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AKTUÁLIS INFORMATIKAI KÖRNYEZET BESZÁMOLÓ 

Felhasználói útmutató 

 

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség 

Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések 

központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 5. § (10) 

bekezdése alapján az érintett szervezet az előző év informatikai fejlesztéseinek és 

beszerzéseinek tapasztalatairól minden év január 30-ig a DKÜ-nek, az ott meghatározott 

struktúra és adattartalom szerint részletezve, a Portálon keresztül beszámol. 

A jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez a DKÜ előkészítette a regisztrált szervezetek részére 

azt a felületet, amelyen keresztül az aktuális informatikai környezetre vonatkozó adatok 

feltölthetők. 

A felület – ahol meg kell kezdeni az adatok felvitelét – a Portálra történő bejelentkezés után az 

„Ügyintézés” főmenü „Aktuális informatikai környezet” menüpontjában, az „Aktuális 

informatikai környezet” fülön tekinthető meg. 

Az „Év” legördülő menüből kiválasztható a 2023-as év, amelyre vonatkozóan meg kell adni az 

adatokat. A kitöltendő űrlapokat tartalmazó modulok generálásához kattintson az „Új 

informatikai környezet felvitele” gombra. 
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A jobb oldalon, a „Modulok” fül alatt a 6 modult látja, amelyek tartalmazzák az űrlapokat. Az 

űrlapok jobb alsó sarkában lévő ceruzára kattintva tudja felnyitni szerkesztésre az űrlapot. Az 

adatokat modulonként tudja felvinni, és a „Mentés” gombbal el tudja menteni az eddig 

elvégzett munkáját. Ha a „Kész” négyzetet kipipálva menti el a modult, akkor az zöldre váltva 

jelzi, hogy az a modul elkészült. Attól, hogy a modult „Kész”-re jelentették, még tudja 

szerkeszteni a modul adatait mindaddig, amíg be nem nyújtja az aktuális informatikai 

környezetről szóló beszámolót (a továbbiakban: AIK). 

Ha minden modul űrlapját kitöltötték és „Kész”-re jelentették, akkor van lehetőség a beszámoló 

benyújtására. Az „Aktuális informatikai környezet” fülön található „csempe” – amelyen a 

szervezet neve is található – jobb felső sarkára kattintva nyílik meg a benyújtási felület. 

Az Aktuális informatikai környezetről szóló beszámoló benyújtása előtt szükséges nyilatkozni 

annak helyességéről és valóságtartalmáról. A nyilatkozat nélkül nem nyújtható be a beszámoló. 

A felnyíló ablak legalján a „Benyújtás” négyzet bejelölésével és a „Mentés” gomb legkésőbb 

2023. január 30-án 23 óra 59 percig történő megnyomásával történik meg a beszámoló 

hivatalos benyújtása. Ezt követően már nem tudja a modulokat szerkeszteni, a beszámolót 

benyújtotta. 
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Abban az esetben, ha korábban nyújtott már be AIK-beszámolót, az új adatok felvitelekor az 

1-4. és a 6. modul esetében a rendszer megjeleníti a legutoljára megadott adatokat, ezzel segítve 

a beszámoló kitöltését. A rendszer az előző beszámolóban megadott adatok és az újonnan 

megadott adatok közötti különbséget is mutatja: 

 

 

 

A továbbiakban az látható, hogyan kell felvinni az adatokat az egyes modulokba. Felhívjuk 

figyelmét, hogy az egyes modulokon belül az értékkészletek és a bekért információk 

részletessége módosult az elmúlt évekhez képest. 

 

1. Szoftverrendszerek és elemeik 

 

Az adott elemek közül válassza ki azokat a szoftverrendszereket, megoldásokat, amelyekkel a 

szervezetük rendelkezik. Ezután válassza ki, hogy ki a gyártója az adott megoldásnak. 

