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FLOSS & a közigazgatás

A nyílt forráskódú szoftverek használata elősegítheti a közös 
alapokra épülő IT megoldások kialakítását a európai 
közigazgatásban.

A közigazgatás számára kifejlesztett szoftverek esetén, az OSS 
speciális tulajdonságai lehetővé teszik  jobb szolgáltatás 
nyújtását adott büdzséből:

……használhatóhasználható

……módosíthatómódosítható ……megoszthatómegosztható

……tanulmányozhatótanulmányozható

szabadon…szabadon…
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Az Európai Bizottság IDABC programja

IDABC: Interoperable Delivery of European 
eGovernment Services to Public Administrations , 
Businesses and Citizens 

EU program, ami az IT lehetőségeit felhasználva 
támogatja:

Határokon átnyúló közszféra általi 
szolgáltatások nyújtását az EU állampolgárai 
és vállalatai számára. 
Közigazgatások határokon átnyúló 
együttműködését

Büdzsé: 40 projekt finanszírozása, mintegy 30 
millió EUR éves költségvetés
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OSOR.eu

Központi találkozóhely – egy platform – ahol a 
közintézmények szabadon megoszthatják egymással nyílt 
forráskódon alapuló IT megoldásaikat és ezzel 
kapcsolatos tapasztalataikat, jobb eGov szolgáltatások 
nyújtásának érdekében. 

• Obszervatórium– közigazgatás OSS tapasztalatainak  
terjesztése (good practice)

• Tárház  – a közszféra által finanszírozott OSS 
megosztásának és közös kifejlesztésének elősegítése

• Információs tárház – a nyílt forráson alapuló 
fejlesztések, illetve közösségekkel kapcsolatos információ 
megosztása. 

CélkitűzésekCélkitűzések
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OSOR előnyei

 

• Közszféra számára– az IT megoldások bevezetésével 
kapcsolatos költségek csökkentése a kód újra-
felhasználása útján. Hasonló projektek tanulságainak 
elemzési lehetősége, domén specifikus közösségek 
kialakítása, a feltöltött IT megoldással kapcsolatos 
visszajelzések felhasználása a fejlesztéskor. 

• IT fejlesztők– tájékoztatás az OSS-szel kapcsolatos 
tevékenységekről, közigazgatás által megfogalmazott 
követelményekről.  Fejlesztői környezet biztosítása.

• Citizens and Businesses – a platformfüggetlen 
eKormányzati szolgáltatások elérhetőségének elősegítése
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 Információs Platform
- OSS-szel kapcsolatos hírek,esettanulmányok, events

- Támogatás biztosítása jogi, technikai és szervezeti 
kérdésekben - az OSS területén (együttműködés)

 Registry and Repository
- A közigazgatásban kifejlesztett OSS alkalmazások 

feltöltése, letöltése, keresése
- Nagyobb ismertség (visibility) biztosítása-  tagállamok 

hasonló platformjainak összekötése

 Platform for collaboration
- Határokon átívelő együttműködés (közös fejlesztés, 

közösségek) támogatása

OSOR.eu szolgáltatások
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Website or Information 
 Platform

Weboldal, mely az OSS-
sel kapcsolatos 
információval szolgál

hírek

esettanulmányok

Kongresszusok, 
workshop-ok

hirevél

ajánlások

egyéb... 

OSOR.eu szolgáltatások
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Forge/Repository 

Technikai környezet az 
co-operative 
szoftverfejesztés 
támogatására. 

Szoftver tárház 

Fejlesztői 
környezet 

OSOR Forge szolgáltatások
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OSOR

National forge-ok (nemzeti tárházak) szövetsége

Eloszott keresési 
lehetőség a 
hasonló nemzeti 
Forge (tárházak)-
okban
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Eddig összekötött nemzeti tárházak 

Adullact with 401 projects

Forxa de Mancomun with 101 
projects

Morfeo-Forge with 53 projects 

La forja de Guadalinex with 31 
projects

CNIPA with 18 projects
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Fejlesztői sarok: hogyan használhatom az OSOR.eu-t?

