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Bevezetés
„...a tapasztalat élményét mindig felülírja
az adatok racionalizmusa.”
(Forgács D. Péter)
Felgyorsult és globalizált világunkat az információs technológiai forradalom korának is szokták
nevezni, és ez nem véletlen: korábban változatlannak tekinthető területeken olyan mértékben
gyorsult fel a fejlődés, amely szükségessé teszi az információk szinte azonnali rendelkezésre állását. Nincs ez másként a gazdaság területén sem: míg akár pár évtizede is a világ vezető vállalatai
hosszú távú stratégiáik viszonylag rugalmatlan bevezetésével is előnyös pozíciót tudtak biztosítani maguknak, addig ma ez már nem járható út. Gyorsan változó világunkban a stratégiák
implementálásának is gyorsan kell változnia és alkalmazkodnia, és ma már a „komótosságot”
nem engedheti meg magának az a vállalat, aki az élen szeretne maradni.
Nincs ez másként a világgazdasággal szervesen egybeforrt rendszerrel, a pénzügyi közigazgatás rendszerével sem. Elmúltak már azok az időszakok, amikor a kormányzatok megengedhették maguknak azt a
luxust, hogy a költségvetés tervezése után hátradőltek, és a „kőbe vésett” költségvetés végrehajtása mintegy
bürokratikus rutinműveletté egyszerűsödött. Az információs technológiai forradalom korában az államok
ugyanazon a „pályán versenyeznek”, ahol a vállalatok, és a munkahelyekért és forrásokért folyó küzdelemben nekik is napról napra helyt kell állniuk. Ahhoz, hogy erre lehetőségük legyen, jelentős mennyiségű,
pontos és főként friss információra van szükségük. Ez azonban nem biztosítható a régi módszerekkel, ki
kell használni a technológiai-információtechnológiai lehetőségekben bekövetkezett változásokat.
Hazánkban is több jelentős fejlesztés indult el ezen a területen, amely a költségvetés végrehajtásának,
a pénzügyi közigazgatási rendszer működtetésének a jelzett feltételekhez minél jobban alkalmazkodó
működését hivatott biztosítani. Ezen fejlesztések közül a legelőrehaladottabb állapotban az önkormányzatok gazdálkodási tevékenységét és az ezzel kapcsolatos kormányzati ellenőrzési-tervezési folyamatot
támogató Önkormányzati ASP rendszer van. A rendszer ma már országos szinten, a települési és megyei
önkormányzatok mindegyike tekintetében biztosít különböző alkalmazásokat, amellyel ezen szervezetek
mindennapi működését támogatja. Ezen túlmenően jelentős adatfeldolgozási kapacitások is kialakításra
kerültek a rendszerben, amely szinte napi szinten biztosítja a teljes önkormányzati rendszer gazdasági
állapotának áttekintését, ezzel is támogatva a kormányzat azon törekvését, amely az önkormányzatok
korábbiakhoz hasonló eladósodási folyamatait hivatott megakadályozni.
A fentiek tükrében úgy véljük, hogy a rendszer működési területe és elvei a hazai közgazdász szakma érdeklődésére tarthatnak számot, így jelen különszámunkban az Önkormányzati ASP rendszerrel
foglalkozunk. Meglátásunk szerint azonban a rendszer nem vizsgálható egy légüres térben, így a rendszer működését és elveit bemutató két cikket követően a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium illetékes kollégái által jegyzett cikkekben tágabb kontextusba helyezzük az ASP rendszer hazai
működési környezetét A blokk lezárásaként a hazai önkormányzati igazgatási rendszer nemzetközi
kitekintéssel történő összehasonlítására kerül sor.
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