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Állami Alkalmazás-katalógus 

 4. számú melléklet 
 

A nyilvántartási adatok kötelező adattartalmára 
vonatkozó részletes követelmények 

 

A katalógus adatmezőinek értelmezése 
 

A táblázat értelmezéséhez szükséges jelmagyarázat: 

 Speciális jelzés: 

o * : kötelezően kitöltendő mező, 

o 1….n: mező azonosító szám hivatkozás, pl.: az adott cella pl.: a 80-as mező 

függvényében kitöltendő, 

o üres: opcionálisa (nem kötelezően) kitöltendő mező. 

 Mező azonosító: 

o a kérdés beazonosítására szolgáló kódszám. 

 Mező neve: 

o az adott kérdés lényegét kiemelő információ. 

 Magyarázat: 

o az adott kérdés tartalmi elemeit bemutató részletes információ. 
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1 Alkalmazás beazonosítása 

Speciális 
jelzés 

Mező 
azonosító 

Mező neve Magyarázat 

* 50 Alkalmazás rövid neve 
Itt szükséges rögzíteni az alkalmazás rövid 
megnevezését. 

* 60 Alkalmazás neve 
Rögzíteni szükséges az alkalmazás  készítője által 
a  adott teljes megnevezést. 

 70 
Alkalmazás verzió 
száma 

Rögzíteni szükséges az alkalmazás készítője által 
kiadott verziószámot. Az alkalmazás verziószáma 
mellett szintén rögzíteni szükséges, hogy az 
eredeti alkalmazásról, vagy egy egyedi fejlesztés 
során módosított megoldásról van szó. 

 75 
Előzetes támogató 
nyilatkozat 

A Belügyminisztérium részéről az alkalmazás 
fejlesztésére vonatkozó előzetes támogató 
nyilatkozat sorszámát szükséges rögzíteni. 

 77 Jóváhagyó nyilatkozat 
A Belügyminisztérium részéről az 
alkalmazásfejlesztés jóváhagyásakor kiállított 
nyilatkozat sorszámát szükséges rögzíteni. 

 

2 Funkcionalitás 

Speciális 
jelzés 

Mező 
azonosító 

Mező neve Magyarázat 

* 80 
Alapfeladat / 
működéstámogatás 

Itt szükséges eldönteni, hogy a rögzíteni kívánt 
alkalmazás az intézmény alapvető működési 
funkcióját (pl.: okmány kiállítás), avagy a 
működést támogató funkciót (pl.: iktatás, 
bérszámfejtés stb.) tölti be. 

80 90 
Melyik ágazathoz 
kapcsolódik? 

A kérdésre adott válaszban szükséges a 
megfelelő jelölőnégyzetet(ek) bepipálásával 
jelezni, hogy a rögzítésre kerülő alkalmazás 
melyik közigazgatási ágazatokhoz kapcsolódik. 

 91 
Működés támogató 
funkció 

Itt kell rögzíteni az alkalmazás által ellátott 
működéstámogató funkciókat. 

 92 
Egyéb működés 
támogató funkció 

Itt kell rögzíteni a listában nem szereplő, de a 
szoftware által ellátott működéstámogató 
funkciókat. 

* 95 
Jogszabályi 
kapcsolatok 

Az alkalmazással közvetlen kapcsolatban lévő, 
annak alapjául szolgáló, működését alapvetően 
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befolyásoló jogszabályokat szükséges rögzíteni. 

* 104 
Főbb funkciók 
felsorolása 

Itt kell meghatározni az alkalmazás főbb 
szubrutinjait, amelyek az alkalmazásban 
végezhető fontosabb feladatok ellátására 
készültek, az általa kapott inputokból 
meghatározott eredményt állít elő. 

* 106 
Főbb funkciók 
ismertetése 

Itt szövegesen ismertetni szükséges, az 
alkalmazás  legfontosabb funkcióinak a 
működését. 

