoftver leltár
készül, amely magában foglalja a számítógép hardver-összetevőit alkatrészmodul mélységig,
a perifériákat és adatbeviteli eszközöket /UPS, monitor, egér, scanner, printer/.
A leltár érinti a számítógépre telepített szoftvereket, és kiindulási alapot képez, illetve átfogó
képet ad az informatikai vezető számára a telepített szoftverek szükségszerűségéről és
jogosságáról.
A számítógépes leltár az AIDA32 v2.20 freeware szoftverrel készül el, amely kellő mélységig
prezentálja a megkívánt információkat a szükséges szabályzatok kidolgozására és
bevezetésére. A riportok egy mintáját a melléklet tartalmazza.
A beszerzési számlák alapján összegyűjtésre kerül és az adott géphez társítva lesz a
megfelelő licenc illetve tanúsítvány.
Az így bevezetett folyamatok jelentősen segítik a Pénzügyi Iroda munkálatait a leltározási
időszakban, valamint növelik az ügyintézők informatikai kultúráját, iránymutatást adnak az
esetleges és sokszor nem szükségszerű, indokolatlan eszközbeszerzés buktatóiról.
Az önkormányzat informatikusa tervezi, hogy a fenti folyamatok és nyilvántartások
támogatására egy keretrendszert készít, mely többek között az AIDA szoftver által készített
riportokkal aktualizálható lesz.
A folyamatok kötelező érvényűvé emelésével párhuzamosan az önkormányzat az alábbi
igénylőlapokat kívánja bevezetni:
Hardver igénylési lap
Szoftver igénylési lap / önkormányzati, feladatspecifikus szoftverek köre /
Külső cég munkavégzését igazoló munkalap
Az igénylési lapok formátumát a melléklet tartalmazza, a mezők leírása a következő
fejezetben található.
Az igénylőlapokon szereplő információk halmaza szintén úgy került meghatározásra, hogy az
megfeleljen majd a hosszú távú tervekben szereplő eszköznyilvántartó keretrendszer
inputjainak, illetve az igények nyilvántartásának, követésének. Az elkészített sablonok
egyszerre alkalmasak egy adott igény rögzítésére és továbbítására, illetve a megszületett
igények nyilvántartására és naplózására.

6.1. Az igénylőlapok
Az alábbi fejezet tartalmazza az egyes igénylőlapok (-naplók) adatmezőinek rövid leírását:

6.1.1. Hardver igénylési napló
Igénylő neve: a hardvert igénylő felhasználó neve, a hardver leendő felhasználója.
Iroda: az igényelt hardver telepítésének helymegnevezése.
Hardver típusa: Számítógép, Monitor, Billentyűzet, Egér, Nyomtató, Scanner, stb.
Hardver megnevezése: az igényelt hardver specifikációja, megkívánt jellemzőinek rövid
leírása.
Lecserélendő hardver azonosítója: Amennyiben a hardver igény egy meglévő hardver
cseréjére vonatkozik, akkor a cserélni kívánt hardver azonosítója. Ha új igényről van szó,
akkor üresen kell hagyni.
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Igénylés indoka: az igénylés indoka, kívánt felhasználási cél.
Igénylés dátuma: az igény benyújtásának dátuma.
Teljesítés dátuma: az igény teljesítésének, vagy végleges elutasításának dátuma.
Igény elbírálása: Az igény végleges elbírálása során kell kitölteni. Lehet „Elutasítva”,
„Elfogadva” értékű, vagy helyettesítő megoldás esetén annak leírását tartalmazza.

