1. Kedvezményezett neve:
Innovációs és Technológiai Minisztérium Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
2. Projekt címe:
Közigazgatás– és Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program „Az elektronikus ügyintézést
biztosító szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása” (A
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ügyintézési térbe való integrálása)
3. Projekt azonosító száma:
KÖFOP-1.2.2-VEKOP-18-2018-00004
4. Szerződött támogatás összege:
30 millió forint
5. Támogatás mértéke:
100 %
6. A projekt rövid bemutatása:
Közszolgáltatás-Fejlesztési Operatív Program „Az elektronikus ügyintézést biztosító
szervezetek elektronikus ügyintézési térbe való integrálásának támogatása” c. pályázati kiírás
(a továbbiakban: Projekt) keretében azon fejlesztések támogathatóak, amelyek esetében a
támogatást igénylő, elektronikus ügyintézést biztosító szervezet szakrendszeri
csatlakoztatásokat végez az elektronikus ügyintézési tér egyes meghatározott
szolgáltatásaihoz, így az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz (a
továbbiakban: SZEÜSZ), központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásokhoz (a
továbbiakban: KEÜSZ).
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvényt az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az
eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok,
továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az
elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a
lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében alkotta
meg.

A Projekt eredményeképpen az egyes SZEÜSZ-ökhöz, KEÜSZ-ökhöz, valamint új
adatkapcsolatok tekintetében – a jogszabályi kötelezésen túl is – a központi kormányzati
szolgáltatás buszhoz való csatlakoztatás által széleskörűen, minél több ágazati ügyintézési
folyamatba beágyazásra kerülnek a definiált szolgáltatások, valamint biztosítottá válik, és ez
által nő a szervezetek közötti interoperabilitás.
A Projekt keretében megvalósításra került:
-

-

-

-

az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás (iFORM), amely révén az adott
űrlap érintett mezői a kitöltés során bizonyos adatokat az Adatbázisból emelnek át, így
segítve az ügyfelek számára a kitöltés pontosságát,
a Kormányzati Hitelesítés Szolgáltatáshoz (GOV CA) való csatlakozás, amely
eredményeként az ügyfél által elektronikus formában generált igazolás a GOV CA
révén elektronikus aláírást és időbélyegzőt is tartalmaz,
a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és az Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY)
szolgáltatásokhoz való csatlakozás, amely fejlesztés eredményeként az ügyfelek a
jelenlegi belépési módon túlmenően a KAÜ útján is be tudnak lépni az Adatbázisba,
vagyis az ügyfél szabadon választhat a jelenlegi belépési (azonosítási) mód, illetve a
KAÜ közül,
a Központi Kormányzati Szolgáltatás Busz (KKSZB) rendszerhez való csatlakozás,
melynek segítségével egyes szakrendszerek adataihoz (polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartása, civil szervezetek nyilvántartása és az egyéni vállalkozók
nyilvántartása) a KKSZB-n keresztül – gépi, interfészes kapcsolattal – tud kliensként
hozzájutni az Adatbázis.

A Projekt keretében elvégzett fejlesztések nyomán, az elektronikus felületen elérhető
Klímagáz Adatbázis eleget tesz az e-közigazgatás kívánalmainak és céljainak, így különösen
a papírkibocsátás, valamint az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkentésének. A Projekt
keretében megvalósult fejlesztésektől a hatósági ügyek kényelmesebb és egyszerűbb intézése,
az állam számára költséghatékonyabb és gyorsabb munkavégzés, valamint a vállalkozások
számára átláthatóbb és takarékosabb rendszer kiépítése várható.
7. A projekt tényleges befejezésének dátuma:
2020 június 15. napja
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság

