Tájékoztató
az Állami Alkalmazás-katalógussal összefüggő feladatok
részleteiről

Általános tudnivalók
Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezet működéséről és az Állami Alkalmazáskatalógusról, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018.
(XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) teremti meg azt a szabályozási környezetet, amely
biztosítja, hogy a jövőben az állami célú alkalmazásfejlesztések, az erre a célra létrehozott egységes
állami követelmények mentén, szabályozott módszertan szerint működő fejlesztői környezetben
valósuljanak meg, minden érintett szereplő számára hozzáférhetően.

Fenti célok eléréséhez szükséges az Állami Alkalmazás-katalógus (a továbbiakban: ÁAK) létrehozása és
folyamatos karbantartása. Az ÁAK-nak és a benne naprakészen nyilvántartott adatoknak jelentős szerepe
van az állami célú alkalmazás-fejlesztési erőforrásokkal való hatékony gazdálkodásban,
alkalmazásfejlesztések engedélyezési eljárásában. Az ÁAK további fontos célja, hogy annak, mint központi
állami szolgáltatásnak a használatával, elkerülhetőek legyenek az egymással párhuzamosan futó – ezzel
felesleges állami kiadásokat generáló –, azonos célú és tartalmú alkalmazásfejlesztések.

Regisztrációval és ősfeltöltéssel kapcsolatos tudnivalók
A Rendelet hatálya a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek és 100%os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által kezdeményezett, a közfeladatok ellátása,
támogatása vagy kiszolgálása érdekében szükséges, valamint az adott közfeladat ellátásához
közvetetten kapcsolódó, a közfeladat ellátását nem önállóan biztosító, de azt közvetve támogató
informatikai alkalmazás-fejlesztésekre és alkalmazás-továbbfejlesztésekre terjed ki.

Mely alkalmazásokat szükséges feltölteni az ÁAK-ba?
Szükséges feltölteni az ÁAK-ba (és ennek érdekében az alkalmazásgazda szervezetnek regisztrálnia
kell):

Olyan alkalmazásokat, amelyek „az állam működése, a közfeladatok ellátásának támogatása érdekében egy
jól körülhatárolható feladat vagy feladatcsoport kezelésére, elvégzésére létrehozott szoftverek,
szoftverrendszerek – ide nem értve a nem egyedi dobozos szoftvereket –, és amelyek a felhasználókkal, más
alkalmazásokkal tartanak kapcsolatot, ennek keretében adatokat, információkat gyűjtenek, feldolgoznak,
szolgáltatnak.”
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Fel kell tölteni tehát az:
o

állami célra, saját erőből fejlesztett alkalmazásokat;

o

állami célra, saját megrendelés útján, külső beszállítóval fejlesztetett alkalmazásokat, amelyek az
állam tulajdonába kerültek (forráskód állami tulajdonban van);

o

állami célra megvásárolt, teljes körűen az állami szervezet tulajdonába került (tehát nem licenc díj
ellenében használt) az állam által bármikor szabadon továbbfejleszthető és továbbadható
alkalmazásokat;

o

állami célra fejlesztett, de nem állami tulajdonú fejlesztő cég szellemi tulajdonában lévő olyan
alkalmazásokat, amelyeket a kormány irányítása alá tartozó szervezet használ, működtet (ez
esetben a forráskód nincs állami tulajdonban, de az államigazgatásban használják az alkalmazást,
akár több példányban is).

o

nyílt forráskódú szoftverből állami feladatellátás céljából és ehhez igazodó funkcionalitással
továbbfejlesztett, így már egyedi alkalmazásokat.

Fel kell tölteni minden olyan – állami feladatellátás céljából fejlesztett és ehhez igazodó
funkcionalitású – alkalmazást, amelynek fenntartására, működtetésére a költségvetési szerv vagy
100%-os állami tulajdonú gazdasági társaság központi költségvetési forrást vesz igénybe –
függetlenül attól, hogy az alkalmazás fejlesztése milyen forrásból történt.
A Rendelet 26.§ (4) bekezdése szerint az ősfeltöltést követően az ÁAK-ban szereplő alkalmazásokon
kívüli egyéb – állami feladatellátás céljára fejlesztett – alkalmazások 2019. április 1-jét követően
közfeladat ellátásának támogatására nem vehetők igénybe, azok üzemeltetésére vagy
továbbfejlesztésére állami vagy európai uniós támogatásból származó költségvetési forrás nem
használható fel.

