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I. rész: Az e-közigazgatás mibenléte, társadalmi indoka: az 

információs társadalom;  

A szolgáltató állam – e-közigazgatási felfogások, az állam 

által kötelezően nyújtandó e-közigazgatási szolgáltatások.  

 

1.1. fejezet: Az e-közigazgatás mibenléte, társadalmi indoka: az információs 

társadalom; 

 

Közigazgatásunk rapid átalakuláson megy keresztül, ennek célját, eszközeit, értelmét 

csak akkor érthetjük meg, ha a háttérben feszülő okokat és összefüggéseket feltárjuk.  

Indítsunk egy definícióval: „Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének 

tudás alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezését jelenti, 

az infokommunikációs technológiai alkalmazások közműszerű használata révén”1. 

Ebben az alfejezetben e definíció értelmezése mentén haladva adunk értelmet e fogalomnak.  

A definícióban három olyan pillér van, mely eligazít minket (pláne, ha mögé teszünk 

további magyarázó fogalmakat): 

- a kapcsolatrendszer tudás alapú átalakítása (tudás alapú társadalom, 

tudásmenedzsment, tanulószervezetek stb.) 

- racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezés (szolgáltató állam, hatékony állam, 

közmenedzsment szemléletek stb.) 

- az infokommunikációs alkalmazások közműszerű használata (információs 

társadalom, többcsatornás ügyintézés, elektronikus és automatizált ügyintézés stb.) 

 

1.1.1. A kapcsolatrendszer tudás alapú átalakítása 

 

Az e-közigazgatás paradigmadiffúziója (lásd később) olyan infrastrukturális átalakulást hoz, 

mely hatással van a szervezetre, az alkalmazott technológiákra, az ügymenetekre és a 

tartalmakra egyaránt. Az átalakulás annyira komplex, hogy azt egy tudásalapú működés nélkül 

el sem tudjuk képzelni. Az új szolgáltatások tartalmi menedzselése, az egyablakos 

szolgáltatások kialakítása hatékony adat-, információ- és tudásmegosztás, valamint 

kollaboratív megoldások nélkül nem működhet, hiszen a tudásmenedzsment gyakorlati 

szempontból nem más, mint a megfelelő információ vagy tudás eljuttatása a megfelelő 

személynek, a megfelelő pillanatban és formában2. 

                                                           
1 Budai B., Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. p. 43. 
2 Géró K, Tudásmenedzsment a közigazgatási munkában, Információs Társadalom 2004/2 ITTK. 
Budapest, 2004,  
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Márpedig a közigazgatás jellegéből és funkcióiból fakadóan főként adat-, információs és 

tudástárakkal foglalkozik. Tevékenységük outputja is többnyire információ és tudás formájában 

kerül nyilvánosságra. (Ebben a modellben a közigazgatás nem csupán használója, de 

tulajdonosa is ezeknek az adatoknak és információknak.) 

 

1.1.2. Racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezés 

 

A közigazgatási újraszervezésének igénye – eltekintve a gyakran politikai töltetben 

gazdag háttértől – valamilyen racionális szempont szerint történik. A racionalitás alatt – 

napjainkban – hatékonyságot, és szolgáltató jelleget értünk.  

E minőségek az új közmenedzsment irányzatokban (New Public Management) 

jelentkeztek először. Todd Ramsey: A szolgáltató állam című munkájának3 idevonatkozó 

fejezete négy állomást különböztet meg ebben az átalakítási folyamatban:  

 

Online közigazgatás4 – a megjelenés 

 Az online közigazgatás a hozzáférésre és az internetes megjelenésre helyezi a 

hangsúlyt. Célja, hogy minél több információt és minél több szolgáltatást online el lehessen 

érni. Az online közigazgatás kialakítása egyszerű és látványos: különösebb hivatali erőfeszítés 

nélkül helyezzük el a hivatali „tartalmakat” a weben. A kapott kép azt sugallja, hogy az e-

közigazgatás létrejött, hiszen az ügyfelek egy virtuálisnak ható hivatallal szembesülnek (az 

azonban nem tudatosul bennük, hogy gyakorta patyomkin hivatalokkal…). Eredményét 

tekintve már az online közigazgatás kialakítása is hasznos, hiszen az állampolgárok 

túlnyomórészt információért fordulnak a közigazgatáshoz.  

 

Interaktív közigazgatás – a kibontakozás 

A szolgáltató állam felé vezető út második mérföldkövénél az interakciók virtuális térbe 

helyezése az elsődleges cél, aminek érdekében az intelligens infrastruktúra és az online 

ügyintézés kialakítása dominál. Ehhez a háttéralkalmazások fejlesztése és a front office (lásd 

később) elemek felhasználóbaráttá alakítása is szükséges. Az interaktív közigazgatás 

strukturált rendszerekben gondolkodik, adatbázison nyugvó portálokkal operál. A szakasz 

célja, hogy minél több interakció történjen.  

 

Integrált közigazgatás – az összekapcsolódás 

 A harmadik szakaszban a hivatalok és háttéralkalmazásaik összekapcsolása történik 

meg. Ezt követően valósulhat meg a folyamatok integrációja, az ügyfél nézőpontjából az 

                                                           
3 Ramsey, T., On demand government – continuing the e-government Journey, IBM Press, Lewisville, 
2004 Magyar kiadás: Ramsey, T.,  A szolgáltató állam, Századvég, Budapest, 2006. 
4 Todd Ramsey a kormányzás szót használja, azonban hazai kontextusban közigazgatást kell értenünk 
alatta, így inkább ezt a kifejezést használom a továbbiakban. 
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egyablakos ügyintézés létrejötte. A folyamatok integrációja szervezeti átalakítást is követelhet 

(sőt, egyes szervek megszűnésével, újak létrejöttével járhat). Az integrációval járó átalakítás 

gazdaságosabb, hatékonyabb, egységesebb arculatú, egyszerűbb struktúrájú közigazgatást 

eredményez. Az ügyfélorientált és értéknövelt szolgáltatásokat több csatornán teszi 

elérhetővé. 

 

Szolgáltató állam – a bővülés 

A szolgáltató állam proaktív: ha felismeri az ügyfél elvárásait, akkor igény szerinti – az 

ügyfél által elvárt – szolgáltatást nyújt, amelyben gyakran támaszkodik partnerekre, 

beszállítókra. A fenti jellemzők integrálásával az előzőeken túlnőve a hálózatiság előnyeit 

kihasználva az értéknövelt szolgáltatások optimalizált értékláncait dolgozza ki, maximális 

szervezeten belüli és kívüli együttműködéssel.  

 

Erre erősít rá egy norvég szerzőpáros5.  

 

                                                           
5 Lasse Berntzen, Morten Goodwin Olsen:  "Benchmarking e-Government - A Comparative Review of 
Three International Benchmarking Studies," icds, pp.77-82, 2009 Third International Conference on 
Digital Society, 2009 
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1.1. ábra. Az e-közigazgatás hatékonyságának értékelési kerete; Forrás: Lasse Berntzen, 

Morten Goodwin Olsen:  "Benchmarking e-Government - A Comparative Review of Three 

International Benchmarking Studies," icds, pp.77-82, 2009 Third International Conference on 

Digital Society, 2009 

 

Berntzen és Olsen koordinátarendszere a hatékonyságot az összetettség és az 

integráltság dimenzióiba helyezi. Az origóhoz közeli „éretlen szolgáltatási” dobozoktól az 

„érett” távolabbiakig négy kategóriát különböztetnek meg.   

– Katalógus: ezek megelégednek az online jelenléttel, a letölthető 

formanyomtatványokkal. 

– Tranzackió: Szolgáltatások és formanyomtatványok online elérhetők, a 

szolgáltatások mögött olyan adatbázisok találhatók, amelyek az online tranzakciókat 

támogatják. 

– Vertikális integráció: A helyi rendszereket magasabb szintű rendszerekbe 

integrálják, hasonló funkcionalitással.  

– Horizontális integráció: Különböző funkcionalitású rendszereket kapcsolnak össze. 

Valódi egyablakos megoldás az állampolgároknak.  

 

Hatékonyságról tehát – első blikkre – akkor beszélhetünk, ha a horizontális integráció 

megvalósul. (Különös lehet ez a megállapítás, ha figyelembe vesszük, hogy a közigazgatás 

fejlettségét mérő mutatócsoportok döntően megrekednek az első két szint vizsgálatával, és 

sem a vertikális, sem a horizontális integráció szempontjait nem mérik. Talán ez adja a mai 

mutatók legfőbb kritikáját is, hiszen nem foglalkoznak azzal, ami a színfalak mögött van. Ma 

még többre értékelnek egy több funkcionalitású, ám nem integrált szolgáltatás-halmazt, mint 

egy egyszerűbb, ám integrált megoldást.) 

 

 

1.1.3. Az infokommunikációs alkalmazások közműszerű használata: információs 

társadalom 

 

A cím az információs társadalom jelenlétére utal, annak is technológiai megközelítését 

hangsúlyozza ki. A technológiai megközelítések az információs társadalom kiépülését a 

technológia fejlődésével állítják párhuzamba. (Egyre több, egyre sokfélébb, egyre komplexebb 

eszköz egyre gyorsabb fejlődése). A technológiai fejlődés (az információtárolás és -kezelés 

fejlődése, a kommunikáció globálissá válása) következtében az információs társadalmakban 
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olyan feladatok végezhetők el, amelyek korábban lehetetlenek lettek volna. Ez – valamint az 

alkalmazkodás kényszere6 – gyökeres társadalmi átrendeződéssel jár. 

A Machlupot és Poratot követők azonban már élénk vitát folytatnak arról, hogy vajon 

technológia változása (fejlődése) irányítja-e a társadalmat, vagy a társadalmi igények vezérlik-

e a technológiai fejlesztéseket.7 E vitát a technológia fejlődése döntötte el. Számos olyan 

találmány született, amelyre nem volt társadalmi kereslet, vagy csak időben késett, így bátran 

megerősíthetjük Yoneji Masuda8 gondolatát, miszerint a társadalmi változás alapvető 

mozgatórugója a technológiai fejlődés, az információs társadalom, illetve az információs 

technológia által formált gazdaság. Azonban a felhasználók azok, akik egy adott technológia 

mellett vagy ellene döntenek, így a technológiai fejlődés csak a lehetőséget szabja meg, a 

felhasználókon múlik, hogy élnek-e ezzel a lehetőséggel, és ha igen, mikor. 

Van azonban a fejlődésnek egy szintén gazdasági eredetű fékje. Az infokommunikációs 

fejlesztésben érdekelt cégek ugyanúgy életciklusokban gondolkodnak, így egy termék vagy 

szolgáltatás fejlesztésénél is szeretnék, ha megtérülnének a K+F költségek. Ennek is 

köszönhető, hogy nagyon sok alternatív innováció azért nem kerül a piacra, mert még az 

azokat megelőző „kifutó” termékek, fejőstehénként fungálva épp az új termékek kutatás-

fejlesztési költségeit termelik ki, a hozzá kötelezően kapcsolható profittal.  