 

3 Kezelt adatkör 

Speciális 
jelzés 

Mező 
azonosító 

Mező neve Magyarázat 

* 110ddddd 
Kezelt adatkör(ök) 
típusa 

Az alkalmazásban gyűjtött adatkör(ök)et 
szükséges rögzíteni. Adatkör alatt az 
alkalmazásban gyűjtött adatokat összefoglaló 
kategória nevét értjük. 

 115 
Egyéb kezelt adatkör 
típus 

A listában nem szereplő, rendszerben kezelt 
adatkör(öke)t kell itt rögzíteni. 

 116 
Kezelt adatok 
érzékenysége 

A mellékelt listából kell kiválasztani a rendszer 
által kezelt adatok érzékenységét 

 117 
Egyéb érzékenységű 
adat 

Amennyiben az előző lista nem tartalmazza a 
rendszerben kezelt adatok érzékenységére 
vonatkozó szintet, az esetben itt kell megadni 
annak értékét 

 

4 Kapcsolattartó 

Speciális 
jelzés 

Mező 
azonosító 

Mező neve Magyarázat 

 120 Felelős szakterület 
Ebben a mezőben kell megadni, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazásnak, melyik 
szervezeti egység a felelőse. 

 130 Szakmai kapcsolattartó 

Ebben a mezőben szükséges rögzíteni a 
kapcsolattartót az alkalmazást értintő 
szakmai, nem technológiát érintő 
kérdésekben. 

 140 
IT üzemeltetési 
kapcsolattartó 

Ebben a mezőben szükséges rögzíteni a 
kapcsolattartót az alkalmazás üzemeltetését 
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értintő technológiai kérdésekben. 

 150 
IT fejlesztési 
kapcsolattartó 

Ebben a mezőben szükséges rögzíteni a 
kapcsolattartót az alkalmazás fejlesztését 
értintő technológiai kérdésekben. 

 

5 Rendszerkapcsolatok 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

Szervezeten belül 

* 160 
Van szakrendszeri 
kapcsolata 
szervezeten belül? 

A válaszban szükséges megadni, hogy a rögzíteni 
kívánt alkalmazás kapcsolatban áll-e más, a kitöltő 
szervezet által használt szakrendszerrel. 

160 170 
Kapcsolódó 
rendszer (belső) 

Szövegszerű felsorolásban szükséges megadni, hogy 
az alkalmazás , mely más a kitöltő szervezet által 
használt szakrendszerrel és milyen kapcsolatban áll. 

Szervezeten kívül, de államigazgatáson belül 

* 180 
Államigazgatási 
kapcsolódás 

A válaszban szükséges megadni, hogy a rögzíteni 
kívánt alkalmazás kapcsolatban áll-e más, a kitöltő 
szervezetétől eltérő állami tulajdonú, vagy 
felügyeletű szervezet által gondozott 
szakrendszerrel. 

180 185 
Kapcsolódó áll.ig. 
szervezet 

Az intézményeknek a neve, amelyhez az alkalmazás 
kapcsolódik. 

180 190 
Kapcsolódó 
rendszer (áll.ig.) 

Szövegszerű felsorolásban szükséges megadni, hogy 
az alkalmazás, mely más, a kitöltő szervezetétől 
eltérő állami tulajdonú, vagy felügyeletű szervezet 
által gondozott szakrendszerrel és milyen 
kapcsolatban áll. 

 195 
SZEÜSZ/KEÜSZ 
kapcsolatok 

A válaszban szükséges rögzíteni, hogy az alkalmazás 
, mely szabályozott elektronikus ügyintézési 
szolgáltatással (SZEÜSZ) áll kapcsolatban. 

Államigazgatáson kívül 

* 200 
Egyéb 
rendszerkapcsolat? 

A válaszban szükséges megadni, hogy a rögzíteni 
kívánt alkalmazás kapcsolatban áll-e más, a kitöltő 
szervezetétől eltérő NEM állami tulajdonú, vagy 
felügyeletű szervezet által gondozott alkalmazással. 

200 205 
Egyéb kapcsolódó 
szervezet? 