Mely alkalmazásokat NEM szükséges feltölteni az ÁAK-ba?
Nem kell felölteni az ÁAK-ba:
o általában a kiskereskedelemben kapható piaci szoftvereket, ún. „dobozos szoftvereket”, (pl.
Microsoft Office programok);
o

a kiskereskedelemben is kapható, nem állami célra fejlesztett (tehát nem egyedi), licenc köteles
szoftvereket (ez lehet akár örökös licenc, havi, vagy éves díjú is);

o

piaci operációs rendszereket (pl. MS Windows, Linux disztribúciók, stb.) és piaci adatbázis-kezelő
szoftvereket (pl. Oracle, MS SQL, stb.);
ezen termékeket nem kell tehát felölteni önálló tételként, azonban az általuk érintett alkalmazások
megfelelő műszaki tulajdonságaként/attribútumaként igen (az ÁAK érintett űrlapján)

o

nem állami célra fejlesztett, ingyenesen használható, nem licenc köteles, de szerzői jog által védett
szoftvereket („freeware”);

o

nyílt forráskódú (ún. „Open Source”), nem állami célra fejlesztett, ill. az állami felhasználás
érdekében nem módosított szoftvereket (pl. Open Office);

o

ingyenesen, de csak korlátozott mértékben használható szoftvereket („shareware”).
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Mely szervezeteknek szükséges regisztrálnia?
Azon szervezeteknek szükséges regisztrálnia, amelyek a fentiekben felsoroltak alapján, az ÁAKba feltöltendő alkalmazás-típusok bármelyikét fenntartják/működtetik/üzemeltetik. Ezen
szervezetek pedig, az egyes alkalmazásokhoz az ÁAK-on belül hozzáféréseket/jogosultságokat
oszthatják azon szervezetek részére, ahol az egyes alkalmazásokat illetően, az érintett
alkalmazás használatban van, vagy az ÁAK-ba feltöltendő tudás, kompetencia és információk
megtalálhatóak, elérhetőek.
Amennyiben egy állami célra fejlesztett központi rendszernek, ill. alkalmazásnak csak felhasználója egy
szervezet (tehát nem felügyeli, működteti azt), akkor nem neki kell feltölteni az ÁAK-ba, hanem a
központi működtetést ellátó/biztosító szervezetnek kell ezt megtennie. A központi működtetést ellátó
szervezetnek viszont minden felhasználó szervezetet, tehát a teljes felhasználói kört fel kell
tűntetnie az ÁAK-ban, a gondozásában lévő alkalmazáshoz!
Külön ki kell emelni azokat az állami célra fejlesztett alkalmazásokat, amelyeket párhuzamosan több
szervezet is használ. Ezekben az esetekben
a) lehet olyan alkalmazás, amelyet központilag működtet egy szervezet, de több más szervezet
is használja (pl. eSzemélyi Kliens, Központi Címregiszter, Központi MédiaTár, stb.) – ebben az
esetben az alkalmazást, az azt központilag működtető szervezetnek kell feltöltenie az ÁAK-ba;
b) lehet olyan alkalmazás, amely fizikailag is több helyszínen van telepítve, egymástól akár
függetlenül, azaz több szervezet is „futtat” belőle egy-egy (vagy akár egy szervezeten belül is
több) példányt (pl. Poszeidon, Forrás-SQL, NEXON, stb.) – ebben az esetben minden példányt
fel kell tölteni az ÁAK-ba és mindegyik példányt az azt különállóan működtető szervezetnek kell
feltöltenie; Tehát:
 amennyiben egy alkalmazásból több példány létezik, akkor minden egyes példányt fel
kell töltenie külön-külön annak a szervezetnek, amely működteti és központi
költségvetési forrást vesz igénybe annak üzemeltetéséhez,
 amennyiben több alkalmazáspéldány egy szervezeten belül található, akkor is fel kell
tölteni minden példányt, ekkor célszerű az elnevezésben sorszámozni vagy egyedi
megkülönböztető jelzést használni (pl.: „IRATKEZELŐ ALKALMAZÁS – 1”, „IRATKEZELŐ
ALKALMAZÁS – 2”, vagy „IRATKEZELŐ ALKALMAZÁS - szervezeti egység rövid neve”).
c) lehet olyan alkalmazás, amelyből több verzió (mint elkülönülő alkalmazás) is használatban van
– ebben az esetben minden szervezetnek azt a verziót kell feltöltenie az ÁAK-ba, amelyet ő
működtet.
Az Állami Alkalmazás-katalógusban minden felöltött alkalmazás automatikusan kap egy egyedi
azonosítót, így minden alkalmazás-példánynak és alkalmazás-verziónak is egyedi ÁAK
azonosítója lesz, így később ezzel is meg lehet különböztetni az egyes példányokat.
Az érintett alkalmazásgazdák az ÁAK űrlapjainak kitöltése érdekében igénybe vehetnek külső
támogatást azáltal is, hogy az ÁAK-hoz közvetlen hozzáférést adhatnak – a szükséges mértékben (pl. egy
vagy több adott alkalmazásra korlátozva) – más költségvetési szervek, valamint 100%-os állami
tulajdonban lévő gazdasági társaságok számára.
Fentiekkel összefüggésben azonban fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy az ÁAK-hoz való
hozzáféréseket/jogosultságokat kizárólag költségvetési szerveknek és 100%-os állami
tulajdonban lévő gazdasági társaságoknak (és azok 100%-os tulajdonában lévő szervezeteknek)
szabad kiadni, egyéb szervezeteknek (pl. az adott alkalmazást fejlesztő vagy működtető piaci
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beszállítóknak) hozzáféréseket/jogosultságokat kiadni nem megengedett, a náluk lévő
információkat az alkalmazásgazda szervezetnek szükséges begyűjtenie és az ÁAK-ba feltöltenie!