Az igazság tehát az, hogy a technológiák adta lehetőségek között az ügyfelek 

választanak, azonban a fejlődés ütemét a technológiákban érdekelt cégek diktálják.  

Herbert Marshall McLuhan9 globális falu elméletében fejti ki a média mint új 

társadalomszervező erő szerepét, történeti változását.10 Nézete szerint az elektronikus média 

globális faluvá alakítja a világot, ahol a lakók párbeszédet kezdeményezhetnek egymással, és 

proaktív módon viselkedhetnek, ha úgy gondolják. Ez és az információ széles körű elérése 

olyan hatalmi szerkezetet eredményez, amelynek „mindenütt központja van, perifériái pedig 

sehol sincsenek”. Az információkhoz fűződő „kapuőri funkciók” az idő előrehaladtával 

fokozatosan megszűnnek. Megközelítése technológiailag is determinált,11 mert elmélete szerint 

a médiatechnológiának sokkal nagyobb hatása van a társadalomra, mint a média tartalmának.  

Meg kell jegyezni, hogy a tecnhológiai megközelítések mellett az információs 

társadalomnak – interdiszciplináris jelenség lévén – más tudományterületek is igyekeznek 

megadni főbb motívumát. Így a közgazdasági elméletek az információs társadalom alapjára, 

az információra mint sajátos jószágra tekintenek. Ez a jószág mint társadalomszervező erő 

határozza meg a gazdaságot. Az információnak értéke van, melyet pénzben is ki tudunk 

                                                           
6 A legújabb technológiák elmulasztása gyakran az egyének frusztrációjához vezet. Ezt hívják FOMO 
jelenségnek (Fear of missing out – lemaradástól való félelem). Az alkalmazkodás így gyakran kényszerből 
történik. 
7 A technológiai megközelítések két csoportra oszthatók, technofil és technofób irányzatokra. Míg az előző 
a technológiának pozitív szerepet szán, addig az utóbbi minden káros tényezőt a technológiának 
tulajdonít. 
8 Masuda, Y., Az információs társadalom, Budapest, OMMIK, 1988. 
9 McLuhan, M., The Gutenberg Galaxy, University of Toronto Press, 1962.  
10 Understandind Media c. könyvét 1964-ben adta ki, mintegy előre látva az Internet későbbi hatását. 
Holott korában még csak a televíziózás és rádiózás mutatott tüneteket. 
11 Technológiai determinizmus elméletként is ismert. 
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fejezni. A jószág sajátossága, hogy valamilyen hordozóhoz kapcsolódik, magáért a hordozóért 

vagy annak szolgáltatásáért kell fizetni. Ennek eredménye, hogy az információáramláshoz mint 

üzleti folyamathoz mindig értéklánc (value-chain) tartozik. Az értékláncban ráadásul az 

információfeldolgozás és -továbbítás során gyakran hozzáadott érték is keletkezik (value 

added services – hozzáadott értékű szolgáltatások). 

A szociológiai megközelítések a közgazdasági és technológiai megközelítéseken 

alapulnak. Az irányzat legnagyobb enciklopédistája Manuel Castells háromkötetes művében12 

fektette le az irányzat (hálózati társadalom) alapjait. Machlup és Porat elméletein elindulva 

Castells eljutott odáig, hogy a kommunikáció és az információtechnológia végül mindent meg 

fog határozni. Nem csupán emberi tevékenységeket (munkát és szabadidőt), hanem emberek 

közötti viszonyokat, politikai berendezkedést, és természetesen gazdasági viszonyokat is. 

Castells tárja fel elsőként a digitális megosztottságból eredő anomáliákat, előszőr beszél 

nyertes-vesztes csoportokról az információkhoz való hozzáférés alapján. Elmélete napjainkba 

látszik igazolódni: nem csupán nemzeten belül, hanem nemzetek között is erőteljes határvonal 

alakul ki, mely a nemzetgazdaságra, a nemzetközi gazdaságra és valamennyi társadalmi 

alrendszerre hatással van.  

A politológiai megközelítések az információs társadalmi szokások politikát formáló 

jelenségei felől közelítenek. A szélsőséges elméletektől eltekintve oszthatjuk Van Deth13 

álláspontját, aki a politikai tevékenységek bővülésének folyamatáról ír. Jelzi, hogy míg a 40-es 

években csupán szavazásból állt az állampolgárok politikai részvétele, addig ma már közel 70-

féle állampolgári tevékenység van. E bővülés oka, hogy az egyre növekvő állam egyre inkább 

az állampolgárok kontrolljával és nyomásával jár. A nyomásgyakorlás formái pedig egyre 

változatosabbak. Ezt segítette az Internet, mely az ilyen véleményadó és nyomásgyakorló 

eszközök egész tárházát tette elérhetővé. 

„Az információs társadalom történeti diskurzusa arról szól, hogy hol, hogyan, milyen 

lépésekben, mikor, milyen időmintázatokkal születik meg az információs társadalom, majd ezt 

követően milyen változásokkal és dinamikával lehet leírni a történetét.”14 

A történeti megközelítések15 általában tompítják az információ korszakformáló 

szerepét. Vallják, hogy a szervezett emberi társadalmak mindig is információvezéreltek, 

                                                           
12 Castells, M., End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture (Vol. III.), 
Blackwell, Cambridge, MA; Oxford, 1998; Castells, M., The Power of Identity, The Information Age: 
Economy, Society and Culture (Vol. II.), Blackwell, Cambridge, MA; Oxford, 1997; Castells, M., The Rise 
of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture (Vol. I.) Blackwell, 
Cambridge, MA; Oxford, 1996. A trilógiában mélyreható elemzést ad az információs társadalom 
tendenciáiról. Az első kötet az új társadalmi struktúrákkal foglalkozik (hálózati társadalom), a második 
ennek szociális és politikai folyamataival, míg a harmadik rész integráló jellegű.  
13 Van Deth, Jan W.,  „Studying Political Participation: Towards a Theory of Everything?” Paper prepared 
for the workshop of ECPR, Edinburgh 2001 (in  Kiss, Balázs, Az internet politikatudományi diskurzusai. 
Információs Társadalom, 1(2004) ITTK, Budapest, 2004, 69–96..) 
14 Z. Karvalics, L., Az információs társadalom történetisége, Információs Társadalom 3(2007), 47–69.  
15 A történeti megközelítés nem csupán az információ történeti kontextusban elfoglalt helyével, hanem az 
információ (ezen belül adott információk) történelmével is foglalkozik. Tágabb értelemben vizsgálja azt is, 
hogy hogyan jött létre, alakult, hogyan tárolták, és hogyan tették hozzáférhetővé az információt. E 
kutatások már a könyvtártudományi területekkel konvergálnak. 
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információfüggőek voltak. Az információhoz való viszony, igény, hozzáférés, használat stb. 

változott. 

Ezek szintéziseként adhatunk egy közelítő definíciót: 

„Az információs társadalom olyan új társadalmi együttélési forma, melynek 

során – napjainkban – az infokommunikációs eszközök, az eszközökhöz rendelt 

tartalom, az ezeket működtetni képes ismeret olyan tudást, majd innovációt generál, 

mely katalizálja, és újraszervezi a gazdasági-társadalmi és kulturális folyamatokat (a 

társadalmi egyenlőtlenségek sajnálatos újratermelése mellett), s ezekhez új tartalmi 

és formai szabályozást és igazgatást (gyakori, dinamikus korrekcióval) követel. A 

valamennyi szférát érintő átalakulásban a közigazgatás elé támasztott kihívásokat az 

e-közigazgatás tágan értelmezett eszközrendszere (szervezési-vezetési módszerei, 

technológiai megoldásai, jogi szabályozása) oldja meg, új alapokra helyezve a 

közigazgatást. Ezáltal a társadalmi paradigmaváltást közigazgatási 

paradigmadiffundálás kíséri.”16  

 E definícióban azonban fel kell hívni a figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségek 

sajnálatos újratermelésére. Merthogy az információs társadalom nem kizárólag pozitív 

társadalmi jelenség: kutatók számos valós és vélt árnyoldalát hangsúlyozzák az 

identitásvesztéstől a bizalmi kérdéseken és médiaabúzuson keresztül a deviáns tartalmak és 

avult tartalmak (szemetek) terjedéséig. Valódi problémáját mégis a társadalmi egyenlőtlenség 

újratermelésében láthatjuk, mely itt a digitális egyenlőtlenség (szakadék) formájában 

körvonalazódik.  

Az információs társadalom nyertesei azok, akik az infokommunikációs technikákat napi 

rutinnal használják és hasznosítják, képesek olyan új készségeket elsajátítani, mint az új 

információs és kommunikációs készség, vagy akár a tanulás elsajátításának készsége. 

Másrészt viszont azok lesznek vesztesei, akik ezeket a technológiákat nem érik el, a 

készségeket nem alakítják ki. A digitális szakadék17 e fenti folyamatokban végződő társadalmi 

átalakulás nyertes-vesztes csoportjai közötti rést jelzi. Ez a törés, majd szakadék számos 

dimenzió mentén kialakulhat, például: 

- Életkori sík: lásd lejjebb, korosztályi lejtő a fiatal és idősebb felhasználók között. 

- Földrajzi sík: az eszközök terjedésének törvényszerűségi sorrendje: főváros, 

megyeszékhelyek, nagyobb települések, kisebb települések, szórványok. Ez 

utóbbiak néha teljesen kiszorulnak, vagy csak jelentős fáziskéséssel kapcsolódnak 

be. (Az információs társadalmak és az urbanizálódási folyamat későbbi fázisai pl. 

szuburbanizáció, dezurbanizáció, végül a reurbanizáció átalakíthatják a földrajzi 

törés képét.) 

                                                           
16 Budai B., Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. p. 85. 
17 Egy-egy hátrányos helyzetű csoport és a teljes populáció információs eszközökhöz való hozzáférését és 
arányát a Digital Divide Index (DIDIX) mutatja. Forrás: SIBIS New eEurope Indicator Handbook; 2003 és 
Selhofer, H.–Hüsing, T., The Digital Divide Index – A Measure of social inequalities in adoption of ICT,  
2001. Idézi: Magyar Információs Társadalom Éves Jelentés, szerk. Pintér Róbert, BME-ITTK. 
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- Anyagi-egzisztenciális sík: törés azok között, akik megengedhetik maguknak, és 

akik nem. 

- Végzettségi sík: törés a magasabb végzettségű és az alacsonyabb végzettségűek 

között.  

- Ismereti sík: törés az írástudó és az írástudás valamely formájának hiányával 

küzdők között.  

- Családi háttérben mutatkozó sík: mintakövetés: nagyságrendekkel nagyobb a 

használati arány a használó szülők gyermekeinél, mint a nem használókénál. 