Amennyiben "egyéb" a válasz, azt külön írja le. Végül a legördülő menüben jelezze, hogy 

bérelt, saját tulajdonú vagy szolgáltatásként veszik igénybe. Önnek lehetősége van egy 

elemhez (pl. adatbáziskezelő szoftverek) több megoldást is felvinnie (pl. Oracle és MS SQL). 
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Az űrlap második felét hasonlóan kell kitölteni, ahogy ez a felületen megjelenő szövegben is 

olvasható. 
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Az adott elemek közül válassza ki azokat a szoftverrendszereket, megoldásokat, amelyekkel a 

szervezetük rendelkezik. Ezután nevezze meg, hogy ki a gyártója az adott megoldásnak. Végül 

a legördülő menüben jelezze, hogy bérelt, saját tulajdonú vagy szolgáltatásként veszik igénybe. 
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Önnek lehetősége van egy elemhez (pl. üzleti intelligencia-alkalmazások) több megoldást is 

felvinnie. 

 

 

 

2. Hardverrendszerek és elemeik 

2.1 Munkaállomások 

 

Jelölje, hogy mely hardverelemekkel rendelkezik a szervezetük. 

Írja be, hogy összesen hány darab van az adott elemből. Ezután adja meg kor szerinti bontásban, 

hogy hány darabbal rendelkeznek. Figyeljen rá, hogy a három korkategóriában feltüntetett 

darabszám összege megegyezzen az "Összes (db)"-nál feltüntetett értékkel. Ennek elősegítése 

érdekében az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" mezőben ellenőrizheti a korkategóriákhoz 

beírt értékek összegét. Ha ez az összeg nem egyezik az "Összes (db)" pontban feltüntetett 

összeggel, akkor piros felirat figyelmeztet erre. 
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Ezután mondja meg, hogy hány darab saját eszköz, mennyi bérelt és mennyi a szolgáltatásként 

igénybe vett. Hasonlóan a kor kategóriánál, itt is tudja ellenőrizni, hogy a darabszámok összege 

megegyezik-e az "Összes (db)" értékkel. Mondja meg, hogy hány darabon fut a feltüntetett 

operációs rendszer. Végül adja meg, hogy hány darab adott márkájú eszközük van. Ebben az 

esetben is tudja ellenőrizni, hogy a kategóriák összege megegyezik-e az összes darabbal. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

2.2 Szerverek 
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Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 

 

 

 

Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon-, operációs rendszer- és márka szerinti bontásban a darabszámokat. Végül mondja 

meg, hogy az adott típusú eszközből mennyi rendelkezik supporttal és mennyi nem. Ebben az 

esetben is tudja ellenőrizni, hogy a kategóriák összege megegyezik-e az összes darabszámmal. 

Ha nem egyezik meg, akkor piros felirat jelzi ezt. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 
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2.3 Tárolórendszerek  

 

Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 

 

 

 

Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon-, márka- és support szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott 

értékek összegét ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

3. Kommunikációs eszközök és szolgáltatások 

3.1 Beszédcélú kapcsolók 
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Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 

 

 

 

Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, és 

tulajdon bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott értékek összegét ellenőrizze 

az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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3.2 Készülékek 

 

Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 
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Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos- és 

tulajdon szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott értékek összegét 

ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

3.3 Aktív és passzív hálózati elemek 

 

Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 
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Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon-, márka- és support szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott 

értékek összegét ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

3.4 Egyéb hálózati vagy IT biztonsági eszközök 

 

Elsőként jelölje meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 
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Az adott elemek közül válassza ki azokat a megoldásokat, amelyekkel a szervezetük 

rendelkezik. Ezután nevezze meg, hogy ki a gyártója az adott megoldásnak. 

Végül a legördülő menüben jelezze, hogy bérelt, saját tulajdonú vagy szolgáltatásként veszik 

igénybe. Önnek lehetősége van egy elemhez (pl. eszközfelügyeleti megoldások) több sort is 

felvinnie. 

 

 

 

Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

3.5 Mobil kommunikációs eszközök 

 

Elsőként adja meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 
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Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon-, operációs rendszer és gyártó szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban 

megadott értékek összegét ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban.  

 

 
 

4. Irodatechnikai berendezések 
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Elsőként adja meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 

 

 

 

Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon- és gyártó szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott értékek 

összegét ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

 

5. Megjelenítők 

 

Elsőként adja meg, hogy szervezetük rendelkezik-e az adott eszközzel. 

 

 

 

Ha igen, akkor adja meg, hogy összesen hány darabbal. Ezután adja meg korcsoportos-, 

tulajdon- és gyártó szerinti bontásban a darabszámokat. A kategóriákban megadott értékek 

összegét ellenőrizze az "Ellenőrzés Összesen (számolt) db" sorban. 
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6. Szoftvernyilvántartás 

 

Licenc: A szoftverfelhasználási jogosultság feltételeit tartalmazó dokumentum.  

Elsőként adja meg, hogy  szervezetük rendelkezik-e szoftvernyilvántartással.  

Szoftvernyilvántartás alatt értünk minden olyan elektronikus nyilvántartást, amely az érintett 

szervezet tulajdonát képező licencek alapadatait (licenc megnevezése, mennyiség, metrika, 

szint, gyártó megnevezése, kategória, licencazonosító, vásárlás dátuma, licenchasználat típusa, 

licenclejárat dátuma, licenckövetés státusza, licencsupport státusza), kereshető formátumban 

tartalmazza. 

 

 

 

Majd a „Hozzáadás” gombra kattintva töltse ki a megnyíló űrlapot.   

A kötelezően kitöltendő mezők narancssárga színűek.  
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Kitöltésnél meg kell adni a licencjogosult nevét, ha az eltér az érintett szervezet nevétől. 

Az adatok további megadásánál meg kell adni a termék, azaz a licenc nevét, majd a 

mennyiségét. 

A metrikára (licencelés módja) vonatkozó adatokat legördülő menüből kell kiválasztani. 

A továbbiakban meg kell adni a gyártó megnevezését és a gyártói licencazonosítót. 

A vásárlás dátumának megadása után válassza ki a licenchasználat típusát a legördülő menüből. 

Ezek után a licenchasználat típusának, és a licenclejárat dátumának megadása szükséges. 

Ugyanígy kell megadni a terméktámogatás státuszát (aktív, nem aktív) is. Ha a 

„Terméktámogatás státusza” mezőben az „Aktív” értéket választja, meg kell adnia a 

terméktámogatás lejáratának dátumát és a licenchez kapcsolódó licenckövetés lejáratának 

dátumát is. 

A kitöltés végén kérjük, adják meg a kapcsolattartót, akit az érintett licenc tekintetében lehet 

keresni. 

Ha az előző évben már nyújtott be AIK-ot, a korábban megadott adatokat is látni fogja a 

felületen. 

A „Mentés” gombra kattintva az elmentett licenc új sorban jelenik meg. 
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Az elmentett licenc a sor elején lévő „Szerk.” feliratra kattintva módosítható, törölhető.  

Minden licencet egyenként, külön kell rögzíteni. Újabb licenc a „Hozzáadás” gombra kattintva 

vihető fel. 

 

Aktuális informatikai környezet beszámoló benyújtása: 

 

A rögzítés végén, a „Kész” négyzet kipipálásával és a „Mentés” gombra kattintva, az 

adatfelvitel lezárható, a modul kitöltött jelzést mutat (zöld szín és pipa). 

 

 

 

A 6 modulhoz tartozó egyes űrlapok kitöltését követően az „Aktuális informatikai környezet” 

menü felület bal oldalán található főmodult felnyitva, a „Nyilatkozat” és a „Benyújtás” 

jelölőnégyzetet kipipálva, a Mentés gombra kattintva tudja benyújtani a 2023-ra vonatkozó 

beszámolóját. 
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Kérdés esetén kérjük, írjon az info@dkuzrt.hu e-mail címre! 

 

Digitális Kormányzati Ügynökség 


