
A szabad szoftverek alkalmazási 
lehetősége a közigazgatásban



Az Európai Unió fő célkitűzései – i2010

„Az e-közigazgatás többé már nem csupán egy politikai 
játékszer, hanem a kormányzás alapvető eszköze az európai 
közigazgatások modernizációjának elősegítésére”

(Vivian Reding, Információs Társadalomért és médiáért felelős EU biztos, 2006. április 25.)

3 fő célkitűzés
• a megfizethető, biztonságos, nagy sávszélességű kommunikációt, gazdag 

és változatos tartalmat és digitális szolgáltatásokat kínáló egységes európai 
információs tér 

• a befogadó, minőségi közszolgáltatásokat nyújtó és az életminőséget 
előmozdító információs társadalom 

• világszínvonalú kutatás és innováció az IKT területén, Európa felzárkózása 
vezető versenytársaihoz. 

A magyarországi elektronikus közszolgáltatások fejlesztései irányainak 
meghatározása az i2010 fő célkitűzéseinek figyelembe vételével történik



Az internet-használat Európában

Rendszeres internet-használók aránya 

ák az internetet hat
ósá

ü
ézé

Forrás Eurostat 2008
Capgemini 2007

Rendszeres internet-használók aránya %

Le
ga

lá
bb

 e
gy

sz
er

 k
ül

dö
tt 

m
ár

 e
le

kt
ro

ni
ku

s 
űr

la
po

t a
 k

öz
ig

az
ga

tá
sn

ak
 %

Forrás: Eurostat 2008
Cap Gemini 2007



Versenyképesség és e-kormányzat 
összefüggése
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Forrás:
Fekó Adrienn
Phd. disszertáció



Hajtóerők
• A nyílt forráskódú megoldások csökkentik a szállítóktól való függést, ha 

van megfelelően felkészült saját fejlesztő
• Ha a termék mögött áll egy szállító, az garantálja a termék hosszú 

életképességét és állandó fejlesztését
• A licencelési politikából kifolyólag a zárt forráskódú rendszerek licenc-díja 

sokkal magasabb, mint a nyílt forráskódúaké
• A nyílt forráskódú szoftverekhez viszont nehezebb megfelelő támogatást 

találni Magyarországon – és az drágább is
• Magyarország kis piac, a lokalizált verzióra jellemzően nincsen vállalkozó 

az open közösségben
• A nyílt szabványok az alkalmazások zavartalan együttműködésnek 

előfeltételei, és méginkább azok lesznek a jövőben. Érdemes a további 
projekteket ennek ismeretében megkezdeni



COSPA projekt

Consortium for 
studying, 
evaluating, and
supporting the 
introduction of 
Open
Source software 
and Open Data
Standards in the 
Public 
Administration
2004-01-01-től 2005-12-31-ig 
2.607.516 EURO



Korábbi próbálkozások
• 2003. október 15-én, az akkor még EU IDA néven ismert szervezet nyílt 

forráskódokkal foglalkozó munkacsoportja „The IDA Open Source 
Migration Guidelines and Technical Specifications” címmel ajánlást adott 
ki, amelynek témája: hogyan álljunk át nyílt forráskódú (OSS) 
megoldásokra, és ez milyen előnyökkel jár a vállalati zárt kódú termékkel 
szemben.

• A 2004. december 14-i KIETB ülésen a Miniszterelnöki Hivatal 
Elektronikuskormányzat-központ (MeH EKK) Linux desktop migráció 
vizsgálatára vonatkozó projekt végrehajtását jelentette be. 

• A projekt vizsgálati célja az volt, hogy a nyílt forráskódú megoldások 
felkészültek-e a közigazgatás magas igényeinek kielégítésére.

• A projekt tapasztalatai alapján felmerült egy olyan szervezet 
kialakításának igénye, amely magas színvonalú támogatást tud nyújtani a 
nyílt forráskódra való áttérést választó intézmények számára. A 
tapasztalatokról a 2005. június 16-án megrendezett KIETB ülésen 
tájékoztató hangzott el, amelynek keretében ismertetésre került az SZKK 
létrehozásának alapkoncepciója.