Mely szervezetnek NEM szükséges regisztrálnia?
Nem szükséges regisztrálnia annak a szervezetnek, amelynek a tulajdonában, fenntartásában vagy
működtetésében nincs olyan alkalmazás, amely az állam működése, a közfeladatok ellátásának
támogatása érdekében lett kifejlesztve, átalakítva, illetve amelynek fenntartására központi költségvetés
forrást használ fel. Ezen szervezetek is kaphatnak ugyanakkor hozzáférést/jogosultságot az ÁAK-hoz (a
regisztrált szervezetektől) annak érdekében, hogy egyes alkalmazásokhoz – a náluk lévő tudás,
kompetencia és információk alapján – adatokat töltsenek fel.

A regisztráció folyamata
Az ÁAK-regisztrációval és az ősfeltöltéssel kapcsolatban az alábbi folyamatot javasolt követni:
1. lépés: A Rendelet, a tájékoztatók és a fenti leírás alapján az adott szervezetnek el kell döntenie,
hogy rendelkezik-e regisztrációs kötelezettséggel a rendszerekre, alkalmazásokra vonatkozóan.
Pl.:
o jogszabályi kijelölés alapján központi rendszert működtető szervezet,
o jogutódlás alapján működtetési kötelezettséggel bíró szervezet,
o állami vagy európai uniós projektben vállalt működtetési kötelezettséggel bíró szervezet,
o szervezeti fejlesztés során tulajdonjogot szerzett szervezet,
o stb.
Amennyiben a szervezet nem az alkalmazás tulajdonosaként, hanem az alkalmazást leíró információk
birtokosaként azonosítja magát (pl. üzemeltető vagy fejlesztő szervezet), kérje az alkalmazás
tulajdonosát/gazdáját az ÁAK regisztráció elvégzésére és az ÁAK kitöltéséhez szükséges jogosultságok
kiosztására!
Az ÁAK szervezeti és jogosultság hierarchiáját az 1. számú melléklet szemlélteti.
2. lépés: az ÁAK az előzetes regisztrációt követően válik elérhetővé, amely az IdomSoft Zrt.
honlapjáról, az alábbi linken letölthető adatlap kitöltésével és beküldésével indítható el:
https://www.idomsoft.hu/index.php/rolunk/termekek-esszolgaltatasok/123termekeink/312-allami-alkalmazas-katalogus-aak