- Nyelvismereti sík: az IKT eszközökön futó tartalmak sok esetben idegen (angol) 

nyelvismeretet feltételeznek. Ennek hiánya elzárja a tartalmat a felhasználó elől.  

- Munkahelyi sík: törés azok között, akiknek a munkájához feltétlenül szükséges, és 

akiknek nem szükséges az IKT. 

- Tájékozottsági (igényhiányból fakadó) sík: szakadék azoknak, akik bár a fenti 

kategóriákba nem feltétlenül esnek, de nem ismerik fel a használatból származó 

előnyöket.  

- Fogyatékkal élők síkja: a fogyaték jellegétől és mértékétől függően esélytelenné 

válhat az IKT használata.  

- Etnikai sík: a roma népesség iskolázottságát, munkaerő-piaci helyzetét és más 

társadalmi státuszát tekintve is a leghátrányosabb helyzetű magyarországi 

kisebbség.18 A számukra elérhető infokommunikációs infrastruktúra a közösségi 

helyekre, kisebbségi önkormányzati irodákra és iskolákra korlátozódik.  

 

Napjaink tudományos diskurzusában a mennyiségi és alapvetően dichotóm 

megközelítést (hozzáfér/nem fér hozzá) kezdi felváltani a minőségi vizsgálat. Ezzel 

párhuzamosan a digitális szakadék helyett az árnyaltabb képalkotásra alkalmas digitális 

egyenlőtlenség kifejezést kezdik használni.  

Véleményünk szerint mindenkori kormányzati feladat a leszakadó csoportok 

visszaemelése a „nyertesek” közé, amit stratégiai eszközökkel lehet (és kell) végrehajtani.  

 

                                                           
18 A roma populáció pontos méretét nehéz meghatározni. A szakmai konszenzus félmillió főről beszél, 
azonban tekintettel arra, hogy 100 élveszületésből 15 gyermek roma származású, a teljes lakosságon 
belüli arányuk 2030-ra elérheti a 10%-ot. (Forrás: Interjú Kemény Istvánnal: 
http://www.geographic.hu/index.php/fotopalyazat/fotopalyazat/nyomtathato.php?act=napi&id=794). 
Jelenlegi és jövőbeli arányukat tekintve is akkora kritikus tömeget képviselnek, melynek speciális 
felzárkóztatása, beemelése és befogadása elkerülhetetlen az információs társadalom megvalósításához.  
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1.1.4. Egyéb tényezők, szorítóerők 

 

A közigazgatás tehát e jelenségek mögött alakul át. De nézzük az átalakítás további 

erőterét, a szorítóerőket, hiszen a háttérben más okok is rejtőznek.  

Napjaink hazai közigazgatására és állam-működésére jellemző anomáliák egyik csoportja 

a finanszírozás köré gyűjthető. Megoldatlan társadalmi feszültséget okoz a juttatások gyakori 

céltévesztése (nem az kap, aki szükséget szenved), a korrupció és hatékonyságvesztés, a 

romló demográfiai mutatók és ezek hatásai, az eddigiekből is fakadó költségvetési nyomás, 

mely egyre növekvő feladatokhoz egyre kisebb forrást rendel, gyakran sok pénzért kevés és 

rossz minőségű szolgáltatást mutat egy-egy hivatal szolgáltatási portfóliója. Ide tartozik a 

fenntartható fejlődés valamennyi kihívása is, azaz a rendszer üzemeltetésének hosszú távú 

kérdéseit felvető problémák halmaza. 

A második problémakör az ügyféloldali várakozásokban keresendő. Az információs 

társadalmi jelenségek a virtuális térben is megjelentetik ügyféloldali igényeket, a többi – 

kereskedelmi és civil – szolgáltatáshoz hasonló, folyamatosan növekvő mértékű elvárásokkal. 

Ezzel párhuzamosan a személyiségi jogok kérdése egyre érzékenyebbé válik, valamint a 

hivatal virtuális térbe helyezésével a biztonsági kockázatok is fokozódnak.  

A harmadik problémakör az Európai Unió tagsági státuszából fakad. Az Európai 

Közigazgatási Tér számos közigazgatási, szervezési és informatikai követelményt támaszt. 

Kiemelendők ezek közül az interoperabilitási és interkonnektivitási követelmények, melyek a 

rendszerek összekapcsolásának és együttműködésének szervezeti, informatikai és nyelvi 

formalizálását támasztják követelményként. A közigazgatás makro-szintű (országok közötti) 

versenyét is az Európai Unió jelenti, hiszen az Unió szabadságjogai teszik lehetővé azt is, hogy 

a közigazgatási szolgáltatások egyre bővülő körét is tagországi szimpátia szerint vegyük 

igénybe.  

Végül öndefiníciós problémát mutat, hogy jelenleg észlelhető az állam túlburjánzása, 

túl sok szerep integrálása, az igazgatásszervezés vezérlőelve a hivatalorientáció, ügyfél-

orientáció helyett, az intézmények gyakran nem összehangoltan (redundánsan, olykor 

egymással szembemenve) működnek.  

 E tényezők késztetésére kell átalakulnia a közigazgatásnak.  

 

1.2. fejezet: A szolgáltató állam – e-közigazgatás felfogások, az állam által 

kötelezően nyújtandó e-közigazgatási szolgáltatások 

 

Az állam (és annak végrehajtó szerve) szerepéről végeláthatatlan viták folynak. A 

pillanatnyi szerepvállalást a közpolitikai és aktuálpolitikai hangsúlyok határozzák meg, 

árnyalják. Az állam hol nagyobb, hol kisebb, hol jobban belefolyik állampolgárai életébe, hol 

kevésbé, ciklikusan. 
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 Lasalle kategóriája, az „éjjeliőr állam” csak a legszükségesebb beavatkozást tartotta 

indokoltnak, elsősorban a jogrend fenntartására vonatkozott tevékenysége. Ezért is hívták a 

„rendészeti igazgatás” államának. Miután a nemzeti össztermék csupán 7-8 %-át vonták el, 

így az államműködést is csak a külügyi és hadügyi és igazságügyi igazgatás, valamint az ezt 

finanszírozni képes pénzügyi igazgatás (adóztatás) területére korlátozták.   

A jóléti államok eszközrendszere az első világháborút és a nagy gazdasági 

világválságot követően stabilizálta a gazdaságot: szociális kompenzációkkal, és aktív 

foglalkoztatáspolitikával törekedett egy igazságosabb, egyenlőbb jövedelemelosztás 

végrehajtására, fokozódó gazdasági teljesítmény mellett. A jóléti államok előre meghatározott 

módon, politikai és igazgatási eszközökkel avatkoztak be a piac és a társadalom működésébe. 

Ennek nyomait láthatjuk a szociális transzferek (segélyek, nyugdíjak stb.) elterjedésében, a 

szociális alapjogok kiteljesülésében, a közszolgáltatások biztosításában. A szolgáltatások nem 

csak a szegényeket, hanem az egész államot érintik, a társadalom mint egész vált a jóléti 

állam tevékenységének alanyává. Ennek részeként, az oktatási és kulturális javakhoz is egyre 

szélesebb rétegek férhettek hozzá, miután e szolgáltatások ingyenesen vagy államilag 

támogatott formába fejlődtek. A nemzeti szolidaritás, a társadalmi felelősségvállalás eszméi az 

államhatalom erősítésével jártak együtt.  

A jóléti államok átalakulása (államonként néha jelentős csúszásokkal) a 80-as években 

újabb csomóponthoz érkezett. A jóléti államokat sikereik csúcspontján az 1973-74-es 

olajárrobbanás és válság szemléletváltásra kényszerített. Nyilvánvalóvá vált, hogy romló 

gazdasági teljesítmény (növekedő infláció és munkanélküliség, öregedő társadalom) mellett 

nem tartható fent egy alapvetően fél évszázaddal korábbi helyzethez igazodó 

államberendezkedés. A jóléti államok társadalomfilozófiai kritikái is a zsugorítás és 

profiltisztítás irányába hatottak. A gyakran – még napjainkban is – előkerülő vádak: 

– a juttatások gyakori céltévesztése (nem az kap, aki szükséget szenved), 

– korrupció és hatékonyságvesztés, 

– az állam túlburjánzása, túl sok szerep integrálása, 

– sok pénzért kevés és rossz minőségű szolgáltatás, 

– hivatalorientáció ügyfél-orientáció helyett.19 

 

Így érkezünk meg dezetatizáló, szolgáltató államhoz, melyben úgy húzódik vissza, 

zsugorodik az állam, hogy eközben a hatékonysága és eredményessége növekszik. Ebben a 

konstrukcióban – folyamatos útkeresés mellett – jellemző: 

– az államtalanítás (az állam kivonulása az önszabályozott vagy önszabályozható 

területekről),  

– a liberalizáció és privatizáció (egyre kevésbé korlátozott szabad verseny a 

piacgazdaságban), 

                                                           
19 Budai B., Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp. 16-17. 
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– a dereguláció (a hatalmassá terebélyesedett, gyakran redundáns, néha ellentmondó 

jogszabályok ritkítása, homogénné, ellentmondásmentessé, kongruenssé tétele. A 

jogi környezet felkészítése az új társadalmi jelenségek, folyamatok támogatására; 

– a szubszidiaritás és a dekoncentráció (a döntési kompetencia delegálása, a 

közigazgatás állampolgárhoz közelebb szállítása), 

– számos állami feladat kiszervezése, üzletiesítése (energetika, posta stb.)20 

Így jött létre és (jön létre napjainkban) a szolgáltató állam, mely a fenti elveket tartva 

igyekszik fölérendelt pozícióból alárendelt, kooperatív viszonyba kerülni azokkal, akiknek a 

szolgáltatásait kínálja21.  

A szolgáltató állam közigazgatásában hangsúlyossá válik a közigazgatás koncepciója, 

szervezeti kultúrája, működési modellje, technológiai infrastruktúrája, átalakítási menetrendje, 

és az egészet átható távlatos gondolkodás22.  

Ebben a közegben a szolgáltatások az ügyfelekről szólnak, azaz számukra kell 

biztosítani a lehető legkönnyebb, legegyszerűbb, legkevesebb problémával járó ügyintézést. 

Ennek érdekében a szolgáltató állam megpróbálja redukálni: 

– távolsági akadályokat: a szolgáltató közigazgatás a távolsági akadályok leküzdését 

szállítási szolgálattal (pl. falugondnok), utazási támogatással, hivatali 

kirendeltségekkel, közvetítéssel (mentorálás), elektronikus szolgáltatásokkal, 

ügyfélszolgálattal (contact center) segíti. 

– fizikai akadályokat: bár a szolgáltató közigazgatás végső célja, hogy az ügyfél ne 

kerüljön a hivatalba, hanem távolról intézzen, azonban ha mégis személyesen intézi 

ügyeit, biztosítania kell a valamilyen testi fogyatékkal bíró ügyfelek akadálytalan 

mozgását. Ennek keretében a következő eszközöket használja: rámpás feljáró, 

fotocellás ajtó, lift, kerekesszékből elérhető nyomógombok, akadálymentesített 

mosdók, jól látható jelzések gyengénlátóknak, irányító jelzések vakok számára, 

pultok megfelelő magassága. 