Ebben a mezőben kell rögzíteni azoknak a 
szervezeteknek a nevét, amelyek kapcsolatban áll az 
alkalmazással 
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200 210 
Kapcsolódó 
rendszer (egyéb) 

Szövegszerű felsorolásban szükséges megadni, hogy 
az alkalmazás, mely más, a kitöltő szervezetétől 
eltérő NEM állami tulajdonú, vagy felügyeletű 
szervezet által gondozott alkalmazással és milyen 
kapcsolatban áll. 

 

6 Felhasználói kör 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

Felhasználószám  

 220 
Tervezett egyidejű 
felhasználó 

Ebben a mezőben kell rögzíteni a tervezéskor alapul 
vett egyszerre bejelentkezett (konkurens) 
felhasználószámát. 

* 230 
Berögzített aktív 
felhasználó 

Ebben a mezőben kell rögzíteni az alkalmazásban 
legalább felhasználói jogosultsággal rendelkezők 
számát. 

* 235 
Felhasználói 
csoportok 

Itt szükséges rögzíteni, hogy az alkalmazást 
jellemzően milyen felhasználói csoportok használják. 

 236 
Egyéb felhasználói 
csoportok 

Itt szükséges megadni az előbbi listában nem 
szereplő jellemző felhasználói csoportokat. 

Melyik államigazgatási szerv vagy egyéb szervezet használja (az adatszolgáltatón kívül) az alkalmazást 
csatlakozóként? 

 240 
Csatlakozó 
törzsszáma 

Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő, csatlakozó szervezet(ek) törzsszámát. 

 241 
Csatlakozó rövid 
neve 

Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő, csatlakozó szervezet(ek) rövid nevét. 

 242 
Csatlakozó 
intézmény neve 

Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő, csatlakozó szervezet(ek) teljes nevét. 

Melyik államigazgatási szerv vagy egyéb szervezet használja (az adatszolgáltatón kívül) az alkalmazást 
saját felügyelete alatt? 

 243 Átvevő törzsszáma 
Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő szervezet(ek) törzsszámát. 

 244 
Átvevő intézmény 
rövid neve 

Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő szervezet(ek) rövid nevét. 

 245 
Átvevő intézmény 
neve 

Ebben a mezőben szükséges megadni az alkalmazást 
igénybe vevő szervezet(ek) nevét. 

Átadhatóság 
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* 250 
Átadható más áll.ig. 
szervnek? 

A jelen felmérés keretében rögzített alkalmazás 
kiterjeszthető, átadható, migrálható-e valamely más 
közigazgatási szervezethez? 

* 260 
Módjának/akadályai
nak leírása 

Szövegesen szükséges bemutatni, hogy az 
alkalmazás milyen módon terjeszthető ki más 
közigazgatási intézmények felé. 

 

7 Futtató környezet / Üzemeltetés 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

Alkalmazás architektúra 

* 280 
Többrétegű az 
alkalmazás 
architektúrája? 

Többrétegű architektúra: olyan alkalmazás 
architektúra felépítés, amelyben a megjelenítés, az 
üzleti logika és az adatkezelés különálló rétegekben 
kerül megvalósításra, lehetővé téve ezzel a 
réteghatárok mentén a horizontális skálázhatóságot. 

* 282 
Az alkalmazás 
moduláris 
felépítésű? 

Modul: A szoftverstruktúrán belül különálló 
egységként azonosítható szoftverelem, amely a 
szoftverrendszer egy adott funkcióját 
biztosítja/valósítja meg. Kapcsolatban van a 
szoftverrendszer többi egységével, azonban lehetőség 
van cseréjére a szoftverrendszer többi elemének 
módosítása nélkül is. 

Adatbázis kezelő 

* 290 
Egyéb DB kezelő 
rendszerek 

Ezen listából szükséges kiválasztani, azt az adatbázis 
kezelő rendszert, amelyet jelenleg alkalmaznak a 
rögzítendő alkalmazáshoz. 

290 295 
Alkalmazott 
DBMS verziók 

Amennyiben az alkalmazás a listában nem szereplő 
adatbázis kezelő rendszerrel rendelkezik, akkor annak 
rögzítése itt történhet meg. 