6.1.2. Szoftver igénylési napló
Igénylő neve: a szoftvert igénylő felhasználó neve, a hardver leendő felhasználója.
Iroda: az igényelt szoftver telepítésének helymegnevezése.
Szoftver megnevezése: az igényelt szoftver specifikációja, megkívánt funkcióinak rövid
leírása, vagy a konkrét szoftver és gyártójának megnevezése.
Szoftver verziószáma: Konkrét szoftverigény esetén az igényelt szoftver verziószáma. Ha
az igénylő nem egy konkrét verziót keres, akkor üresen kell hagyni.
Meglévő verziószám: Amennyiben a felhasználó egy meglévő szoftver upgrade-jét kéri,
akkor a jelenleg telepített szoftver verziószáma. Ha nem upgrade-ről van szó, üresen kell
hagyni. Ha a mező ki van töltve, a szoftver megnevezését is kötelezően ki kell tölteni.
Igénylés indoka: az igénylés indoka, kívánt felhasználási cél.
Igénylés dátuma: az igény benyújtásának dátuma.
Teljesítés dátuma: az igény teljesítésének (szoftver telepítésének), vagy végleges
elutasításának dátuma.
Igény elbírálása: Az igény végleges elbírálása során kell kitölteni. Lehet „Elutasítva”,
„Elfogadva” értékű, vagy helyettesítő megoldás esetén annak leírását tartalmazza. Minden
teljesített esetben tartalmazza a megoldás módját (új licensz beszerzés, vagy meglévő
szabad licenszek használata, vagy shareware, freeware szoftver)

6.1.3. Munkalap (külső cég/szervezet munkavégzésének igazolására)
Igénylő neve: a külső telepítési, karbantartási munkát igénylő felhasználó, vagy szervezeti
egység neve, vagy külső megkeresés esetén a munkavégző szervezet neve.
Cég / Szerv megnevezése: a külső munkát elvégző cég, vagy szervezet neve.
Munkavégző neve: a külső munkát elvégző személy neve.
Munkavégzés helye / iroda: a telepítés, karbantartás helyének, irodának a megnevezése.
Hardver leltári szám: annak a hardvernek a leltári száma, vagy egyedi azonosítója, amelyen
az adott telepítési, karbantartási munkát elvégezték.
Szoftver megnevezése: a telepített, vagy karbantartott szoftver gyártója, neve.
Verziószáma: a telepített, vagy karbantartott szoftver verziószáma.
Munka leírása: az elvégzett munka rövid leírása, változtatott beállítások felsorolása.
Sikertelen kísérlet esetén az elvégezni kívánt munka leírása.
Eredményessége: az elvégezni kívánt munka sikeres, vagy sikertelen jellege.
Eredménytelenség indoklása: sikertelen munka esetén annak indoka.
Munkavégzés dátuma: a munka befejezésének, vagy sikertelen megkísérlésének dátuma.
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7. A magyar és a nemzetközi (EU és testvérvárosok
önkormányzata) folyamatainak összehasonlítása
A folyamatok kialakításával párhuzamosan egy rövid kérdőívet is összeállítottunk az érintett
önkormányzatok EU-beli testvérvárosai számára, melyben az ottani önkormányzatok
eszközgazdálkodásáról kívántuk képet alkotni.
A kérdőívet a 3. melléklet tartalmazza.
A kérdőívet az alábbi városok számára küldtük el:

•
•

Sonntagberg,

Steinheim
A kérdőívre a két város sajnos csak szűkszavúnak tekinthető – és gyakran nehezen
értelmezhető válaszokat – adott, így az eredmények részbeni bizalmassága miatt azok
megnevezése nélkül ismertetjük a megkapott válaszokat:
Van-e az önök önkormányzatánál
külön, dokumentált IT eszközgazdálkodási folyamat (akár csak hardverre,
vagy szoftverre vonatkozóan)?
nem, nincs
Mennyire illeszkedik az önök IT eszközgazdálkodása a pénzügyi eszközgazdálkodáshoz?
az egészhez kapcsolódik
Ha van önöknél IT eszközgazdálkodási
folyamat, akkor az mióta működik
(mikor
alakították
annak
legelső
kezdeményét)?
1975 óta
Ha önöknél nem létezik külön IT eszközgazdálkodási folyamat, akkor tervezik-e ilyen bevezetését?
Az eszközgazdálkodási folyamatok kiterjednek-e az önkormányzat egészére,
vagy csak bizonyos rész szerveire?
az egész tevékenységre
Informatikailag támogatott-e az IT
eszközgazdálkodás, ha igen mivel?
igen, hálózatosan

