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Az előadás témája 

1. A tevékenység adminisztrációs rendszer struktúrája és külső 

kapcsolatai  

2. A fejlesztés menete, jelenlegi állása 

3. Jogosultság kezelés szerepe 

4. Ügyfélkapus regisztráció, fenntartó e-képviselője, intézmény e-

ügyintézője 

5. Belépés a rendszerbe 

6. Menüstruktúra 

7. Igénybevétel adatai 

 



A tevékenység adminisztrációs rendszer struktúrája és külső 

kapcsolatai 

Űrlapok 
 (Idős bentlakásos 

intézmények, 
Családsegítés, „Macis 

lapok”) 

KESZINYI 
(Ügyféltörzs, megállapodások, 

igénybevett szolgáltatások) 

Jogosultságkezelés  
(Felhasználók és jogosultságok, ügyfélkapus 

beléptetés) 

Szociális Regiszter 
(Fenntartó, szolgáltatók, ellátás nyújtási helyek, szolgáltatások, 

működési engedélyek) 

Tevékenység 
adminisztráció 

NRSZH más 
rendszerei 

TÉBA 

Intézményi 
Rendszerek 



A fejlesztés menete, jelenlegi állása 

2009-2011.05 
Fejlesztés 
előkészítése, 
beszerzés 

2011.06-07 Igazgatási 
rendszerterv 
készítés/Keretrendszer 
üzembe helyezése 

2011.08-09 Fejlesztés 

2011.09-10 Pilot 

2011.10-12 Pilot 
eredményeinek 
értékelése, felhasználása, 
felkészülés a rendszer 
indulásra 

Bemutató 



Fenntartók feladatai 

Központi webes felületeket használó 
ügyintézőknek ügyfélkaput kell létesíteni! 

A fenntartó megbízást ad ügyintézőinek, hogy 
a fenntartó e-képviselői legyenek. 

Az e-képviselők megbízásukkal regisztrálják 
magukat a megyei gyámhivatalokban illetve 
az NRSZH ügyfélszolgálatainál. 

Regisztrált e-képviselők megadják az 
intézményi e-ügyintézők jogosultságát. 



Intézmények feladatai 

Központi webes felületeket használó ügyintézőknek 
ügyfélkaput kell létesíteni! 

Az intézményvezető kijelöli, hogy mely ügyfélkapuval 
rendelkező ügyintéző mely telephelyek és mely 
szolgáltatások vonatkozásában milyen jogosultságot 
kell, hogy kapjon. 

A fenntartó  e-képviselője az intézmények  
e-ügyintézőinek jogosultságát rögzíti a rendszerben. 

A regisztrációhoz szükséges információkat (űrlapok, 
funkció leírások, ütemezés) a Szociális Ágazati 
Portálon teszi közzé az NRSZH. 



Belépés a rendszerbe 

Felhasználói név és jelszó megadása. 

Háttérben viszontazonosítás az 
ügyfélkapu rendszerrel. 

Jogosultsági adatok ellenőrzése az 
NRSZH nyilvántartásában. 

A felhasználóhoz tartozó szerepek, 
ellátási helyek, szolgáltatástípusok 
megjelenítése. 



Belépés a rendszerbe 

Egy felhasználóhoz 
kapcsolódhat egyetlen 
telephely és szolgáltatás, 

vagy kapcsolódhat több 
telephely és telephelyenként 
eltérő szolgáltatás. 

A menü jogosultságtól 
függően is változhat.  



Menü struktúra 

Igénylések kezelése az 
igények/kérelmek és megállapodások 
adatainak kezelését biztosítja. 

Az igénybevételi napló a napi 
igénybevételi adatok rögzítését 
biztosítja. 

A Riportok menüpont alatt összesítő 
adatok és a jelenleg regiszteres 
jelentésből kiváltható jelentés mezők 
láthatók, tetszőleges időszakra. 



Belépés a rendszerbe 

Törzsadatok menüpont alatt található az ügyféltörzs, 
továbbá rendszergazdáknak különböző adminisztratív 
és jogosultságkezelési funkciók. 

Idősgondozás menüpont alatt az idősgondozáshoz 
kialakított űrlapok érhetők el (később bevezetésre 
kerülő funkciók. 

Családsegítő menüpont alatt az idősgondozáshoz 
kialakított űrlapok érhetők el (később bevezetésre 
kerülő funkciók. 

Gyermekjóléti és gyermekvédelmi menüpont alatt a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások űrlapjai 
érhetők el (később bevezetésre kerülő funkciók). 



Igénybevétel adatai 

X.Y. Óbudáról jogosult a Kiskorona utcai telephelyen a 
házi segítségnyújtás, a jelző rendszeres házi 
segítségnyújtás, a nappali ellátások és a szociális 
étkeztetés igénybevételi adatainak rögzítésére. 