Néhány szabad forráskódú alkalmazás a 
központi közigazgatásból

Intézmény bevezetés Kliens / Szerver szoftver
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2004

Agrárgazdasági Kutató Intézet 2004

Egészségügyi Minisztérium 1999
Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2002
Foglalkoztatási Hivatal 1997
Munkaügyi Központok  - összesítés Linux / Apache / MYSQL
Földművelésügyi Költségvetési Iroda 2004 Linux, saját készítésű PostgreSQL
Igazságügyi Minisztérium 1996 Unix, Linux

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2004

2003 Debian Linux
Országos Atomenergia Hivatal 2004
Országos Mezőgazdasági Minősítő Intézet 2003

1995

Országos Mérésügyi Hivatal 1997 Hálózati biztonsági rendszer, ALF 1.5 Debian 3.0

PostgreSQL

Meghajtó / 
Adatbázis motor

SUSE Linux Enterprise server 8 for x86
RedHat Linux Enterprise 3.0, Apache 2.x, 
TomCat 4.x
RedHat, Fedora Core (Apache, iptables, 
Sendmail, Samba)
Sendmail 8.12.5-7; Samba 2.2.7-2
Redhat Linux (6.2, 7.2, Advanced Server 2.1)

Oracle 9.2,    
RAC

RedHat Linux 7.3, Apache 1.3.x, Tomcat 
4.1.x, MySQL 3.2.3.58, PostgreSQL 7.4.x

Nemzeti Felnőtképzési Intézet

Debian Linux, Zorp V 3.0.1

Freebsd szerverekre telepítve
Országos Meterorológiai Szolgálat sendmail v8.10.2

Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Linux (RedHat 7, Debian), OpenOffice.org 
Vám- és Pénzügyőrség Országos 
Parancsnoksága

Debian GNU/Linux; Tomcat, Apache, 
PostgreSQL



Működött  2006. elejétől 2007. közepéig a Szabad Szoftver 
Intézettel együttműködve

•Feladata
•Kapcsolattartás 

- szakmai szervezetekkel
- az üzleti szféra szereplőivel
- a tudományos területen munkálkodókkal

•Linux disztribúciók csomag és telepítőkészleteinek, valamint egyes MS platformon is 
használható szabad szoftverek elérhetővé tétele a gerinchálózaton
• Linux információs portál üzemeltetése az EKG-ra csatlakozott intézmények részére
• Felhasználói támogatás, folyamatos igényfelmérés
• Statisztikák, jelentések készítése

Nem tudott érdemi áttörést elérni

A felmérésük adataiból (2006. április központi közigazgatási intézmények)

Szoftver Kompetencia Központ



SzKK felmérési tapasztalatai I.

Miért választotta a szabad szoftvert?
•



SzKK felmérési tapasztalatai II.

• Miért nem választott szabad szoftvert?



SzKK felmérési tapasztalatai III.

Felhasználási területek



SzKK felmérési tapasztalatai IV.

A szerveralkalmazásokkal kapcsolatos vélemény



felmérés önkormányzatoknál I.
• Rendszeres éves állapotfelmérés, ezért a változások irányainak értékelésére is alkalmas
• Legutóbbi 2008. március-április 1894 hivatal bevonásával
• A nyílt forráskódú szoftverek használata 2003 óta nagymértékben növekedett az önkormányzati 

szférában, jelenleg a számítógéppel rendelkező önkormányzatok 38%-a használ nyílt 
forráskódú szoftvereket (pl. Linux, Open Office), és további 2%-a tervezi ezek alkalmazását 
a közeljövőben

• Az alacsonyabb létszámú, illetve kisebb költségvetésű önkormányzatok körében majdnem 
megduplázódott a használók száma, ami arra utal, hogy egyre inkább igyekeznek 
kihasználni az ilyen szoftverek ingyenes hozzáférhetőségét.

• A nyílt forráskódú szoftverek használatánál a nagyobb mérlegfőösszeg felé haladva egyre az 
ilyen programokat alkalmazók egyre magasabb arányával találkozunk. Az 50 millió forintnál 
kevesebből gazdálkodóknak csak 20%-a, míg a 2 milliárd feletti költségvetésű 
önkormányzatoknak mintegy kétharmada használ nyílt forráskódú szoftvereket

• A nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása és a számítógéppark mérete között is pozitív 
kapcsolat fedezhető fel, az 1-3 PC-vel rendelkező önkormányzatok 24%-a, a 4-5 
számítógépet működtető hivataloknak 26%-a, 6-10 géppel dolgozóknak 41%-a, míg a 10-nél 
több PC-t üzemeltető önkormányzatoknak 49%-a használ nyílt forráskódú programokat. A 
legfeljebb 3 számítógépet használók körében is jól látható a kis községek körében 
végbement bővülés.