nem

-

-

-

-

-

Jelenleg önök milyen leltárakat vezetnek az IT eszközgazdálkodással kapcsolatban (pl.: hardver, szoftver licenc,
pénzügyi bizonylatok, telepített szoftve- az összes állományra kiterrek, …stb.)?
jed
Az egyes leltárakban milyen adatokat
jelenítenek meg (amennyiben lehetséges,
a
leltársablonokat
kérjük az törvényileg rendelkemellékelni)?
zésre áll, hozzáférhető
-
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Mennyire tekinthetőek konzisztensek a
különböző leltárak (amennyiben többet
is használnak)?
igen
Milyen gyakran végeznek átfogó
informatikai leltárazást?
az éves vizsgálat része
Az IT eszközgazdálkodás folyamataikban milyen szerepkörök vannak és mik
a főbb felelősségeik?
a munkaadó + admin
Mik a meghatározó tapasztalataik a jelenlegi IT eszközgazdálkodási folyama- szoftver szerződések, a fotaikkal, milyen tekintetben fejleszthe- lyamatok állandó javítása,
tőek, mik az erősségeik?
fejlesztése
Hány PC-t és hány szerver-t kezel az
önök szervezete?
1, 10
6 server, 50 PC
Eszközparkjuk mekkora hányada áll
otthoni használat alatt?
Nincs
2 Notebook
Van-e az önök használatában más
tulajdonában
álló
hardver,
vagy
szoftver?
Nincs
nem
IT eszközgazdálkodással kapcsolatos
működésüket
önálló
hatáskörben
végzik, vagy valamely felsőbb szerv adminisztrátoron keresztül,
végzi önök számára?
önállóan
önállóan
Szankcionálják-e a szervezeten belüli
illegális szoftverhasználatot, ha igen,
hogyan?
a munkahely elvesztése
Végeznek-e szoftver licenc auditot, ha az adminisztrátor folyamaigen, milyen gyakran?
tosan / rendszeresen
nem rendszeresen
A fenti adatok elemzése sajnos nem teszi lehetővé általános, EU-ra vonatkozó kép
kialakítását, azonban, így is tehető néhány érdekes megállapítás.
A nyilatkozó önkormányzatok nem rendelkeznek önálló IT eszközgazdálkodási
folyamatrendszerrel, az eszközgazdálkodást önálló hatáskörben végzik, általában a pénzügyi
eszközgazdálkodás részeként.
Szembetűnő módon a kisebb önkormányzatnál pontos, minden eszközre kiterjedő
nyilvántartást vezetnek, – vélhetően a számviteli nyilvántartás részeként – míg a nagyobb
méretűnél nem nyilatkoztak eszköz szintű nyilvántartásról.
Az eszközgazdálkodási folyamatok közül, mivel azok nincsenek külön megfogalmazva, a
hangsúly alapvetően a szoftverbeszerzésekre, licence-szerződések megkötésére, illetve
ezeknek a fejlesztésére korlátozódik.
IT eszköz-leltározást az önkormányzati szintű eszközleltár végzésével párhuzamosan
végeznek, de erről csak a kisebb önkormányzat számolt be.
A nagyobb önkormányzatnál már kezelni kell az otthoni használatban álló eszközöket is.
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Az IT eszközgazdálkodás tekintetében a vizsgált önkormányzatok nagyobb függetlenséget
élveznek a hazai önkormányzatoknál. Igaz ugyan, hogy az IT eszközgazdálkodás
Magyarországon is saját hatáskörben végezhető, azonban a TÁKISZ szerepe és tulajdonjoga
bizonyos szoftverek esetében meghatározó.
Az illegális szoftverhasználat ellenőrzése és szankcionálása sem egységes, hiszen a
nagyobb méretű önkormányzatnál az ellenőrzés sem rendszeres és szankciók sincsenek
megállapítva. Figyelemre méltó azonban, hogy a kisebb méretű önkormányzatban az illegális
szoftverhasználat a munkahely elvesztésével is járhat.