* 300 
Alkalmas DB 
kezelő rendszerek 

Az alkalmazáshoz alkalmazott adatbázis kezelő 
rendszer éles környezetben használt verziószámát 
szükséges rögzíteni. 

 310 
Egyéb alkalmas 
DB kezelők 

A felkínált listából szükséges kiválasztani, hogy milyen 
adatbázis kezelők alkalmasak az alkalmazás 
futtatásához. 

310 315 
Egyéb alkalmas 
DB kezelők 

Szövegszerűen szükséges megadni az alkalmazáshoz 
alkalmazható a felkínált listában nem szereplő 
adatbázis kezelő(ke)t. 
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 320 
Alkalmas DBMS 
verziók 

Ebben a mezőben rögzíthető az alkalmazáshoz 
szükséges adatbázis kezelő rendszer éles 
környezetben használható verziószámát. 

 325 
Külső adattárolás 
leírása 

Ebben a mezőben szövegesen szükséges megadni, 
hogy a rögzített alkalmazás tárol-e adatokat nem 
adatbázis jellegű tárolóterületen, illetve, ha igen akkor 
hogyan és hol teszi azt meg. 

Szerver oldal 

* 330 
Alkalmazott 
szerver OS-ek 

A felkínált listából szükséges kiválasztani, milyen 
operációs rendszer van a rögzítésre kerülő 
alkalmazást futtató gépen. 

330 335 
Egyéb alkalmazott 
szerver OS 

Szövegesen szükséges megadni, milyen a korábban 
felkínált listában nem szereplő operációs rendszer 
szükséges az alkalmazás futtatásához. 

* 340 
Alkalmazott OS 
verziók 

Szövegesen szükséges rögzíteni az alkalmazott szerver 
oldali operációs rendszer(ek) verziószámát. 

 350 Alkalmas OS-ek 
A felkínált listából szükséges kiválasztani, mely szerver 
oldali operációs rendszerek alkalmasak az alkalmazás 
futtatására. 

350 355 
Egyéb alkalmas 
OS-ek 

Szövegesen szükséges rögzíteni a korábbi felkínált 
listában nem szereplő alkalmazott szerver oldali 
operációs rendszer(eke)t. 

 360 
Alkalmas OS-ek 
verziói 

Szövegesen szükséges rögzíteni az alkalmazott szerver 
oldali operációs rendszer(ek) verziószámát. 

* 361 
Virtualizálható 
hypervisorral? 

Az alkalmazás működtetése lehetséges-e hypervisor 
alapú virtualizált környezetben? (pl. VMware vSphere 
/ ESXi, MS Hyper-V, KVM) 

* 362 
Kontérnerizálható
? 

Az alkalmazás működtetése lehetséges-e konténer 
alapú virtualizált környezetben? 

* 380 

Képes HA / LB 
környezetben 
működni az 
alkalmazás? 

Az alkalmazás esetében rögzíteni szükséges, hogy 
képes-e nagy rendelkezésre állású (HA, high 
availability) vagy terhelés elosztással (LB, load 
balancing) rendelkező környezetben működni. 

* 390 
Egyéb szerver 
technológiák 

Rögzíteni szükséges, hogy az alkalmazás 
működéséhez, milyen egyéb szerver oldali 
technológiák elengedhetetlenek. 

Kliens oldal 

* 400 
Az alkalmazás 
elérési módja? 

Rögzíteni szükséges, milyen kliens oldali futtató 
környezet szükséges az alkalmazás futtatásához. 
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* 405 
Egyéb elérési 
módok leírása 

Itt kell rögzíteni az előbbi listában nem szereplő egyéb 
lehetséges elérési módokat. 

* 410 
Egyéb kliens 
technológiák 

Azon kliens oldali technológiákat szükséges felsorolni, 
amelyek elengedhetetlenek a rögzíteni kívánt 
alkalmazás működéséhez. Például itt szükséges 
megadni, ha csak bizonyos típusú, verziójú böngésző 
elvárt az alkalmazás eléréséhez. 

