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Miről is szól a TTR Újbudán?

• Újbuda bemutatása

• Mi volt a feladat?

• Kik a rendszer felhasználói?

• A kiválasztás folyamata

• A bevezetés tapasztalatai

• Hogyan működik a megoldás?

• Milyen eredményeket értünk el?

• Jogi kérdések, adatbiztonság



A lakosság számát tekintve Budapest legnépesebb 

kerülete, az ország 5. legnagyobb „városa”.

Újbuda bemutatása I.

• Területe 33,49 km2

• 150 ezer lakos

• Az épülő 4-es metró 10 

állomásából 5 a kerületben 

található

• 2012-es kiadási főösszeg: 

18.5Mrd Ft



Újbuda bemutatása II.

Újbuda, az innovatív kerület



Újbuda, mint szervezet I.

KÖR 2004 Informatikai NKft. Újbuda Sportjáért NKft.

MÉDIA 11. 

Tömegkommunikációs és 

Szolgáltató Kft.

Szent Kristóf Szakrendelő 

NKft. (Gyógyír)

Újbuda Prizma Közhasznú 

NKft.
BUDA-HOLD Vállalkozásszervezési 

és Szolgáltató Kft.

Hadik-Kávéház Kft.

Zsombolyai Ingatlanhasznosító és 

Fejlesztő Kft.

8 különböző nonprofit Kft.



Újbuda, mint szervezet II.

Ált. iskola és gimnázium

18 db, 21 helyszínen

Óvodák

23 db

Közművelődési intézmény

12 helyszínen

Szoc.intézmények

4 db, 17 helyszínen

Gazdálkodó, rendfenntartó 

intézmények 

pl. KTF, GAMESZ

5 db

Alapítványok

VICUS, Közbizt.

2 db

50+ intézmény, 1000+ felhasználó és munkaállomás



Jelenleg 175 fő használja

Képviselő-testület

24 képviselő és a polgármester

3 alpolgármester

Bizottságok (7 db)

Gazdasági Bizottság (12 tag), Jogi Bizottság (11 tag), Köznevelési 

Bizottság (9 tag), Kulturális Bizottság (10 tag), Pénzügyi Bizottság 

(10 tag), Szociális és Egészségügyi Bizottság (9 tag), 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság (5 tag)

Kik a rendszer felhasználói?

A rendszer használatához a felhasználók 

részéről elégséges alapvető informatikai 

felhasználói ismeret megléte.



Mi volt a feladat? I.

A Képviselő-testület munkája

• havonta rendes ülés

• szükség szerint rendkívüli ülés

• döntéseket hoz az Önkormányzat feladatkörébe tartozó ügyekben

A Bizottságok munkája

• rendes és rendkívüli ülések

• a Képviselő-testület által meghatározott feladatkörökben

• véleményezi a Képviselő-testület ülése előtt a testületi

előterjesztéseket

• a Képviselő-testület által rájuk ruházott hatáskörben – hivatali

előterjesztések alapján – önálló döntéseket hoz



Folyamat a TTR előtt

Előterjesztés összeállítása papíron

(oldalak sorszámozása)

Táblázat összeállítása az 

előterjesztések címével, 

előterjesztőjével, előterjesztés 

tartalmával (oldalszámok, -tól -ig

Papíron összeállított anyag 

beszkennelése a táblázat 

segítségével PDF-be

HTML fájl összeállítása a táblázat 

segítségével a PDF-re hivatkozva

Publikálás a www.ujbuda.hu-ra CD-k megírása, felcímkézése

kb. 500-600, néha 1000 

lap feletti mennyiségben

100-200 db doc / xls / 

pdf / térkép / stb.

1-2 óra

15-20 pld.

1-2 óra

kb. 500-600, néha 1000 lap 

feletti mennyiségben

Mi volt a feladat? II.



Mi volt a feladat? III.



Megvizsgáltuk és összehasonlítottuk a piaci szereplők által 

ajánlott megoldásokat. 

A Google Cloud megoldása volt az ideális választás

• a felhasználói élmény;

• a központi menedzselhetőség;

• a funkcionalitás;

• az ár-érték arány;

• rendelkezésre állás;

• az egyedi testreszabási

igények szempontjából.