8. Összefoglalás
A nyilatkozó önkormányzatokat tekintve leszűrhető, hogy a projektben résztvevő
önkormányzatoknál bevezetett eszközgazdálkodási folyamatok előremutatóak. Nyilvánvaló,
hogy mind a projektben résztvevő hazai, mind a vizsgálatokba bevont EU önkormányzatok
alapvetően kisméretűek, feltehető, hogy a nagyobb városok IT eszközgazdálkodása már
sokkal előrehaladottabb állapotban található.
Mindemellett a szoftverhasználat törvényi kötelezettségei, valamint a nagy értékű IT
eszközök hatékony gazdálkodásának megalapozása mind szükségessé teszik a kis
önkormányzatok számára egy hasonló rendszer megteremtését.
A tanulmányban ismertetett folyamatokat és nyilvántartásokat alapvetően kis- és közepes
méretű önkormányzatoknál alakítottuk ki. Ügyeltünk azonban arra, hogy az elkészülő
folyamatok lehetőleg méret függetlenek legyenek, ennek megfelelően a tanulmányban
szereplő folyamatok és eszközök ugyanígy alkalmazhatóak nagy méretű önkormányzatok
esetén is.
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9. Melléklet
9.1. Az AIDA32 v2.20 freeware szoftver által generált riport mintája.

AIDA32 © 1995-2002 Unlimited Possibilities
Riport típusa

Riport varázsló

Számítógép

P200

Riport készítő

JB-11

Operációs rendszer

Microsoft Windows 98 4.10.2222A (Win98 SE)

Dátum

2002-09-09

Idő

15:37

Összegzés
Számítógép:
Operációs rendszer

Microsoft Windows 98

Számítógép név

P200

Felhasználó neve

JB-11

Alaplap:
CPU típusa

Intel Celeron-A, 366 MHz (5.5 x 66)

Alaplap neve

Ismeretlen

Alaplapi
lapkakészlet

VIA VT82C693A Apollo Pro133

Rendszer memória

96 MB (SDRAM)

BIOS típusa

Award Modular (11/22/00)

Kommunikációs
port

Kommunikációs port (COM1)

Kommunikációs
port

Kommunikációs port (COM2)

Kommunikációs
port

Nyomtatóport (LPT1)

Megjelenítés:
Videokártya

nVIDIA TNT2 M64

3D gyorsító

nVIDIA RIVA TNT2 M64

Monitor

Jean JD144
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Háttértár:
Floppy meghajtó

GENERIC NEC FLOPPY DISK

Lemezes meghajtó

GENERIC IDE DISK TYPE46

CD/DVD meghajtó

ATAPI CD-ROM DRIVE-20X

Kötetek:
C: (FAT32)

3069 MB (2560 MB szabad)

Bevitel:
Billentyűzet

Szabványos 101 vagy 102 gombos, illetve Microsoft Natural
Keyboard billentyűzet

Egér

Szabványos, soros portra csatlakozó egér

Perifériák:
Nyomtató

HP LaserJet 2200 Series PCL 6

Számítógép név
Típus

Osztály

Számítógép megjegyzés

Logikai

NetBIOS név

Logikai

Számítógép név
P200

Operációs rendszer
Operációs rendszer tulajdonságai:
Opr. neve

Microsoft Windows 98

Opr. kódneve

Memphis

Opr. nyelve

Magyar

Opr. kernel típusa

Windows 98

Opr. verziója

4.10.2222A (Win98 SE)

Opr. telepítés dátuma

2002.01.14.

Opr. főkönyvtára

C:\WINDOWS

Licenc információ:
Regisztrált tulajdonos

muszak

Regisztrált szervezet

pmhsarvar

Licenszelt
száma

1

processzorok

Termék azonosító

01402-OEM-0076924-83515
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Termék kulcs

GW2FH-HHXMF-B9JWP-QFBJP-GV6G8

Jelenlegi folyamat:
Számítógép név

P200

Felhasználó neve

JB-11

UpTime

520687 mp (6 nap, 0 óra, 38 perc, 7 mp)

Komponensek verziója:
Common Controls

5.80

Internet Explorer

5.00.2614.3500 (IE 5 - Windows 98 SE)