* 420 
Szükséges 
speciális 
perifériák 

Rögzíteni szükséges, milyen perifériák szükségesek az 
alkalmazás működéséhez. Periféria lehet pl.: 
billentyűzet, érintőképernyő stb. 

 

 430 
Alkalmazott IDM 
technológia 

Rögzíteni szükséges, hogy milyenhitelesítést vagy 
jogosultság és hozzáférés menedzsmentet (IDM, 
identity management system) támogató megoldásra 
van szüksége az alkalmazásnak. 

* 440 
Külső támogatás 
területe 

Az üzemeltetés melyik rétegében vesz igénybe külső 
támogatást? (Gépterem, hálózat, tárhely, virtualizáció, 
op.rendszer, middleware, runtime, DB, APP stb…) 

440 450 
A külső támogatás 
jellege. 

A listából szükséges kiválasztani, hogy a rögzíteni 
kívánt alkalmazásban a külső támogatás jellege milyen 
típusú. 

440 460 
Külső üzemeltető 
szervezetek 

Szövegesen szükséges megadni, mely külső 
szervezetek vannak bevonva az üzemeltetésbe. Az 
információnak ki kell térnie a futtató környezetre és 
magára az alkalmazásra is. 

* 470 
Szükséges 
licencek 

Rögzíteni szükséges az alkalmazás működtetéséhez 
kellő licenceket. A licencek nevét, fajtáját, 
darabszámát is fel kell tüntetni. Amennyiben nem kell 
licenc a rögzíteni kívánt rendészethez vagy annak 
futtatókörnyezetéhez akkor kérjük azt is megadni. 

* 480 

Rendelkezésre áll 
az aktuális 
üzemeltetési 
leírás? 

Ebben a mezőben szükséges kiválasztani azt, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazáshoz rendelkezésre áll-e az 
aktuális üzemeltetési leírás. 

* 490 

Rendelkezésre áll 
az aktuális 
felhasználói 
leírás? 

Ebben a mezőben szükséges kiválasztani, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazáshoz rendelkezésre áll-e az 
aktualizált felhasználói leírás. 

 495 
Egyéb 
üzemeltetési 
függőségek 

Szövegesen szükséges kifejteni, milyen a függőségei 
vannak az alkalmazásnak működési vagy üzemeltetési 
oldalon. 
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* 496 
Központi 
infrastruktúra 
elhelyezése 

A listából szükséges kiválasztani, hogy az alkalmazást 
futtató központi infrastruktúra, melyik gépteremben 
van. 

496 497 
Infrastruktúra 
elhelyezésének 
leírása 

Ebben a mezőben kell megadni az alkalmazást futtató 
infrastruktúra elhelyezésének pontos leírását. 

 

8 Fenntartás 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

* 500 Alkalmazás státusza 
A listából szükséges kiválasztani, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazásnak mi a státusza. 

* 510 
A rendszer bevezetésének 
ideje 

Dátum szerint szükséges megadni, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazás mikor lett / lesz 
bevezetve. 

 514 

Fenntartási kötelezettség 
vége 

Amennyiben támogatásból (pl.: EU-s) valósult 
meg az alkalmazás fejlesztése, dátum szerint 
szükséges megadni, meddig van fenntartási 
kötelezettsége az alkalmazásnak. 

514 515 
Fenntartási kötelezettség 
oka 

A fenntartási kötelezettséget generáló 
projekt/program nevét és kódszámát 
szükséges rögzíteni. 

 520 Kivezetés várható ideje 
Amennyiben az alkalmazás várhatóan 
nyugdíjazásra vagy kivezetésre kerül, 
rögzíteni szükséges annak dátumát. 

520 530 Kivezetés oka 
Amennyiben az alkalmazás várhatóan 
nyugdíjazásra vagy kivezetésre kerül, 
rögzíteni szükséges annak okát. 

Költségek   

470 540 Licencek egyszeri költsége 
Azon egyszeri (nem évenként megújítandó) 
licenceket szükséges megadni, amelyek az 
alkalmazás működtetéséhez kellenek. 

