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Az elmúlt időszakban bevezetett eszközök a jelenlegi eredmények és a jövő fejlesztéseinek az alapjai. 

ÁTTEKINTÉS – PM FÓRUM 

2014 

„Nagy volumenű 

informatikai projektek 

sikeres menedzsmentje 

az államigazgatásban” 

2015 

„Fejlesztési projektek az 

e-közigazgatás 

kiterjesztése érdekében” 

2016 

??? 
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Eszköz

ök 

Eredménye

k 

Innováció 



VÁLLALATI 

NÖVEKEDÉS 

NTG végpontok, üzemeltetett eszközök, Ügyfélkapu és Hivatali kapu 

regisztráltak 

Ügyfélkör és szolgáltatási feladatok 

Az elmúlt négy év alatt hatszorosára, 26 Mrd Ft-ra nőtt 

Árbevétel 

2010-óta több mint hatszorosára nőtt a leányvállalatok alkalmazottaival együtt 

(1200 fő) 

Létszám 
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2007-13 programozási ciklus rögzíti a 

határidőket – ettől eltérni csak nagyon 

indokolt esetben lehet(ett). 

Határidő tartás 

Az IH és KSZ intézményrendszer 

átalakításával egyidőben a forráslehívás 

maximalizálása. 

Forráslehívás 

A változó környezet hatására a szkóp 

számos esetben módosul, de a 

véghatáridő és az indikátorok 

változatlanok. 

Szkóp bővítés 

A NISZ jellemzően a leszállított 

projekttermékek üzemeltetője, mely 

további szempontok folyamatos 

érvényesítését követeli meg.  

Átadás-átvétel 

A projektekkel szemben tovább növekedtek az elvárások. 

PROJEKT ELVÁRÁSOK NÖVEKEDÉSE 
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A növekvő vállalat és 

a fokozódó elvárások 

és kihívások mellett a 

fejlesztési projektek 

komoly 

eredményeket értek 

el 2014-ben is 

0

5 PROJEKT ADATOK 

5,1 Mrd Ft forráslehívás 

133 lefolytatott beszerzési eljárás 

26 futó projekt 



HP SM és SAP 

rendszerek 

bevezetése 

Okmányirodák 

üzemeltetés átvétele  

Kormányablak 

kialakítások 

Hálózat és HVR 

korszerűsítés 

IP telefónia bővítés 

SZEÜSZÖK 

fejlesztése 

NISZ mint konzorciumvezető 

e-közigazgatási szolgáltatási minőség és hatékonyság növelés 

FŐBB PROJEKT EREDMÉNYEK 
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KKIR2 

Hangplatform 

beszerzés 

lefolytatása, az éles 

rendszer 

kiépítésének 

megkezdése 

ZRH optikai 

fejlesztés 

megkezdése 

DDOS védelmi 

rendszer kiépítése 

NTG fejlesztése 

Hálózati eszközök 

cseréje (pl.: KAB-ok, 

Járási hivatalok) 

Központi 

hívásfogadó 

eszközök 

biztosítása 

Végpontok 

monitorozhatóságán

ak biztosítása 

NHP  

eszközkorszerűsítés 



Rendszerszoftver 

frissítés 

Diszpécser 

munkaállomások 

cseréje 

Új bázisállomások 

telepítése 

Hangrögzítő és 

dokumentáló 

rendszer fejlesztése 

NISZ mint közreműködő  

Biztonságos és költséghatékony rendszerek fejlesztése és üzemeltetése 

FŐBB PROJEKT EREDMÉNYEK 
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EDR 

Saját fejlesztésű és 

üzemeltetésű 

biztonságos 

rendszer 

Egy év alatt három 

választást szolgált ki 

hiba nélkül 

 

Választás 

Közszolgáltatásként 

nyújtott, egységes, 

országos parkolási 

rendszer 

kifejlesztése, a 

legkorszerűbb 

fizetési módok (sms, 

telefonhívás, 

mobilapplikáció) 

rendszerbe 

integrálásával. 

Mobilfizetés 
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További feladatok 

Folytatjuk 
az informatikai és 

távközlési konszolidációt 

Folytatjuk 
a vállalat IT és üzleti 

folyamatainak optimalizációját 

Holding 
rendszerben dolgozunk 

leányvállalatainkkal 



 

Futó és 

előkészítés alatt 

lévő projektek 

0

9 2015-ÖS PROJEKTEK 

e-Egészségügy program 

ASP kiterjesztése 

Kormányzati Adatközpont 

e-kártya bevezetése 

Területi közigazgatási informatikai – 
távközlési fejlesztések 



Programkezelés 

az MS Project 

Serverben 

Beszerzések 

nyilvántartása 

VIR kiszolgálása 

 

FEJLESZTÉ

S 

PROJEKTMENEDZSMENT CÉLOK 

Projekt adatok 

elérése mobil 

platformról 

 

PLATFORM 

Projektvezetési 

szabályozás 

folyamatos 

fejlesztése 

 

SZABÁLYO

ZÁS Szakmai silók 

kialakítása, 

karrierút 

bevezetése 

 

HUMÁN 

1

0 



Köszönöm a figyelmet! 