– kommunikációs akadályokat: a szolgáltató közigazgatás ügyintézői felkészültek az 

ügyfelek kommunikációs problémáira: megtanulták a nehezen kommunikálók 

speciális helyzetének kezelését, eredjen ez akár fogyatékosságból, vagy a 

kifejezőképesség alacsony fokából. Az írásbeli kommunikációnál nagy hangsúlyt 

fordítanak az egyszerűségre, a közérthető formanyomtatványokra. Az írott anyag 

didaktikáját világos szerkesztéssel, kiemelésekkel, illusztrációkkal segítik.  

– elektronikus hozzáférési akadályokat: a digitális egyenlőtlenség közvetlen és 

közvetett hatásait a hozzáférés legmesszebb menő (egyéni és közösségi) 

támogatásával, a  magabiztos felhasználói gyakorlat kialakulásának segítésével 

teszik az e-ügyintézést a hétköznapok megszokott rutinjai közé.  

                                                           
20 Az állam egyre több szolgáltatást vizsgál felül, és nyúl a közvetlen privatizáció, a kiszervezés, az állami 
szolgáltatások értékesítése stb. eszközéhez. Erről bővebben az üzleti megoldásoknál szólunk. 
21 Budai B., Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp. 18-19. 
22 Ramsey, T., On demand government – continuing the e-government Journey, IBM Press, Lewisville, 
2004 Magyar kiadás: Ramsey, T.,  A szolgáltató állam, Századvég, Budapest, 2006. 
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– digitális akadályokat: a vakok és gyengénlátók számára biztosított 

akadálymentesítés (a W3C WAI követelmények teljesítése a felolvasóprogramok és 

fülhallgató biztosítása) a szolgáltató közigazgatás természetes jellemzője.  

 

Az akadályok elbontásának egyik eszköze tehát az elektronikus, automatizált 

szolgáltatások kialakítása. Ezt ismerte fel az Európai Unió, amely kibocsájtotta az eEurope 

stratégia-„sorozatot”, mely azóta is valamennyi EU-tagország nemzeti stratégiájának magvát 

alkotja. 

A kiemelt célok között helyett kapott:  

- a már korábban prioritásként kezelt közszolgálati információk elérésének biztosítása, 

információszabadság és elektronikus átláthatóság, 

- a közigazgatási szervek nemzeti és nemzetközi (uniós) adatcseréjének biztosítása, 

- a nyílt forráskódú szoftverek bevezetésének támogatása, 

- az elektronikus aláírás bevezetése a hatósági ügyintézésben, 

- az elektronikus hatósági ügyintézési formák meghonosítása. 

 

Az e-közigazgatás megvalósításának „végterméke” az online közigazgatási szolgáltatás. 

Tekintettel arra, hogy több ezer közigazgatási ügytípust ismerünk, ezek egyidejű e-

közigazgatási ügymenetté alakítása – az  erőforrásigény miatt – képtelenség. Ezért határozott 

úgy az EU, hogy az ügyek gyakorisága alapján felállít egy sorrendet, amely mentén a 

tagállamoknak haladni ajánlott. A leggyakoribb ügyeket az alábbiak szerint csoportosítatjuk:  

a) okmánykiállítással kapcsolatos szolgáltatások, 

b) adó-, járulék- és vámszolgáltatások, 

c) egészségügyi és szociális szolgáltatások, 

d) oktatási szolgáltatások, 

e) munkavállalással kapcsolatos szolgáltatások, 

f) elektronikus fizetéssel járó szolgáltatások, 

g) állampolgári azonosítást biztosító (kapcsolódó) szolgáltatások,  

h) egyéb szolgáltatások. 

 

Ennek tükrében készült el az azóta is hivatkozott 20-as lista,23 mely az állampolgárok 

(12) és vállalkozások (8) számára kínálja a leginkább igényelt, legalapvetőbb 

közszolgáltatásokat. A szolgáltatások nyújtásának négy szintjét különbözteti meg, a 

hagyományos és az ügyfél jelenlétét egyáltalán nem igénylő – teljesen elektronizált – eljárások 

között:24 

                                                           
23 Common list of Basic Public Services követelményjegyzék, vagy másként 12+8-as lista. (Nálunk ez 27 
ügytípust jelent, mert az EU-s csoportosítás hazánk ügycsoportjaival nem egyezik. Például okmányoknál 
külön csoportot jelent a gépjárművel és az útlevéllel kapcsolatos ügyintézés.) Azaz hazánkban a 
12+8=27. 
24 Forrás: Budai Balázs Benjámin–Sükösd Miklós, M-kormányzat – M-demokrácia, Akadémiai Kiadó, 
Budapest, 2005.  
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1. szint: információ – on-line információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról.  A 

legalapvetőbb funkció, hogy a hivatali információk a hivatal működésétől függetlenül 

elérhetők legyenek. Erre a média fejlődésével egyre több mód nyílik. A leginkább 

alkalmazott médium az internet, de felmerül a wap-oldalak, illetve a DiTV (digitális 

televízió) mint közeg alkalmazásának a lehetősége is. Ezzel a hivatal terhelése 

csökken, valamint az információnyújtó kapacitás is felszabadul.  

2. szint: egyirányú kapcsolat – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok letöltésének, 

kinyomtatásának lehetősége, azaz csökken az ügyintézésre fordítandó idő. A 

„nyomtatvány” szó a formalizáltságot, a „letöltése” az elektronizáltságot mutatja, 

így ez a szint jelenti az előszobát a valódi e-közigazgatási szolgáltatások felé.  

3. szint: interaktivitás – nyomtatványok, űrlapok, adatlapok on-line úton történő 

kitöltése, beleértve a hitelesítést. Itt már majdnem megvalósul a távügyintézés 

lehetősége, azonban az illetékek lerovása ezen a szinten nem megoldott, így az 

ügyfélnek ügyenként egyszer még meg kell jelennie. 

4. szint: tranzakció – a teljes ügymenet elektronizálása: döntés, kézbesítés, illetékek 

lerovása. Ez a szint már az e-igazgatás „megtestesülése”, amikor az ügyfél 

egyáltalán nincs jelen fizikailag és az ügymenet is nyomon követhető; viszonylag 

magas szintű automatizáltságot, ennek révén nagy időmegtakarítást eredményez.25 

 

Az egyes szofisztikációs szintek közötti átlépést „rések”, kihívások övezik.  

                                                           
25 Napjainkban – a CapGemini 2007-es benchmarking módszertana nyomán – egyre többet beszélünk a 
targetizációról, perszonalizációról mely kvázi ötödik szintként olyan proaktív, automatizált 
szolgáltatásokat takar, melyek célirányosan elégítik ki az ügyféloldali elvárásokat. Érdemes említeni a 
nulladik szintet is, mely a teljes offline világ állapota. (Ezen a szinten e sorok írásakor még vannak 
intézmények.) Valódi értelmet azonban egy „kvázi offline vagy kvázi nulladik” szint kaphatna, mikor bár 
látszólag van weboldala az adott intézménynek, azon érdemi tartalom nem található. Így már nem egy 
valóságtól elrugaszkodó kategóriát nyernénk. 
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1.2. ábra. A CLBPS szofisztikációs szintjei és rései,  Forrás: Miniszterelnöki Hivatal, 

Elektronikus Kormányzat Központ: eKormányzat 2005 stratégia. 

 

A CLBPS közszolgáltatásai az alábbi ügytípusokat (és azok felelős háttérintézményeit) 

takarják Magyarországon.  

 

1.1. táblázat. CLBPS 12+8-as lista 

Szolgáltatás Leírás 

Vállalkozóknak nyújtott (BUS) szolgáltatások 

BUS 1/a Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások 

(munkáltatók bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók 

számára betekintési lehetőség a róluk benyújtott információkba) 

BUS 1/b Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 

BUS 2 Társaságiadó-bevallás, értesítés 

BUS 3 ÁFA: bevallás, értesítés 

BUS 4 Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, 

változásbejegyzése 

BUS 5 Adatközlés a statisztikai hivataloknak 

BUS 6 Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 
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BUS 7 Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 

BUS 8 Közbeszerzési eljárás 

Állampolgároknak nyújtott (CIT) szolgáltatások 

CIT 1 Jövedelemadó-bevallás, értesítés a kivetett adóról 

CIT 2/a Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban 

CIT 2/b Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába 

CIT 3/a Munkanélküli járadék igénylése 

CIT 3/b Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 

CIT 3/c Kötelező egészségbiztosítás ellátásai 

CIT 3/d  Tanulói ösztöndíj megpályázása 

CIT 4/a Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 

CIT 4/b Gépjárművezetői engedély ügyintézése, illetőleg vezetési jogosultság 

megszerzése 

CIT 5 Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás (új, 

használt és importált gépjármű forgalomba helyezése, műszaki 

vizsgáztatása, járműigazgatási ügyek) 

CIT 6 Építési engedély iránti kérelem 

CIT 7 Rendőrségi on-line bejelentések, feljelentések 

CIT 8 Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek 

elérése 1954-ig 

CIT 9/a Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 

CIT 9/b Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 

CIT 10 Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe) 

CIT 11 Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány-pótlás, -csere) 

CIT 12 Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás 

kórházi szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi bejelentkezések) 

 

A gyakran citált „20-as” vagy „12+8-as lista” a leggyakoribb ügyeket tartalmazza, 

melyeket kormányportálon keresztül ajánlott elérhetővé tenni.  

 

1.2. táblázat. A CLBPS listájának csoportosítása, a fő szolgáltatáscsoportok mentén. Forrás :Az 

e-közigazgatás fejlesztése, az EKOP stratégiai koncepciója 2007-2013 
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A költségvetési bevételt eredményező szolgáltatások a legösszetettebb, legnagyobb 

infrastrukturális igényű (vas- és adatigényű) szolgáltatások. Eredményük azonban az 

automatizált ügymenet, mely jelentős erőforrás-megtakarítást, valamint az e-közigazgatás 

ügyféloldali elfogadottságának növekedését éri el. 

A nyilvántartások célja az ügyfelekkel összefüggő adatok, események tárolása, és azok 

elérésének biztosítása. Ez adatbázisokat feltételez. Az adatbázis alapú szolgáltatásoknál a 

papír alapú igazolásokat a közhiteles adatbázis naprakész elérése váltja fel.  

A közvetlen segítséget nyújtó e-szolgáltatások pénzügyi és természetbeni – 

életminőséget javító – segítséget (információt és online ügyintézési lehetőséget) biztosítanak. 

Az életminőséget javító, természetbeni szolgáltatások nagyobb problémák megoldásához 

nyújtanak teljes vagy részsegítséget. A pénzügyi segítséget nyújtó szolgáltatások információt 

és igénybevételi segítséget nyújtanak automatikus munkafolyamataik révén.  