470 541 Licencek éves költsége 
Azon évenként megújítandó licenceket 
szükséges megadni, amelyek az alkalmazás 
működtetéséhez kellenek. 

460 544 Külső üzemeltetési költség 

Azon éves szinten rendszeres költségként 
jelentkező tételeket szükséges megadni, 
amely az üzemeltetésbe bevont külső 
szereplőkre vonatkozik. 
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9 Fejlesztés 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

* 570 Teljesen belső fejlesztés? 
Rögzíteni szükséges, hogy az alkalmazás 
fejlesztése csak saját vagy külső szervezet 
bevonásával történik / történt. 

570 580 Külső fejlesztő szervezetek 
Rögzíteni szükséges az alkalmazás 
fejlesztésébe bevont külső szervezeteket. 

570 590 Külső fejlesztés aránya 

Ebben a mezőben szükséges megadni 
százalékosan azt, hogy a rögzített alkalmazás 
fejlesztésébe bevont külső humán 
erőforrások létszáma mekkora a belső 
erőforráshoz viszonyítva. Amennyiben 1 
belső és 1 külső kolléga fejleszti az 
alkalmazást, akkor a helyes érték: 50%. 

* 600 Továbbfejlesztési jog 

Továbbfejlesztési jog: A szoftver további 
módosítása (forráskód szintjén), 
verziószámának növelése és üzemeltetése az 
azt megelőző helyett. 

* 610 Aktuális forráskód 

Itt szükséges megadni, hogy az alkalmazást 
alkalmazó szervezet rendelkezik-e a 
fejlesztés végtermékeként létrejött 
forráskóddal. 

* 620 Aktuális rendszerterv 
Az alkalmazás működését, képességeit, 
funkcionalitásait bemutató logikai és vagy 
fizikai rendszerterv rendelkezésre áll? 

 621 
Alkalmazásfrissítési 
gyakoriság 

Az alkalmazás rendelkezik-e előre 
meghatározott fejlesztési útitervvel, 
rendszeres frissítési ütemezéssel. 

* 630 Tervezett továbbfejlesztés 

Ebből a listából kell kiválasztani azt, hogy a 
rögzíteni kívánt alkalmazásnak tervezik-e a 
bővítését és ha igen akkor hozzávetőlegesen 
milyen időtávon belül. 

630 635 Továbbfejlesztés jellege 
Ebben a mezőben szükséges megadni, hogy 
az alkalmazásnak milyen jellegű bővítése 
történik meg a közeljövőben. 

* 640 Fejlesztési technológiák 
A listából szükséges kiválasztani, hogy az 
alkalmazáshoz milyen fejlesztői eszközöket, 
technológiákat használtak / használnak fel. 
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 645 
Egyéb fejlesztési 
technológiák 

Ebben a mezőben szükséges megadni, hogy 
a rögzíteni kívánt alkalmazáshoz milyen az 
előző listában nem szereplő egyéb 
alkalmazásfejlesztési technológiák lesznek / 
lettek felhasználva. 

 

10 Biztonság 

Speciális 
Mező 

azonosító 
Mező neve Magyarázat 

Az alkalmazás IBTV szerinti biztonsági besorolása 

* 650 Bizalmasság 
Az alkalmazás besorolása szükséges a 2013. 
évi L. tv (Információbiztonsági törvény) 
alapján. 

* 660 Sértetlenség 
Az alkalmazás besorolása szükséges a 2013. 
évi L. tv (Információbiztonsági törvény) 
alapján. 

* 670 Rendelkezésre állás 
Az alkalmazás besorolása szükséges a 2013. 
évi L. tv (Információbiztonsági törvény) 
alapján. 

 680 
Biztonsági módszerek, 
eszközök 

Ebben a mezőben kell megadni azoknak a 
biztonságtechnikai módszereknek 
/eszközöknek a nevét, amelyekkel szoros 
kapcsolatban van az alkalmazás. 
Amennyiben nincs ilyen, azt írja be 

 

 


