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Interoperabilitást gátló tényezők
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Közigazgatási szakrendszerek egységes

A KKSzB projektet megalapozó fontosabb jogszabályok:
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2015. évi CCXXII . törvény
az elektronikus ügyintézés és
bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól

2011. évi CXII. törvény
az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról
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2012. évi LXIII. törvény
a közadatok újrahasznosításáról

Az Európai Parlament és a
Tanács (EU) 2016/679
rendelete
a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad
áramlásáról…
(2018. májustól)

A KKSzB jelentősége állami szereplők részére (G2G)
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felhatalmazás alapján igényelhető
információkhoz hozzájutni,
szolgáltatásokat használni, gyorsabb
implementáció

A Busz rendszerű kapcsolatkialakítás üzemeltetése olcsóbb,
hatékonyabb
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Átláthatóbb
Az Elektronikus Ügyintézési
Felügyelet át tudja tekinteni a
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Újrahasznosítható
Az egyes szoftver-komponensek
újrahasznosíthatóak, és többcélúan
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pénzmegtakarítás

A KKSzB jelentősége piaci szereplők részére (G2B)
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Jogszabályban rögzített adatok

Szabványosan definiált interfészen
keresztül lehet közadatokat elérni

Közüzemi szolgáltatóknak,
bankoknak, biztosítóknak
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Egyszerű kapcsolódás
Nagy kapacitású, szabványos
interfészek használhatósága

Biztonságos kommunikáció
A külvilág és a védett belső
hálózatok közötti védelem
kialakított megoldással

DMZ

igénybe venni. A KKSzB infrastruktúrát szoftverek,
hardverek, belső konvenciók, előírások és eljárások
halmaza építi fel.
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Microservice architektúrájú

ELOSZTOTT RENDSZER

Tartalom semleges platform (XML, JSON, ...)

Az üzenetek nem mennek át központi szerveren

HTTP-re épülő kommunikáció

vagy szervereken, így nem is jöhet létre központi hiba,

Open Source alkalmazásokra épül

amely a komplett rendszert érintené (SPoF).
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Nagy teljesítményű
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Felhőben valósul meg,
Horizontálisan
skálázhatókialakítása
külső
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lehetséges
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Tartalomsemleges
HTTP protokollon keresztül

BIZTONSÁG (adatszintaxistól függetlenül)
Minden

kommunikációban

résztvevő

oldal

képes kommunikálni

azonosított. A KKSzB nem néz bele az üzenetekbe,

átvihető

azokból nem nyer ki semmilyen információt és nem

adatszerkezetet használhatnak. Így a régi (XML,

módosítja vagy bővíti azokat. A szolgáltatás önállóan

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

döntheti el, hogy a számára előírt biztonsági szintet

Microservice
Architecture
alkalmazások
integrációja
is
elvégezhető,

milyen módon teljesíti (titkosítás).

A szolgáltatások
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szoftverekkel történik.
A

Figyelembe veszi a felelősségi köröket
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A KKSzB fejlesztése nyílt eszközökön és nyílt

bármilyen

HTTP-n

adatszerkezetek is használhatók. Ezzel a meglévő

ugyanakkor biztosítható az időtálló és
Mikroszolgáltatásokon
alapuló
megoldás is.
skálázható, hibatűrő rendszer

modern
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Nagy teljesítmény

NAGY TELJESÍTMÉNY

Többakár
százezer
kapcsolatot is fenn
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tartani
egyidejűleg
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A

KKSzB

alapkiépítésben

FELELŐSSÉG

korlátozza, még a nagy teljesítményű rendszerek

A KKSzB nem korlátozza, módosítja és nem veszi

teljesítményét sem. Az alapkiépítés horizontálisan,

el a szolgáltatás nyújtók felelősségét és jogait. A

költséghatékony módon akár tovább is skálázható.

KKSzB-n nyújtott szolgáltatások minősége továbbra
is a szolgáltatást nyújtó felelőssége.

KKSzB lokális gateway igénybevételére is. Ekkor a telepítésre kerülő KKSzB lokális
gateway megoldja a KKSzB rendszerhez történő csatlakozás műszaki követelményeit, oly
módon, hogy nem kell a kliens alkalmazást módosítani, csak a kérés útvonalát kell a KKSzB
lokális gatewayre irányítani. A KKSzB lokális gateway tartja a kapcsolatot a KKSzB
gatewayekkel.

KKSZB struktúrája

Ábra 2. KKSzB kliens és szolgáltatás elhelyezkedése a KKSzB rendszerben

A két megoldás közti különbség, hogy:
• a KKSzB lokális gateway használata esetén a szoftvert nem kell módosítani,
ugyanakkor a helyi útvonalválasztás, autentikációs token és egyéb konfigurációs
beállításokat és karbantartásokat (például: lejáró autentikációs cseréje) el kell végezni
a lokális gatewayen

SOAP
• KKSzB lokális gateway használata üzemeltetési feladatot jelent a használójának, és
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Fejlesztés
A KÖFOP projekt keretében
megvalósul a KKSzB fejlesztése

Pilot
A Pilothoz csatlokzni kívánó
szervezetek felé megnyitás

Rendszerindulás
Teljes funkcionalitásában
felhasználható KKSzB

Köszönöm a figyelmet!