Az igazolványok és engedélyek kiadását támogató szolgáltatások állampolgári 

státuszokat, és ezek feltételeinek meglétét vizsgálják. Az ügyfelek e szolgáltatásokat 

meghatározott időközönként (ritkán) veszik igénybe, így az ellenőrzésre csak az igazolványok 

megújításakor kerül sor. Az elektronikus megoldások lehetőséget biztosítanak egy 

frekventáltabb, folyamatos ellenőrzésre is. 

E clusterek közös jellegzetessége, hogy mindegyik csoport infrastrukturális 

erőforrásigénye nagy, magas szintű titkosítási és azonosítási igényt támasztanak, azonban 

jelentős elektronizálási és automatizálási lehetőséget biztosítanak, aminek folyományaként 

jelentősen értéknövelt szolgáltatásokat képesek létrehozni. 

Az eEurope 2002 akcióterv elfogadásával egy időben született döntés az akkor még 

csatlakozó országok számára kidolgozandó program (eEurope+) megalkotásáról. A lista és a 
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szolgáltatási szintek napjaink olyan indikátorai, melyekkel az EU saját tagországainak 

felkészültségét méri (az ún. readiness reportokban26).  

 

1.3. fejezet: Úton egy új paradigma felé 

 

A fentiekből jól látszik, hogy egy egészen új alapokon álló közigazgatás kezd kialakulni. 

Új szabályok, új törvényszerűségek, új tudású (korszerű kompetenciákkal bíró) személyi 

állomány, új célrendszerben működő szervezetekkel. Nem véletlenül beszélnek sokan 

paradigmaváltásról, vagy rétegződésről27.  Azonban nem egészen erről van szó. 

A paradigmaváltás azt feltételezi, hogy egymás mellett fut egy centrális eszme (a 

hagyományos közigazgatási felfogás, annak offline jellegzetességével és módszertanával, az 

elektronikusságot szükséges rossznak, de kizárólag eszköznek tüntetve fel) és több periferiális 

eszme (mint az e-közigazgatás vagy akár a New Public Management). Az eszmék posszibilitása 

és plauzibilitása függvényében változtatják pozícióikat, így az NPM és az e-közigazgatás a 

centrális eszmék irányába megy, ahol végül az e-közigazgatás nyer. Ez a modell feltételezi, 

hogy az eszmék minimális kölcsönhatásban vannak, az új centrális eszme nem fertőződik 

régiekkel. Azaz az új centrális eszme szakít a régivel és újat teremt. Ettől váltás, 

paradigmaváltás. Problémánk pont ebben fogható meg. Az e-közigazgatás a hagyományos 

közigazgatástudományi alapokon nyugszik, azok törvényszerűségeit felhasználja, sok esetben 

visszanyúl, felhasznál és kombinál. (És a kölcsönhatás bizony erőteljesen érezhető.) 

Ha az eszmék „földtani rétegződéséről” beszélünk, ismét elégtelen képet kapunk. A 

rétegződés azt jelentené, hogy a két nem közvetlenül érintkező réteg már nincs egymásra 

hatással. Az egyes rétegek egyben zárórétegként is működnek. Azaz például a New Public 

Management sok területen elzárná az érintkezést a hagyományos szemlélet és az e-

közigazgatás között. (Holott tudjuk, hogy ez nincs így. Az e-közigazgatás számos esetben New 

Public Management előtti időkhöz tér vissza, cáfolva több NPM-teóriát.) 

Ezért vezettük be a paradigmadiffundálás28 fogalmát, mely plasztikus magyarázatot ad 

az e-közigazgatás helyzetére. A paradigmadiffundálás elveti a szigorú határokat, inkább 

vonzásközpontokkal számol. Nem centrális eszmékkel, hanem centrális eszme-

vonzáskörzetekről beszélhetünk itt, ahol a vonzáskörzetek határa nem éles. Az eredetileg 

biokémiai fogalom (diffundálás) mentén haladva, annak szókincsével operálva mondhatjuk, 

hogy az eszméket féligáteresztő hártyák választják el egymástól, így elemeket engednek be, 

és a bejutott elemek megváltoztatják (megfertőzik) a meglévő eszmeállományt. Mindenki 

mindenkivel érintkezik, mindenki mindenkire hatással van. Ebben a rendszerben ritkán tűnik el 

                                                           
26 felkészültségi jelentés 
27 Ingraham, P.–Joyce, P.K.–Donahue, A. K, Government Performance: Why Management Matters, John 
Hopkins University Press, Baltimore, 2000. 
28 Budai B., Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp. 18-43. 
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elem, inkább megváltozik, torzul. Néha előnyére (lásd pl. best practice-ek), néha hátrányára 

(lásd worst practice-ek). A szinergia révén az eszmék összege (új tudások) magasabb lesz, 

mint az összeadandók értéke együtt.  

Az eszmék találkozásainak eredménye az lesz, hogy valamennyi periferiális eszme 

átalakul, és centrális jellegű lesz, míg a centrális eszme perifériális jellegű. Közben az eszmék 

kölcsönhatása, folyamatos idomulása figyelhető meg. A sok hasonló eszme a végén eggyé 

alakul. Azon eszmék, amelyek hártyájának áteresztőképessége nem elég nagy, elsorvadnak, 

és teljesen szélsőségessé válnak, majd a feledés homályába merülnek.  

Ebben az új kontextusban az e-közigazgatás előnyeit hat nagyobb területen látjuk:29
 

 

A kormányzás hatékonyságának javulása hosszú távon 

 

 Az infokommunikációs technológia (IKT) alkalmazása a nagy mennyiségű ügyintézést, 

az ipari méreteket teszi hatékonnyá. Az adatátvitel olcsóbb és gyorsabb lesz, ami az 

ügyintézés dinamikáját is fokozza. Az adatbázisok megosztása az intézmények között 

költségcsökkentéshez, a komplexitás és bonyolultság csökkenéséhez és a feleslegesen 

redundáns megoldások kikerüléséhez vezet. Az archiválás és visszakereshetőség egyszerűbbé 

és olcsóbbá válik, az ügyek és ügytípusok előtörténete könnyebben követhető.  

A hatékonyságról azonban csak hosszú távon beszélhetünk, hiszen az elektronikus és 

offline szolgáltatásokat addig egymás mellett – párhuzamosan – kell fenntartani, amíg azt az 

ügyfelek igénylik. Egészen addig tehát többször beszélünk alternatív megoldásról, mint 

meglévő funkciók kiváltásáról. Az arány az évek során fokozatosan billen majd át az e-

közigazgatás oldalára, az offline funkciók végérvényű kiváltására.  

Az állam kiadásainak csökkenése mellett bevételei is nőhetnek, hiszen az IKT-re épülő 

alkalmazások számos olyan prémiumszolgáltatást tesznek lehetővé, amelyekért az ügyfél 

hajlandó fizetni is. 

A hatékonyságot a kivitelezés is befolyásolja, hiszen míg a közvetlen megvalósítási 

modellben egy központilag meghatározott, fejlesztett és üzemeltetett közigazgatási 

informatika jön létre, addig a közvetett megvalósítási modellben megmarad az egyes szervek 

e-közigazgatási infrastruktúrájának önállósága, az egységesítést az állam indirekt módon 

(jogszabályokkal, szabványokkal, minőségi kritériumokkal foglalja keretbe, pénzügyi és 

szakmai támogatással segíti.) 

 

                                                           
29 Bogóné dr. Jehoda Rozália,  i. m. és Budai Balázs–Szakolyi András, Interaktív önkormányzat, Magyar 
Mediprint, Budapest, 2005. c. munkái nyomán. 
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Fogyasztóorientált szolgáltatások kialakítása 

 

 Az „egyablakos” ügyintézés kialakításával az ügyfél csupán egy felülettel (ablakkal) 

találkozik, ahol tetszőleges szolgáltatást vesz igénybe. A rendszerek integrálásának 

eredménye, hogy az ügyfélnek nem kell foglalkoznia a háttérfolyamatokkal, előtte a 

kormányzat egységes szervezetként jelenik meg. 

 Az ügyfél elégedettségét eredményezi, ha ezt az egységes felületet bármelyik csatornán 

(internet, mobiltelefon, digitális tv stb.) egyaránt megkapja. Mindezek persze egységes és 

interoperábilis backoffice-t feltételeznek. Az ügyfelek ezen kívül kényelmet és időt is nyernek, 

mert az információkat gyorsabban, időkorlát nélkül (non-stop, 24/7), önkiszolgálva, 

gyorsabban és egyszerűbben érik el.  

 

Fokozottabb gazdasági fejlődés 

 

 A közigazgatás hatékonysága, mely a hatékonyabb munkaszervezésen, egyszerűsödő 

adminisztráción, kisebb kollektíván keresztül vezet, egyre mérséklődő államgépezeti kiadást 

eredményez. A kisebb és olcsóbb állam makrogazdasági sikereket is elkönyvelhet: egyre 

kisebb adminisztrációs kötelezettséget, kisebb adóterheket, hatékonyabb újraelosztási 

rendszert, élhetőbb államot hoz létre. 

 Az automatizált és követhető folyamatok okozta átláthatóság és elszámolhatóság 

erősödésével a kormányzat szavahihetősége nő, csökken a korrupció, mely folyamatok így 

stabilizálóan hatnak a gazdaságra.  

 Az egyre több és egyre jobb szolgáltatás húzóerőt jelent az ügyfelek számára az 

infokommunikációs technológiák használatához szükséges ismeretek elsajátítására. Az 

információs írástudás, műveltség növekedése kedvezően hat az e-gazdaságra is. Az egyre 

kedvezőbb felhasználói attitűd növeli az IKT-fogyasztás mértékét, mely az IKT ipart pozitívan 

befolyásolja. 

 

A közigazgatási reform gyorsulása 

 

 Az e-közigazgatás eszköztára hozzásegíti a közigazgatást a reformfolyamatok 

végrehajtásához, új reformok indításához, az inkonzisztens belső folyamatok feltárásához. 

Olyan tervezési, döntési, szervezési, irányítási és ellenőrzési mechanizmusok bevezetését teszi 
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lehetővé, melyek révén a közigazgatás lépést tud tartani a gazdasági-társadalmi 

modernizációs folyamatokkal. 

 

Az állam és az állampolgárok kapcsolatrendszerének javulása, átfogó társadalmi 
célok könnyebb elérése 

 

 Az infokommunikációs technológiák, hálózatok alkalmazásával az információáramlás, 

így a szakpolitikákkal kapcsolatos (pl. egészségügyi, oktatási, környezetvédelmi stb.) 

konzultáció is hatékonyabbá válik.  

 A jobb kommunikációval a bizalom is magasabb szintre ér fel, így a célok elérése iránti 

elkötelezettség javul az állampolgárok részéről. Ez erősítheti a részvételi szándékot, a 

vélemények kinyilvánításának hajlandóságát, a párbeszédet.  