A kiválasztás folyamata



A Revevol Hungary közreműködésével

Az egyetlen magyar nagyvállalati Google partner

2007 Revevol alapítás éve

700 000+ létrehozott Google Apps fiók

300+ nagyvállalati ügyfél

20 csoporttag szerte a világban

30 ország, ahol a Revevol tréninget tartott

A bevezetés tapasztalatai I.



A bevezetés tapasztalatai II.



Készenlét a

használatra

87%

4,6
pont

96%

A bevezetés tapasztalatai III.

A kollaboráció 

fontosságának és a 

megoldás használatának 

megértése

Általános elégedettség a 

tréninggel kapcsolatban 

(1-5 skála)

A tréningeket követő felmérések alapján, résztvevők=31



Bevezetés ideje: 2012-2013

Működése

o Google Cloud Platformon fejlesztett

o Google Apps-szel integrált

o magas szinten testre szabható

o dokumentum menedzsment alkalmazás 

(AO Docs)

Célja: a képviselő testülethez kapcsolódó  

munkafolyamatok digitalizálása és 

egyszerűsítése

A rendszer bármilyen böngészővel, tetszés 

szerinti eszközön használható.

Hogyan működik a megoldás? I.



Testületi Ülés

Határozatok

Hogyan működik a megoldás? II.



Ülés 

létrehozása



Előterjesztés 

létrehozása



Szövegszerkeszt

és



Web 2.0-s kollaborációs megoldás

o jelentősen csökkent a papírfelhasználás

o gyorsultak a folyamatok a csoportmunka használatával

o beépített chat lehetőség segítségével ülés közben 

egyeztethetnek a felhasználók a felmerülő kérdésekben, akár 

négyszemközti vagy kiscsoportos beszélgetés keretében, a 

többiek zavarása nélkül

o változások azonnal nyomon követhetők

bármely résztvevő által

Eredmények I.

A régi DOS-os rendszerben lévő "Határozatok Tára" is

átkerült a TTR-be, így egységes, web alapú rendszerben

használható dokumentum.



Eredmények II.

Nem szükséges havonta 1-2 ülés 

alkalmával, 15-20 pld-ban 500-1000 

oldal nyomtatása, szkennelése CD-k 

írása, HTML készítés, stb.

A TTR használatával éves szinten

kb. 1 tonna papír

kinyomtatását takarítjuk meg!

A bevezetés óta eltelt 4 hónapban kb. 50 ezer oldalnyi 

dokumentum került feltöltésre a rendszerbe.



Adatbiztonság

AZ ADAT A 

SZERVEZETÉ

SZEMÉLYES

ADATVÉDELEM

CSAK

PUBLIKUS ADAT

GOOGLE ÚJBUDA



Köszönöm a 

figyelmet!



A megvalósított rendszer
• csak közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatokat kezel;

• nem tartalmaz személyes adatokat;

• a testületi határozatok előterjesztése, jogi, pénzügyi 

bizottság véleményezését követően történik meg;

• segíti a jóváhagyási folyamatok gyorsítását;

• kizárólag olyan határozatok előkészítése történik melyek 

nyilvánosan is publikálásra kerülnek.

Jogi kérdések

A Google megfelel a US-EU Safe Harbor keretrendszernek és a 

US-Swiss Safe Harbor keretrendszernek, amely az Egyesült 

Államok Kereskedelmi Minisztériumának előírásai szerint az 

Európai Unió tagországaiból és Svájcból származó személyes 

adatok gyűjtésére, használatára és megőrzésére vonatkozik.



Google-Microsoft összehasonlítás



Google-Microsoft összehasonlítás



Google-Microsoft összehasonlítás



Google-Microsoft összehasonlítás

venturebeat.com

Application type

Platform

Windows

Mac OS X

Linux

Unix

Other

Monthly price

Web-based

X

X

X

X

X

$5 / user

Web-based

X

X

-

-

-

$6 / user



Google-Microsoft összehasonlítás

venturebeat.com

Software included

Diagramming Software

Email Client

Formula Editor

HTML Editor

Image Viewer

Note Taking Software

Presentation Program

Raster Graphics Editor

Spreadsheet Program

Vector Graphics Editor

Word Processor

X

X

X

X

X

-

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

X

X

-

X

-

X



Google-Microsoft összehasonlítás

venturebeat.com

General Features

Address Book

Calendar

Collaborative Editing

RSS Feeds

Spam Filter

Word Processor and 

Spreadsheet Features

Arizona

Arkansas

Colorado

Password File Protection

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

-

X

X

X

-

-

-

X