Három lehetőség van az OSOR szolgáltatásainak használatára

A projekted az OSOR közvetlenül tárolja (direkt hosting)
A projekted egy nemzeti tárhely kezeli
A projekted a saját webhelyeden tárolod – az OSOR információs 
felületet biztosít csak. 
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Feltöltés az OSOR-ra – kezdő lépések

Regisztráld magad 

A feltölteni kívánt projektnek meg kell felelnie a 10 Előírásnak.

Ki kell tölteni egy projekt adatlapot. 
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10 Előírás (röviden)

OSS projekt 

A platform a közigazgatás által finanszírozott projektek számára 
van fenntartva. 

Az OSOR.eu-ra feltöltött szoftver és dokumentáció szabadon 
letölthető kell hogy legyen, és elismert nyílt forrás licencet kell 
használni. 
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Közösségek támogatása

A jövőben

Jelenleg négy közösség
 GIS, OSS and Statistics
 eID eSignature & PKI
 Municipalities

 GIS – Grass GIS, GIEWS Workstation, Sexante, GIS EIEL, Gv, 
Orbis OIS

 Web 2.0 támogatás
 Bárki indíthat új közösséget, 
 Közösségi blog, wiki, dokumentumok, hírek, stb felhasználók 

általi készítése szerkesztése
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Néhány szó az architektúráról
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Virtualizációs technika

Az architectúra virtualizációs technikákra épül

A szolgáltatások elkülönülten futnak a virtuális gépeken, 
előnyők:
 Nagyobb biztonság
 Egyszerűbb adminisztráció
 A meghibásodott virtuális node-ok gyorsabb 

helyreállítása, fizikai szerverek közötti egyszerűbb 
migráció.
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Housing and networking facilities

Physical requirements
Data-centre with physical security requirements against 
intrusion, natural disasters, etc.
Full rack hosting (42U).
Electrical availability: two separate electrical circuits.

Security
Firewalling provided by housing service.
Two redundant, high availability, managed firewalls.

Performance / Traffic
Connection to two major carriers well connected in Europe
Sustained rate 10 Mbps, with peak rates.

Availability: >99.9 %
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Eddigi eredmények

1500 1500 national projects national projects 
visible and searchable visible and searchable 
through OSORthrough OSOR

56 56 projects already projects already 
hosted on OSORhosted on OSOR

Sextante

InterfaInterfa
çage çage 
AgréGAgréG
éeée

More and more More and more 
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What do you gain by using OSOR?

 Saving time and money by reusing 
eGov applications

 Get legal and practical guidelines on 
using OSS in your administrations

 Identification of communities in their 
specific domains and exchange of 
experiences

 Get OSS related content  - news, 
events, case studies – on one central 
site

 Gaining visibility for your project on a 
European level

 Can focus on your project instead of 
solving technical problems (hosting, 
maintenance, project webpage, forums, 
wikis to interact with your users)

 Can use OSOR services to develop in 
collaboration

Benefits for usersBenefits for users Benefits for contributors Benefits for contributors 
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Thank YOU!

Please check the website:

Osor Website: http://www.osor.eu

Forge: http://forge.osor.eu

OSOR Software: http://forge.osor.eu/projects/osor/ 

http://www.osor.eu/
http://forge.osor.eu/
http://forge.osor.eu/projects/osor/
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EUPL

The EUPL is the first European Free/Open Source Software (F/OSS) licence. 
Approved by the European Commission in 22 linguistic versions. It can be used 
by anyone for software distribution.

The purpose is to encourage a new wave of public administrations  to embrace 
the Free/Open Source model. Distinctive characteristics of EUPL:

Some 100 other F/OSS licences exist. How does the EUPL differ from them?

• 1. multilinguism: the Licence has equal legal value in many 
languages;

• 2. the terminology regarding intellectual property rights is 
conformant with European law requirements ;

• 3. US vs EU law concerning warranty
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