Outlook Express

5.00.2615.200

DirectX

4.06.03.0518 (DirectX 6.1a)

ASPI

1, 0, 0, 0

ODBC

3.510.3711.0

Operációs rendszer jellemzői:
Debug verzió

Nem

DBCS verzió

Nem

Biztonsági mód

Nem

Hálózati mód

Igen

Távoli folyamat

Nem

Csökkentett mód

Nem

Lassú processzor

Nem

Problémák és javaslatok:
Probléma

A DirectX túl régi. Modern játékok igényelhetik a
DirectX 7+-t.

PCI / PnP hálózat
Eszköz leírása

Típus

Realtek RTL8029 Ethernet Adapter

PCI

Internet
Internet beállítások:
Kezdőlap

http://www.microsoft.com/hun

Keresőlap

http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch

Letöltési mappa
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Jelenlegi proxy:
Proxy állapota

Letiltva

LAN Proxy:
Proxy állapota

Letiltva

Telepített programok
Program

Telep. méret

AIDA32 v2.20

Ismeretlen

Ajánlás Vizuál Regiszter

Ismeretlen

an3inst

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #10

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #3

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #4

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #5

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #6

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #7

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #8

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\) #9

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter (C:\Program Files\Vizuál Regiszter\)

Ismeretlen

Helyi Vizuál Regiszter

Ismeretlen

HP LaserJet 2200 Eltávolító

Ismeretlen

LiveUpdate 1.6 (Symantec Corporation)

Ismeretlen

MSDE

Ismeretlen

Norton AntiVirus Corporate Edition

Ismeretlen

NVIDIA Windows 95/98 Display Drivers

Ismeretlen

Windows frissítés
Frissítés leírása

Frissítés
típusa

Inst. Date

Updates (Windows 98 - megoldások a 2000. év
problémáira)

Ismeretlen

Ismeretlen

Windows 98 második kiadás (4,10,0,2222)

Ismeretlen

Ismeretlen

Antivírus
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Szoftver leírása
Norton
AntiVirus
Corporate Edition

Szoftver
verzió
2001

7.50
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Vírus adatbázis
dátuma
2002-07-12

Ismert
vírusok
61664
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9.2. A leltársablonok
9.2.1. Licenc leltár
H a rd v e r le ltá r i
szám a

H a rd v e r h e ly e

H a rd v e r
je lle g e

H a rd v e r le ír á s a

F e lh a s z n á ló

Á th e ly e z é s
d á tu m a

P é n z ü g y i b iz o n y la t
szám a

B e s z e rz é s
d á tu m a

9.2.2. Szoftver leltár
Szoftver
leltári száma

Gyártó

Név

Verzió
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Hardver
leltári
azonosító

Felhasznált
licenc

Frissíthető

Telepítés/
Upgrade
dátuma

Telepítő/
frissítő
szervezet
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9.2.3. Hardver leltár
Hardver leltári
száma

Hardver helye

Hardver
jellege

Hardver leírása
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Felhasználó

Áthelyezés Pénzügyi bizonylat
dátuma
száma

Beszerzés
dátuma
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9.3. Az igénylési naplók
9.3.1. Hardver igénylési napló

Igénylő neve

Iroda

Hardver
típusa

Hardver megnevezése

Lecserélendő
hardver
azonosítója

Igénylés indoka

Igénylés Teljesítés
dátuma
dátuma

Igény elbírálása

9.3.2. Szoftver igénylési napló

Igénylő neve

Iroda

Szoftver megnevezése

Szoftver Meglévő
verzió- verziószáma
szám
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Igénylés indoka

Igénylés Teljesítés
dátuma dátuma

Igény elbírálása
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9.3.3. Munkalap

Igénylő neve

Cég / Szerv
megnevezése

Munkavégző
neve

Munkavégzés
helye /
iroda

Hardver
leltári
száma

Szoftver
Verziómegnevezése száma
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Munka leírása

EredMunkamé- Eredmény-telenség
végzés
nyesindoklása
dátuma
sége