 

Hatékonyabb, nyitottabb helyi igazgatás 

 

A közigazgatási modernizációt kétféle nézőpontból szokták vizsgálni: egyrészt a 

technikák (ez a gyakoribb), másrészt a folyamatok szempontjából.  

Általános vélekedés, hogy a közigazgatás működésében az informatika alkalmazása 

alapvető változást hozhat. Egyrészről megteremtheti az elektronikus ügyintézés lehetőségét, 

másrészről megvalósíthatja az állampolgárok nagyobb beleszólását az önkormányzat 

működésébe. Jelenleg ugyanakkor még rendkívűl végletes az e-demokrácia lehetőségeinek 

megítélése; sokan minden problémára megoldást jelentő csodaszernek tekintik, megint sokan 

pedig – a közigazgatási döntéshozók jelentős része ide tartozik – utópisztikus és távoli 

dolognak tartják, amelybe jelenleg még szükségtelen energiát és pénzt fektetni. Az igazság a 

két megközelítés között van; a hazai és külföldi példák sora bizonyítja, hogy az internet 

segítségével számos olyan lehetőség adódik, amely körültekintő végrehajtással nagymértékű 

minőségi javulást jelenthet az önkormányzat lakossággal való kapcsolatában. (E sorok 

szerzőjének meggyőződése, hogy az e-közigazgatás és az e-demokrácia célrendszerét és 

indokoltságát nem szabad összemosni. Az e-közigazgatás és az e-demokrácia nem 

szükségszerűen összefüggő területek.) 

Összetett feladatköréből adódóan a közigazgatás működésének velejárója a hatalmas 

mennyiségű információáramlás, amelyben egyaránt részt vesz  az önkormányzat, a hivatal, a 

lakosság, továbbá más közigazgatási szervek is. Ezen információk természetüket  tekintve 

rendkívül sokrétűek, többféle személetmód egyidejű  alkalmazását követelik meg. A leginkább 

a figyelem középpontjában lévő kérdés az ügyfél és a hivatal között bonyolódó 
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információcsere, azaz a tág értelemben vett ügyintézés, amelynek kommunikációjára a felek 

közötti alá-fölé rendelt jellegű viszony a jellemző. Ezzel szemben az állampolgár-önkormányzat 

közötti viszonyt alapvetően az az alkotmányban is megfogalmazott törekvés határozza meg, 

hogy az önkormányzatnak a helyi közösség akaratának megfelelően kell működnie, a helyi 

közösség önigazgatását kell megvalósítania. Mindennek feltétele a lakosság felé irányuló 

hatékony információáramlás, amely a közigazgatás működésének transzparenciájában 

nyilvánul meg. Itt már korántsem a hatósági ügyekben megszokott alá-fölé-rendeltségi 

viszonyról beszélhetünk, hanem az állampolgár mint egyenrangú fél jogaira helyeződik át a 

hangsúly. 

Az infokommunikációs technológiák fejlődése a hivatalok működését soha nem látott 

mértékben teheti jobbá, hatékonyabbá, demokratikusabbá. Segítségükkel lehetővé válhat:  

– a hivatalok működésének transzparenssé tétele, 

– a közigazgatási szolgáltatások térbeli és időbeli korlátainak csökkentése, 

– a hatékonyság növelése, 

– egységes közigazgatás képének megteremtése az ügyfelek felé, 

– a közigazgatás átláthatóságának elősegítése, 

– az esélyegyenlőség megteremtése a közigazgatási szolgáltatások vonatkozásában 

– a hatékonyabb lakossági részvétel az önkormányzat döntéshozatali 

mechanizmusában, új véleménynyilvánítási lehetőség, 

– a vezetőkkel való közvetlen kapcsolatteremtés az internetes lakossági fórumok 

segítségével, 

– az állampolgár kiszolgáltatottságának csökkentése, a helyi kezdeményezések, 

javaslatok, indítványok eddiginél hatékonyabb kezelése, 

– a közvetlen demokrácia kiszélesítésének lehetősége, a helyi népszavazás 

gyakoriságának fokozása. 

 

Ezen eszközök többsége nem igényel számottevő anyagi ráfordítást. Az hogy a 

közigazgatás él-e velük, elősorban vezetői elhatározás kérdése. Sok esetben azonban a 

jegyzők, polgármesterek nincsenek tisztában azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az internet 

nyújt az önkormányzat működésének nyitottabbá tételében. Előfordul továbbá, hogy az 

önkormányzat működésének átláthatóbbá tétele politikai okokból a „támadási felület” 

csökkentése érdekében  nem érdeke a vezetésnek. Ezeket az akadályokat csak az oszlathatja 

el, ha a vezetők megismerkednek az e-közigazgatás lehetőségeivel, technikai, jogi igazgatási 

és szervezési kérdéseivel, valamint az alkalmazásukkal  kapcsolatos pozitív kommunikációs 

lehetőségekkel. Fontos továbbá, hogy a lakosság is megismerje ezen lehetőségeket, hogy  

kialakuljon az állampolgárokban az önkormányzat átlátható működése és véleménynyilvánítási 

lehetőségek iránti elvárás, igény. 
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II. rész: Az e-közigazgatás back-office-a 

 

Back office alatt a hivatalok háttérfolyamatait és háttéralkalmazásait értjük. Back office-

nak tekinthető minden olyan rendszer, mely az ügyfél szempontjából a „háttérben” fut, azaz 

mellyel az ügyfél közvetlenül nem érintkezik. Megkülönböztethetjük a back office-t úgy is, mint 

a front office feltételét, hátterét, alapját. Sőt, mondhatjuk azt is, hogy a front office közvetíti a 

back office által feldolgozott, kezelt adatokat. Azaz, még egyszerűbben: a back office az 

adatok feldolgozásáért, míg a front office az adatok közvetítéséért felel. 

Rengeteg terület ide sorolható, így ennek vizsgálatakor érdemes struktúrát szabni, és 

valamilyen bejárási útvonalat kialakítani, hogy megértsük az összefüggéseket. Az e-

közigazgatás elmélete alapvetően vertikális és horizontális felosztásokban szokott gondolkodni. 

Vertikális (azaz egy funkció kielégítésére szolgáló) kategóriák főként az adatbázis-kezelő 

rendszerek, nyilvántartások, VIR / OLAP rendszerek, felügyeleti és monitoring rendszerek, 

ügyviteli rendszerek. Míg horizontális (minden közigazgatási háttéralkalmazásnál releváns) 

kategóriák az interoperabilitás, a nyílt forráskódú rendszerek alkalmazása, a digitalizáció, vagy 

az azonosítás.  

E fejezetben végigjárjuk a más fejezetekben nem tárgyalt, alapvető back office 

modulokat. Elsőként megismerkedünk a hivatali infrastruktúra alapjával, a gerinchálózatokkal. 

Ezek után tárgyaljuk a rendszerek és alkalmazásaik együttműködési képességének 

fontosságát, azaz átnézzük az interoperabilitás hangsúlyos kérdéseit. Ezt követően vizsgáljuk 

az e-közigazgatási átállás egyik nagy kerékkötőjét, a papír alapú ügyintézést, illetve az azt 

áthidalni képes digitalizációt. A vertikális megközelítés adta egyes funkcionalitások előtti 

átkötőként pedig az ügymenetvizsgálat szerepével ismerkedhetünk meg. Végül rápillantunk a 

döntéstámogatás VIR30 / OLAP rendszereire, az adatbázisokra, térinformatikai lehetőségekre. 

(Itt jegyezzük meg, hogy a szintén back officehoz sorolandó iratkezelés (és csoportmunka 

támogatás) azonosítás, adatvédelem kérdései külön fejezetekben kerülnek bemutatásra.) A 

szervezeti erőforrások kezelésétől e helyütt eltekintünk, tekintettel arra, hogy az igen kevés 

specialitást mutat a versenyszférához képest.  

Elöljáróban fontos leszögezni, hogy az alábbi tárgyalás ellenére, a rendszerek gyakorta 

nem választhatók szét ennyire vegytisztán, hiszen gondoljunk bele: a VIR-ek is gyakorta 

adatbázis alapúak, kapcsolódhatnak, vagy integrálhatják az ügyviteli rendszereket és 

döntéstámogatási modullal is el vannak látva (jobb esetben)! A back office – egyre inkább – 

egy olyan integrált rendszer, melynek részrendszerei egyre szövevényesebben, és egyre 

sűrűbb hálózattal kapcsolódnak egymáshoz. Az összekapcsolódást pedig az interoperabilitás 

fogja szorosabbra. 

                                                           
30 Vezetői Információs Rendszer 
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2.1.fejezet: Gerinchálózatok és kapcsolódó szolgáltatásaik 

 

A központi közigazgatás back office-át gyakran állították párhuzamba a „szolgáltatási 

közmű” koncepciójával. A fogalom egyre tágabb. Míg eredetileg csak a háttéralkalmazások 

gerincét jelentő gerinchálózatot értettük alatta, addig ma már a Nemzeti Távközlési 

Gerinchálózaton (NTG) futó alkalmazások is ide sorolhatók. A szolgáltatási közmű testesítette 

meg a központi közigazgatás gyakorlati alapját. Az NTG minden központi (és több helyi 

szolgáltatás) bázisa, és egyben kapcsolat az EU intézményei felé is.  

 

2010 előtt az E-közigazgatási szolgáltatási közmű alatt alapvetően több dolgot 

(valójában csak egy eszköz több oldalát) értettünk: beszéltünk gerinchálózatról és kapcsolódó 

szolgáltatásairól, valamint ügyféloldali megoldásokról.31 (Ez utóbbi Magyarországon „ügynet-

modellként” volt ismert.) A Magyarországon 2000 óta kormányhatározat formájában előírt, 

majd működtetett gerinchálózat (Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat – EKG) alapvető 

feladata kormányzati és közigazgatási adatbázisok, hálózatok és informatikai rendszerek 

összekapcsolása volt az épp hatályos rendeletben meghatározott közigazgatási kör számára.32 

A gerinchálózat feladata – ezen felül – az így létrejövő szolgáltatások elérhetővé tétele volt a 

civil szféra számára is.  

Az ügynet modell lényeges alrendszerei (közmű-háttérrendszerek): 

– elektronikus azonosítás, 

– elektronikus hitelesítés, 

– elektronikus archívum, 

– elektronikus fizetés (a hazai stratégiákban EFER33 projektként fut),  

napjainkban SZEÜSZ34-ként kerültek szabályozásra. 

Mára a Gerinchálózat neve, üzemeltetése és funkcionalitása is változott: neve Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózatra (NTG) változott, üzemeltetése visszakerült állami tulajdonban, 

ugyanakkor a kapcsolódó szolgáltatások váltak nyitottabbá (lásd: SZEÜSZ-ök).  