ill. az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (EÜF) honlapján is elérhető: https://euf.gov.hu/aak
3. lépés: a regisztrációs adatlap kitöltése során az alábbi szervezeti adatok megadása szükséges:
a) szervezeti információk megadása (ezen körben publikus IP-cím megadása):
Az ÁAK webes felületen, kizárólag az adatlapon megadott publikus IP-cím(ek)ről lesz elérhető,
b) általános szervezeti kapcsolattartó kijelölése:
A szervezeti kapcsolattartó az a személy, aki az ÁAK-kal kapcsolatos minden további kijelölést,
módosítást, törlést kérhet a központi alkalmazás-szolgáltatótól (pl. IP-cím, szervezeti adatok,
adminisztrátorok, stb. módosítása),
c) szervezeti adminisztrátorok (minimum 1 fő, maximum 2 fő) kijelölése:
A szervezeti adminisztrátor(ok) kijelölése során fontos szempont, hogy feladatuk az egyes
alkalmazások teljes és rövid nevének rögzítése, valamint az egyes konkrét alkalmazásokhoz
további felhasználók (pl. fejlesztők, üzemeltetők) hozzárendelése.
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4. lépés: a kitöltést követően az aláírt regisztrációs adatlap elküldése az ÁAK központi alkalmazásszolgáltató (IdomSoft Zrt.) részére (a regisztrációs adatlapon megadott módon).
5. lépés: az ÁAK központi alkalmazás-szolgáltató a regisztrációs adatlapnak megfelelően
létrehozza a szervezeti jogosultságokat és ennek megtörténtéről értesíti a regisztrációs
adatlapon megadott szervezeti adminisztrátorokat.
6. lépés: A regisztrációt követően az ÁAK céljáról, felületéről és használatáról szóló tájékoztató
információk az alábbi linken érhetők el: https://info-aak.aafk.gov.hu/ (csak regisztrációt
követően, a regisztrációs adatlapon feltűntetett publikus „forrás” IP cím(ek)
engedélyezése után).
7. lépés: az ÁAK szervezeti adminisztrátorok az ÁAK-ban berögzítik az alkalmazások neveit, és –
amennyiben ez az adatfeltöltés érdekében szükséges – az alkalmazásokhoz további
felhasználókat és jogosultságokat rögzítenek, pl. a műszaki tartalmú alkalmazás űrlapok
kitöltése érdekében (pl. állami tulajdonban lévő fejlesztő és üzemeltető cég alkalmazottai).
A jogosultságok kiosztása minden esetben olyan személyi körök részére javasolt, ahol a
szakmai információ vagy tudáshalmaz megtalálható!
Tehát szervezeti regisztráció során kijelölt szervezeti adminisztrátor(ok)nak javasolt első
lépésben létrehozni az adott szervezethez kötődő alkalmazásokat az ÁAK-ban, majd ha a műszaki,
igazgatási, jogi, szolgáltatási, vagy egyéb kompetenciák miatt szükséges, akkor az alkalmazások
űrlapjainak kitöltéséhez olyan további személyeknek adhat hozzáféréseket (alkalmazáshoz
rendelt szervezeti adatkezelő szerepkör), akik pl. az adott alkalmazás fejlesztésében vagy
üzemeltetésében vettek/vesznek részt.
8. lépés: az ÁAK-ba berögzített alkalmazásokhoz tartozó űrlapok létrehozása és kitöltése,
amelyhez az ÁAK központi alkalmazás-szolgáltató HelpDesk támogatást biztosít a következő
telefonszámon: 06-1/550-1890 (2-es főmenüpont, 7-es almenüpont).
A regisztráció lépéseit a 2. számú melléklet szemlélteti.

Módszertani Útmutató
Az ÁAK-ba történő adatfeltöltéssel kapcsolatos feladatokat az ÁAK központi alkalmazás-szolgáltató által
kidolgozott és az ÁAK információs felületén (https://info-aak.aafk.gov.hu/) közzétett Módszertani
Útmutató is segíti, részletesen ismertetve az alábbi feladatokat is:
o sikeres regisztrációt követően (a hozzáférési értesítés alapján) az ÁAK elérhetőségének és a
beállított jogosultságok ellenőrzése,
o az ÁAK-ban szükséges további szervezeti felhasználók és jogosultságok létrehozása,
o ősfeltöltés végrehajtása.
Az ÁAK-ba történő adatfeltöltés megkezdése előtt kiemelten fontos az alkalmazások körének
pontos meghatározása, ehhez a Rendelet és a Módszertani Útmutató együttesen nyújt segítséget.
Fontos hangsúlyozni, hogy az egyes szervezetek részéről várhatóan többféle kompetencia válik
szükségessé az adatfeltöltés végrehajtásához.
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Támogatás és tájékoztatás
A Módszertani Útmutatóban foglaltakkal, valamint az ÁAK-ba történő regisztráció és ősfeltöltés során
felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban az ÁAK központi alkalmazás-szolgáltatóhoz fordulhatnak, a
következő elérhetőségeken: tamogatas.aak@idomsoft.hu; 06-1/550-1890 (2-es főmenüpont, 7-es
almenüpont).
Az ÁAK, valamint az egységes Állami Alkalmazásfejlesztési Környezet használatával, igénybevételével
összefüggő eljárási cselekmények és folyamatok központi felügyeleti feladatainak ellátásával
kapcsolatban az Elektronikus Ügyintézési Felügyelethez az alábbi elérhetőségen lehet fordulni:
euf@bm.gov.hu.
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