Nyílt forráskódú szoftverek használata gépszám 
szerint

felmérés önkormányzatoknál II.
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Főbb fejlesztési irányok
 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tudás- és tartalommenedzsment

Workflow

Csoportmunka szoftverek

Intranet, belső portál

Nyílt forráskódú szoftverek

Használja Egy éven belül tervezi a használatát
Egy év múlva tervezi a használatát Nem  tervezi a használatát
Nem  tudja, válaszhiány

felmérés önkormányzatoknál III.



A fejlesztések fontossága
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Nagyközség Város Megyei jogú város , kerület

felmérés önkormányzatoknál IV.



A szabad szoftvereket, nyílt szabványokat 
támogató jogi környezet I.

195/2005 (IX. 22) Korm. rendelet
27. § (1) Az informatikai célrendszerek tervezése és megvalósítása során törekedni kell
a) az informatikai célrendszerek egymás közötti műszaki együttműködésére az informatikai célrend-
szerek közötti kommunikáció, adatcsere, adatelérés, alkalmazás integráció és azok biztonsága terén,
b) az informatikai célrendszerek egymás közötti adatjelentéstani (szemantikai) együttműködésre a 
kicserélt adatok feldolgozása terén, metaadat, fogalmi modellezés, adatelem, valamint tranzakció- és 
eseménykezelés vonatkozásokban, valamint
c) az informatikai célrendszerek és az ügyféloldali informatikai eszközök együttműködésének olyan 
megvalósítására, amely a közigazgatáson belül lehetőleg egységes feltételek szerint biztosítja az 
ügyféloldali informatikai eszközök legszélesebb körű felhasználhatóságát.
(2) Az együttműködésre megfogalmazott követelmények teljesítése érdekében az informatikai célrend-
szerekben az (1) bekezdés szerinti területeken a közzétett mértékadó szabványokat és más műszaki 
előírásokat (e § alkalmazásában a továbbiakban együttesen: szabványokat) célszerű alkalmazniuk.
(3) A szabványok közül előnyben kell részesíteni a nyílt és a nemzetközi szabványokat, valamint a piaci 
támogatással bíró, széles körben elterjedt alkalmazású szabványokat.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározottak alapján a miniszter összegyűjti, közzéteszi és frissíti 
azoknak a szabványoknak a listáját, amelyeket az informatikai célrendszerek közötti együttműködés 
egységes rendszer szerinti megvalósítása céljából figyelembevételre javasol. A miniszter az egyes 
szabványok egységes alkalmazásának biztosítására, valamint megfelelő szabványok hiányában 
ajánlást bocsát ki az (1) bekezdésben meghatározott tárgykörben.



A szabad szoftvereket, nyílt szabványokat 
támogató jogi környezet II.

12/2005. (X. 27.) IHM rendelet
az elektronikus ügyintézési eljárásban alkalmazható dokumentumok 
részletes technikai szabályairól

2. § (1) A hatóság az elektronikus ügyintézés során az ügyfél elektronikus dokumentumnak 
minősülő beadványát (a továbbiakban: beadvány) akkor fogadja be, ha a beadvány olyan 
formátum alapján készült, amely formátumra vonatkozó követelményeket nemzetközi 
szabványügyi szervezet vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének valamely szakosított 
intézménye tette közzé, vagy e követelmények ingyenesen és nyilvánosan hozzáférhetőek, 
továbbá az a formátum, amely alapján a beadvány készült széleskörűen elterjedt, és 
biztosítja, hogy a beadványt egyértelműen és azonos tartalommal értelmezhessék.
3. §  (3) Az (1) bekezdésben meghatározott miniszterek az egyetértés gyakorlása során a 
következő elveket érvényesítik:
a) elősegítik a közigazgatási informatika rendszerei közötti együttműködést, valamint azok 
egységes használatát, amelynek részeként különösen vizsgálni kell azt, hogy a közzétenni 
kívánt új formátum nem helyettesíthető-e már korábban közzétett formátummal;
b) más megoldások alkalmazása előtt előnyben részesítik a nyílt és a nemzetközi 
szabványokat;