 

Az NTG mai rendeltetése: 

                                                           
31 Néhányan a kormányzati közmű fogalmába tartozónak tekintették a jogi és műszaki szabályozási 
környezetet (módszertani útmutatókat) és eljárásrendet is. Azonban az e-közigazgatás jogi környezete 
lényegesen összetettebb, minthogy kifejezetten a közmű alá soroljuk ennek akár részhalmazát is.  
32 2008-ban megközelítőleg 1300 intézményi telephely közel 65 000 felhasználója csatlakozott az EKG-
hoz. 
33 Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer. 
34 Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás. Lásd később az erről szóló fejezetet! 
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– kormányzati szintű, több felhasználós alkalmazások (IP, DNS, Mail Gateway, VoIP 

stb.) hatékony működtetése; 

– az elektronikus ügyvitel és ügyintézés feltételeinek megteremtése egy nagy 

sebességű, magas üzembiztosságú és biztonsági követelményeknek megfelelő, 

egységes architektúrájú hálózati infrastruktúra segítségével. Ezen keresztül az 

állami intézmények által nyújtott szolgáltatások elérésének biztosítása (Front office 

feladatok); 

– az eddig elszigetelt (szigetszerű) közigazgatási háttérszolgáltatások elérhetővé 

tétele a jogosult felhasználók számára (Back office feladatok); 

– a kétirányú kormányzati kapcsolatok biztosítása az uniós adminisztráció 

rendszereihez (TESTA);  

– védett szolgáltatások (pl. biztonságos dokumentumküldés)35 biztosítása, elsősorban 

a minisztériumok és a központi intézmények részére; 

– a kormányzati szervek közötti kommunikáció, az adatátvitel költségeinek 

csökkentése (a méretgazdaságosságból fakadóan), minőségi szintjének emelése.36 

 

Az NTG intézményi hálózatok összessége, így a modularitásból eredő biztonsági szint 

tovább növekszik.  

Az NTG már az uniós csatlakozást megelőzően (a csatlakozási folyamatot segítve) 2004 

februárjában kapcsolódott a TESTA-hoz. A TESTA37 az NTG-hez hasonlóan zárt, internettől 

független gerinchálózat, amely ugyanúgy nemzeti magánhálózatokból áll össze. Célja az EU 

adminisztrációjának kiszolgálása, a tagországok közötti adatcsere támogatása. 

 

2.2.fejezet: Interoperabilitás 

 

Az e-közigazgatás állampolgári gyakorlati hasznát a rendszerek összekötéséből lehet 

eredeztetni. Minél több intézmény áll kapcsolatban egymással, és az ügyfelek minél kevesebb 

pont érintésével intéznek el egy ügyet, annál jobb lesz a közigazgatás hatékonysága. Az 

együttműködéshez szükséges technikai és tartalmi követelmények alkotják az interoperabilitás 

                                                           
35 A magyar Központi Rendszer ilyen szolgáltatása a BEDSZ (Biztonságos Elektronikus Dokumentum-
továbbító Szolgáltatás), mely lehetővé teszi a rendszerhez csatlakozott szervezetek és felhasználók 
számára a biztonságos, dokumentum alapú kommunikációt. 
36 Már csupán azzal jelentős költséget lehetett megtakarítani, hogy 2006-ban az EKG-n keresztül vált 
lehetővé számos hang alapú szolgáltatás (hívás), így a helyi hívások díjtalanná, a távolsági hívások helyi 
tarifájúvá váltak. Ezzel a (központi) közigazgatási szektor távközlési költségei jelentősen csökkentek. 
37 A TESTA számos alkalmazását használja a hazai adminisztráció is. Így többek között: 
A menedékjogi kérelmek elbírálására illetékes hatóságok közötti információcserét biztosító kapcsolattartó 
rendszert (DUBLINET); Az export/import engedélyek kezelésének integrált rendszerét (SIGL);  A 
menedékkérők és illegális emigránsok ujjlenyomatának nyilvántartását és összehasonlítását végző 
rendszert (EURODAC); A polgári védelmi és környezeti katasztrófahelyzetek európai hálózata(i)t 
(PROCIV-NET); Az  újfajta élelmiszerek és élelmiszer-összetevők hálózatát (NF-NET); Az Európai Közúti 
Balesetek Adatbázist (CARE2). 
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kérdéskörét. Épp ezért készül/készült interoperabilitás-keret nem csupán nemzetközi, de 

nemzeti szinten is. (Az interoperabilitás vonatkozásában is beszélhetünk horizontális és 

vertikális interoperabilitásról.) 

 

2.2.1. Az interoperabilitás jelentése, indokai 

 

Ha két rendszert összekapcsolunk, elkerülhetetlen annak vizsgálata, hogy a két 

rendszer együtt tud-e működni, és ha igen, akkor milyen mértékben, milyen szinten. Hogy 

miért? Azért, mert a rendszerek közötti együttműködés a hatékonyság kulcsa. Az 

együttműködést tartalmi és formai szempontból vizsgálhatjuk.  

Az interoperabilitás tehát az együttműködés feltétele. Az együttműködést pedig a 

leghatékonyabban a minél magasabb szinten történő együttműködési feltételek rögzítésével, 

szabványok alkotásával lehet elérni.  

Az interoperabilitás kiemelt prioritású terület, hiszen ez garantálja a szabványosságot 

és az átjárhatóságot mind államon belül, mind tagállamok adminisztrációi és szolgáltatásai 

között. Ha nem lennének közös szabványok, az intézmények közötti adatcsere lehetetlen 

lenne. Az eEurope 2005-ben fogalmazódik meg először az Európai Interoperabilitási Keret 

(EIF) felállítása, mely ajánlásokat és irányelveket rögzít az e-kormányzati alkalmazásokhoz.  

 A 2004 januárjában közétett European Interoperability Framework for Pan-European e-

Government Services (Interoperabilitási Keretrendszer) a kormányzati intézmények, 

vállalkozások és a civil szféra szolgáltatásainak interoperabilitási kérdéseivel foglalkozik.  

A köizgazgatás hatékonyságának, rugalmasságának és átláthatóságának javítását célzó modell 

a műszaki szabványosítás és a jogharmonizáció terén kíván eredményeket elérni. Általános 

ajánlásai közül figyelemre méltó: 

– az elérhetőség, többnyelvűség, biztonság, titoktartás, szubszidiaritás elveinek 

figyelembevétele; 

– nyílt szabványok, nyílt forráskód használata; 

– bevált szabványok, bevált gyakorlatok disszeminációja, felhasználása; 

– az adminisztrációs folyamat technológiafüggetlen, hatékony újraszervezése 

(reengineering); 

– az információbiztonság megőrzése úgy, hogy minél szélesebb rétegek nyerjenek 

hozzáférést;  

– központilag egyeztetett XML38 séma.  

                                                           
38 Extensible Markup Language – Kiterjesztett jelölő nyelv. A W3C konzorcium (lásd korábban) által 
ajánlott általános célú leíró nyelv. Elsődleges célja strukturált szöveg és információ megosztása az 
interneten keresztül. Az XML formátum mind ember, mind gép számára olvasható, értelmezhető 
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2.2.2. ISA (EIF) 

 

 Az IDAbc zárását követő – máig érvényes – interoperabilitási mérföldkő, az ISA 

(Interoperability Solutions for European Public Administrations) program39. Az ISA-hoz 

kapcsolódóan fogadták el az Európai Digitális Menetrendet 2010 végén, melyben frissítették az 

Európai Interoperabilitási Stratégiát (EIS) és az Európai Interoperabilitási Keretet (EIF). 

A 2015-ig tervezett interoperabilitási programok kölcsönösen elfogadott, koherens és 

koordinált interoperabilitási kezdeményezéseket kínálnak, fókuszálva a jogi környezet 

kialakítására, interoperabilitási keretek kidolgozására, valamint az interoperabilitási 

szabványokkal és szabályokkal kapcsolatos megállapodásokon nyugvó megbízható 

információcserére.  

Az interoperabilitási keretrendszer (EIF) egymással, a közszolgáltatások közös nyújtása 

érdekében együttműködni kívánó szervezetek egyeztetett interoperabilitási megközelítése. 

Alkalmazási területén belül közös elemként például meghatározza a szóhasználatot, a 

fogalmakat, alapelveket, az irányvonalakat, az útmutatókat, az ajánlásokat, a szabványokat, 

az előírásokat és az eljárásokat. Közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos alapelveket 

fogalmaz meg, valamint megadja a közszolgáltatások koncepcionális modelljét40.  

 A legfontosabb (EIF 2.0) alapelvek: 

– szubszidiaritás (az EIF nem kíván beavatkozni a tagállami közigazgatások 

belügyeibe), 

– az ügyfelek igényeire és jogaira fókuszálás (lásd pl. a Szolgáltatások irányelv 

egyablakos ügyintézési rendelkezését), 

– az e-befogadás és az elérhetőség hangsúlyozása, 

– a biztonság és a személyes adatok védelmének szem előtt tartása, 

– többnyelvűség, 

– a részvételi demokrácia és az átláthatóság támogatása, 

– szabványosítás, innováció támogatása és a gyártófüggőség elkerülése, 

– az adminisztrációs terhek csökkentése, 

– költséghatékonyság hangsúlyozása és értékelésének alkalmazása, 

– az információ hosszú távú megőrzése. 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

formátum.  A hazai Ügyfélkapu is XML-t támogat. A www.magyarorszag.hu oldalon a fejlesztők számára 
elérhető egy XML validációs oldal, ahol tesztelhetők az egyes helyi fejlesztések.  
39 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/922/EK határozata (2009. szeptember 16.) az európai 
közigazgatások közötti átjárhatósági eszközökről (ISA) - http://ec.europa.eu/isa/ 
40 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:HU:HTML  
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2.3. fejezet: Nyílt forráskódú szoftverek alkalmazása a közigazgatásban41 

 

Az e-közigazgatás jövőjét a nyílt forráskódú szoftverek elterjedése is erősen befolyásolja. 

A segítségükkel nyerhető olcsóbb és jobb fejlesztési szoftverkörnyezet kitörési pontként 

szolgálhat a szegényebb vagy lemaradó országok számára. (Arról nem is beszélve, hogy az 

interoperabilitás is könnyebben megvalósul nyílt fejlesztési környezetben.) 

A nyílt forráskód lényege a megismerhetőség. A nyílt forráskódú szoftverek 

felhasználhatóak ugyan kereskedelmi forgalmú termékek kifejlesztéséhez, de az így 

keletkezett termékek forráskódját is közkincsé kell tennie a fejlesztőnek.  

Az egymásra épülő fejlesztések lehetőségének, valamint a fejlesztés nyíltságának 

köszönhetően bármely szervezet (beleértve a legnagyobbakat is) lehetőségeit meghaladó 

számú szakember részvétele a hagyományos szoftverfejlesztéshez képest jóval gyorsabb 

fejlődést tesz lehetővé.  

A nyílt, vagy más néven szabad szoftverek42 szabadsága négy dolgot jelent: 

1. Jogot arra, hogy a programot bármilyen céllal, bárki futtassa. 

2. Jogot arra, hogy a programot bárki tanulmányozza, átalakítsa, ennek érdekében, 

annak forráskódját elérje.  