Jelentkezzünk be a nevében. Adjuk meg a napi 
étkeztetés igénybevételi adatokat. 

Csak az igénybevétel dátumát kell megadni, majd 
jelölni lehet, hogy ki nem vette igénybe a 
szolgáltatást. A mentést megnyomva készen vagyunk. 

Nézzük meg, hogyan kérdezhető le az összesített 
adat erre az egy napra a riportoknál. 



Igénybevétel adatai 

Tegyük fel, hogy tegnap nem történt meg a 
rögzítés.  

Pótoljuk. 

Kérjük le az adatokat úgy, hogy tegnapig 
rögzített adatokat kérjük. 

Kérjük le az adatokat úgy, hogy máig rögzített 
adatokat kérjük. 



Ügyféltörzs helye, szerepe, kapcsolata 

Napi igénybevételi 
adatok 

(igénybevételi napló) 

Igénylési adatok 

Ügyféltörzs 

OEP TAJ 

nyilvántartás 



Ügyféladatok megadása 

Törzsadatok 

Ügyfelek 

Lekérdezés 

+ Új ügyfél 



Ügyféladatok megadása 

Törzsadatok 

Ügyfelek 

Lekérdezés 

+ Új ügyfél 



Igénylés és megállapodás kezelés folyamata 



Igénylés megadása 

Igénylések kezelése 

Új igénylés 

Lekérdezés 

+ Új ügyfél 



Igénylés megadása 

Igénylések kezelése 

Új igénylés 

Lekérdezés 

Benyújtás 



Igénylés megadása 

Igénylések kezelése 

Új igénylés 

Lekérdezés 

Benyújtás 

Jövedelemnyilatkozat csatolva 



Igénylés megadása 

Igénylések kezelése 

Új igénylés 

Lekérdezés 

Benyújtás 

Egészségi állapotra vonatkozó 
igazolás csatolva 



Igénylés megadása 

Igénylések kezelése 

Új igénylés 

Lekérdezés 

Benyújtás 

Nyilatkozat csatolva 



Regisztrációs azonosító 

ETK/0000000803 

ETK/0000000803 ETK/0000000803 

ETK/0000000803 

Célszerű felvezetni az iratokra a 

regisztrációs azonosítót: 

ETK/0000000803 

Az iratok összerendelése 

érdekében mindenképpen 

célszerű valamilyen azonosítót 

minden iraton feltüntetni (pl.: TAJ 

szám) 



Döntés rögzítése 

Igénylések kezelése 

Feladatok 

Döntés rögzítése 

Döntés indoklása 

? 



Megállapodás adatainak 

megadása 

Igénylések kezelése 

Feladatok 

Megállapodás 
rögzítése 



Megállapodás adatainak megadása/nyomtatás 

Igénylések kezelése 

Feladatok 

Megállapodás rögzítése 

Mentés 

Dokumentum generálás 

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat                                                                                       Regisztrációs azonosító: 
NAP/0000000000 
Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 
1036 Budapest Kiskorona utca 003.                                                                  

Tel:  2501552  Fax: <<szolgáltató faxszám>>; e-mail: $szolgaltato.email  

 

 
Megállapodás nappali ellátás igénybevételéről  

 
mely létrejött   egyrészről, mint az ellátást igénybe vevő, 

Ellátott adatai: Törvényes képviselő adatai: 

Családi és utónév: Dr. Bozsár  Ferencné Családi és utónév: Dr.  

Születési családi és 
utónév: 

Dr. Kun Erzsébet Születési családi és 
utónév: 

Dr.  

Születési hely, idő: Nagykároly, 1931.11.21   

Anyja születési családi 
és utóneve: 

Dr. Győri Irma   

Állandó lakhelye: 
 

1032 Budapest Szőlő 1032 utca Állandó lakhelye:  

Tartózkodási helye: 
 

080. Tartózkodási helye:  

Telefonszám: 3886834 Telefonszám: $kv.get("telefonszam") 

  Legközelebbi 
hozzátartozó adatai 

 

  Családi és utónév: Dr.  

  Születési családi és 
utónév: 

Dr.  

  Lakhelye:  

  Telefonszám:  

másrészről 
 

Intézmény neve: Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 

Intézmény címe: 1036 Budapest Kiskorona utca 003. 

Telefonszám: 2501552 



Megállapodás aláírása 

Igénylések kezelése 

Feladatok 

Döntés rögzítése 

Aláírva 



Megállapodás lekérdezése 

Igénylések kezelése 

Igénybevételi 
kérelmek 

Keresés 