E-közigazgatási keretrendszer
Az interoperabilitási keretrendszer tartalmazza a használatra ajánlott szabványok katalógusát, és 
kiemelkedő jelentőséget tulajdonít a nyílt szabványok használatának.
A nyílt szabvány kritériumait az EIF 1.0 változata így fogalmazta meg:
• A szabványt non-profit szervezet fogadta el és tartja karban, folyamatos fejlesztése olyan 

nyílt döntéshozatali eljárás alapján történik, amely minden érintett fél számára elérhető
• A szabványt közétették, és a szabvány specifikációjának dokumentuma ingyenesen vagy 

névleges díjért elérhető. 
• A szabvány újbóli felhasználásának nincsenek korlátai.
A nyílt szabványok használata többek között az alábbi előnyökkel jár:
• csökkenti a piacra lépés korlátait, ezzel növeli a versenyt, a választás lehetőségét – ami a 

minőség javulásához és az árak csökkenéséhez vezet;
• ösztönzi az innovációt, mivel több alkotóerő jut a gondolatok megvalósítására és a fejlődés 

előmozdítására;
• erősíti a felhasználók pozícióját a szállítókkal szemben;
• lehetővé teszi, hogy a felhasználó együtt tudjon használni kulcsrakész és testreszabott 

rendszereket;
• az átláthatóság révén elősegíti az interoperabilitást;
• növeli a biztonságot;
• biztosítja az információhoz és a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, mivel megakadályozza 

az olyan csapdahelyzeteket, amikor az ilyen hozzáférés speciális termékekhez kötött.



Központosított közbeszerzés nyílt forráskódú 
szoftverekre és szolgáltatásokra

• A Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnál, miután a felsőoktatási 
intézmények számára megkötötték a szabad forráskódú 
szoftverekhez kapcsolódó szolgáltatásokra a keretszerződést, 
előkészítés alatt áll a szabad forráskódú szoftverekre vonatkozó 
központosított beszerzés

• A tervezett fő alkalmazási irányok:
• operációs rendszerek
• irodai szoftverek
• biztonsági szoftverek
• adatbáziskezelők
• Fejlesztőeszközök

• Valamint az ezek használatához szükséges szolgáltatások, illetve 
képzés



Mégis, miért nem halad látványosan?

Idő

Költség

Régi megoldás

Forrás COSPA jelentés

Új megoldás
Költséghatékonyság (megtakarítás)

Karbantartási szükséglet



Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács 
a szabad forráskódról 

• A nyílt forráskódú licencköteles termékek piaci részesedése növekszik , és ez több 
szoftverpiacon is nyomást gyakorol a hagyományos vásárolt szoftvermegoldásokra.

• Ezek a változások globális méretekben játszódnak el és hamarosan megváltoztatják a 
szoftverpiaci erőviszonyokat.

• Mindez befolyásolja a szoftverek használati módját, előtérbe helyezve a 
szolgáltatásalapú kereskedelmi modelleket a szoftverlicencdíjakkal szemben: azaz a 
felhasználó nem magáért a szoftvertermékért fizet, hanem annak hosszabb távú 
felhasználásához szükséges oktatási, testre szabási, karbantartás, üzemeltetési stb 
szolgáltatásokért. A nyílt forráskódú szoftverek terjedése jól mutatja, hogy nem 
önmagában a szoftverkód az érték, hanem az a fejlesztői-üzemeltetői kapacitás, amely 
mögötte áll.

• Mindazonáltal látni kell azt is, hogy a nyílt forráskód elsősorban a fejlesztő számára 
érték: ő ért hozzá, tud tanulni belőle, megoldásokat tud átvenni, és cserébe a saját 
maga által fejlesztett kódot – hasonló feltételekkel – fel tudja ajánlani a fejlesztői 
közösség számára

• A végfelhasználó (azaz az emberiség túlnyomó többsége) számára továbbra is csak 
maga a szoftver által nyújtott és kezelt információ az érték.

Forrás: NHIT - Égen földön informatika 87. old



 

Köszönöm a figyelmet!
karoly.szittner@ekk.gov.hu
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