3. Jogot arra, hogy bárki másolatot tegyen közzé a többi felhasználó segítése 

érdekében. 

4. Jogot arra, hogy a programot bárki tökéletesítse, a továbbfejlesztett változatot 

közzétegye, annak forráskódjával együtt. 

Talán ennek is köszönhető, hogy ezeknél a szoftvereknél nem hagyományos szerzői 

jogon alapuló licenszek, hanem megengedő (de emellett a szerzők személyét és jogait 

tiszteletben tartó) ún. copyleft licenszekkel látják el ezeket a szellemi termékeket.  

A GPL (General Public Licence) licenszen alapuló, nyílt forráskódú szoftverek térhódítása 

az 1990-es évek eleje óta egyre nagyobb mértékű. Mára a Linux operációs rendszer különböző 

disztribúciói révén a második legelterjedtebb a Windows után, néhány területen, pl. a 

webszerverek alkalmazásában jelentősen meg is előzi riválisait.  

Napjainkra a nyílt forráskódú szoftverek legismertebbike, a Linux operációs rendszer az 

összes (egy, monopolhelyzetre törekvő óriáscég kivételével) vezető szoftvercég üzleti 

modelljébe belekerült, teljes szoftverpalettájuk egyre inkább elérhető ezen platformon is, az 

alkalmazások száma elérte azt a szintet, amely bármely feladat megoldására kiválóan 

alkalmassá teszi.  

                                                           
41 Forrás: Budai Balázs– Szakolyi András, Interaktív önkormányzat, Magyar Mediprint, Budapest, 2005. 
42 A két fogalom (és a fogalmak mögött álló két mozgalom) gyakorlatilag ugyanazt takarja, azonban elvi 
hátterük más. A szabad szoftverek a szabadságot helyezik előtérbe. A nyílt forráskódú megnevezés 
viszont a nyílt forrású szoftverfejlesztés technológiai előnyeit hangsúlyozza. A szabad szoftver nem 
feltétlenül ingyenes, csupán szabadon hozzáférhető.  
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Otthoni felhasználásánál sokáig ellenérvnek számított az, hogy használata viszonylagos 

számítástechnikai képzettséget igényelt. Néhány éve a felhasználóbarát grafikus 

kezelőfelületek megjelenésével ez az akadály is elhárult, napjainkban egy Linux-disztribúció 

használata nem haladja meg a Windows kezelésének nehézségét.43 Az, hogy az otthoni 

felhasználók esetében nem vált vezető platformmá, egy bizonyos szoftveróriás monopolisztikus 

törekvéseire és kiterjedt lobbi-tevékenységére vezethető vissza,44 valamint arra, hogy az 

oktatásban a felhasználók kizárólag a windowsos monokultúrával találkoznak, így megszerzett 

felemás tudásuk miatt függésbe kerülnek a legdrágább szoftvermegoldástól.  

A kompatibilitási problémák egyre kevésbé állnak fenn, a Linux teljeskörűen integrálható 

windowsos gépekkel, használhatja azok erőforrásait és viszont. A széles körben használt 

fájltípusokat (*.doc, *.xls, *.pdf, *.mp3, *.ppt, *.mpeg, stb.) kezelik a linuxos megoldások is. 

Sőt, az emulációs szoftverek (Wine, CrossoverOffice) segítségével hagyományos windowsos 

alkalmazások (akár az MsOffice vagy az Internet Explorer) széles skálája futtatható Linux alatt 

is. De lehetőség van akár arra is, hogy virtuális gép-alkalmazásokkal Windowst (akár még 

Microsoft Server 2003-at is) virtuálisan telepítsünk, és a két operációs rendszert egyidejűleg 

alkalmazzuk.45 Mindemellett akár több operációs rendszer is telepíthető egy PC-re, amelyek 

közül a felhasználó bekapcsoláskor kiválasztja azt, amelyet elindítani kíván. 

Az egyre növekvő felhasználóbarátság mellett az illegális szoftverhasználat 

visszaszorulása is jelentős lendületet ad a nyílt forráskódú szoftverek terjedésének (jelenleg az 

otthoni felhasználók és kis- és középvállalatoknál az illegális vagy féllegális szoftverhasználat 

aránya becslések szerint meghaladhatja az 50%-ot). A felhasználók jelentős része nem 

engedheti meg magának a licensz-vásárlással járó tetemes kiadásokat, ezért olcsóbb 

alternatívát keres majd.  

 

2.4. fejezet: Digitalizáció 

 

Az offline rendszerek fenntartásának kötelessége a jelenlegi infokommunikációs 

szokásokat és trendeket figyelve legalább 30 évig élni fog. Ehhez adódik az elmúlt évek, 

évtizedek offline iratanyaga, melyekre kezelési (megismerést biztosító) kötelezettségek ma is 

érvényesek. Az eddig felhalmozott és napjainkban is halmozódó iratanyag elektronikus térbe 

                                                           
43Mindez nem jelenti azt, hogy az átállás automatikusan menne, bizonyos megoldások és a filozófia 
különbözősége miatt a Windowsról való átállás nem automatikus, némi tanulást és gyakorlást igényel. 
Tesztek kimutatták azonban, hogy egy kezdő felhasználó számára nincs különbség egy Linux disztribúció 
és a Windows használatának elsajátításában. Egy közkedvelt humoros példa a Windows és a Linux 
használatában fennálló differenciát a McDonald’s-ban és egy étteremben való vacsora közötti 
különbséghez hasonlítja (a műanyag dobozból történő, illetve a terített asztal mellett való étkezés 
„nehézsége” közti különbség). 
44A cég csak az USA-ban bevallottan többet költ lobbitevékenységre, mint a teljes magyar költségvetés.  
45Legismertebb PC emulátorok a Wmware, Lin4Win, Bochs 
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küldése a digitalizáció, mely a valódi e-közigazgatási működés egyik olyan feltétele, mellyel 

nem csupán közigazgatási, hanem (nemzet)gazdasági eredmény is elérhető.  

Napjainkban a digitalizáció mellett nem különösebben szükséges érvelni, de ennek 

ellenére nézzük meg, melyek azok a tényezők, melyek a digitalizáció mellett szólnak: 

– Véges tárolókapacitások: a manuális kezelés olyan fizikai tárolóhelyiségeket és 

személyzetet igényel, melyek néhol már elérték, néhol közelítik kapacitásuk 

maximumát. Ezen tárolókapacitások fenntartása is rendkívül költséges. (2008-ban 

240 000 folyóméternyi közigazgatási irat digitalizálása lenne szükséges, ezek közel 

negyede kiemelkedően fontos. Az elmúlt évek ütemében haladva – a körülményeket 

változatlanul hagyva – 10 év múlva a jelenlegi tárolókapacitás duplájára lenne 

szükség). 

– Modernizációs akadály: A manuális kezelés fordítva kezeli az ügyeket. Itt az irat 

nem végtermék, hanem kiindulópont. Az ügymenet az iratok köré szervezett, azaz 

az átvétel, iktatás, nyilvántartás, ügykezelés, kiadmányozás, irattározás, követés 

szempontjait helyezi előtérbe, a folyamat működtetése helyett. (Bár kétségtelen, 

hogy a jelenlegi ügyiratkezelésre vonatkozó szabályhalmaz is ezt támogatja.) 

– Véges költségvetési források: a közigazgatási modernizáció, a kisebb és 

hatékonyabb állam elve csökkentett költségvetéssel számol, így az egyre 

monumentálisabb rendszer fenntartása egyre nehezebbé válik.  

– Új munkahelyek: A digitalizációval új munkahelyek jönnek létre (bár kétségtelen, 

hogy régiek is megszűnnek, de az új munkahelyek száma lényegesen magasabb.). 

A közigazgatási munkahelyteremtés a mai modernizációs folyamat kedvező – 

kiegyensúlyozó – ellenhatása lehet.   

– Megbízási lehetőségek a versenyszférától: A digitalizáció adott méret felett – 2-3000 

fő – a hazai és nemzetközi versenyszférának is kínálhat olyan szolgáltatási 

lehetőségeket, melyek nyereségessé tehetik az adott digitalizációs központok  

munkáját. 

 

2.5. fejezet: Ügymenetvizsgálat, Workflow 

 

A back office az ügymenet (vagy más néven workflow) áttekintésével kezdődik. E 

közigazgatás-technológiai kérdés megoldása a feltétele annak, hogy ne konzerváljunk rossz és 

felesleges funkciókat. A közigazgatási work/flow technikák mutathatnak rá arra, hogy mely 

területeken szükséges, hol indokolt és hol kerülhető el a fejlesztés. 

 

Bár a back office informatikai jellegű problémák gyűjtőhelye, mégis látnunk kell, hogy 

az informatika csupán a modernizáció egy szükséges eszköze, infrastruktúrája. A valódi e-
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közigazgatás kialakításához szervezési, közigazgatás-technológiai kérdéseket kell 

előrevennünk.  

Rengeteg hivatal esik abba a hibába, hogy anélkül kezd informatikai fejlesztésbe, hogy 

tisztában lenne saját erőforrásaival: vagy nincs tisztában a rendelkezésre álló kerettel, vagy 

hiányzó informatikai stratégiája miatt nem tudja, hogy az elkövetkezendő években 

nagyságrendileg mekkora forrást és milyen formában használhat fel.  

A fejlesztés legfontosabb céljait csak akkor határozhatjuk meg, ha ismerjük azt az 

állapotot, amelyet fejleszteni szeretnénk. Tudnunk kell például, hogy a hivatal mennyi ügyet 

intéz, hol kezdődik egy ügy, és hol végződik, melyek a „leghosszabb” és a „legrövidebb” 

ügyek, melyek a legproblematikusabb ügyek, mekkora az ügyintézők átlagos leterheltsége stb. 

Ezek kiderítésére több közigazgatás-technológiai eszköz áll a rendelkezésünkre. A 

leggyakoribb technikák az ügymenet-modellezés, az ügyfélforgalmi vizsgálat, a 

funkciógyakoriság-elemzés és a munkakörelemzés, melyeket gyakran egészítenek ki 

mélyinterjúkkal (vagy kérdőívekkel), dokumentumelemzéssel vagy akár munkanap-

fényképezéssel.46  

A felmérések rámutathatnak arra, hogy mely területeken szükséges, hol indokolt, és hol 

kerülhető el a fejlesztés. A preferált területek tovább pontosíthatóak az elektronikus fejlesztés 

szempontjaival.  

A kiválasztott területeken készíthető el az ún. ügymenetvizsgálat, mely a kiválasztott 

ügymeneteket grafikusan jeleníti meg, így segítve a rendszerszervezők és -fejlesztők 

racionalizáló munkáját. (A módszertant Fluck András dolgozta ki, azonban munkáját a második 

világháború félbeszakította. A 70-es években Berkes József, majd a 90-es évektől Csuth 

Sándor nevéhez fűződik az ügymenetvizsgálat metodikájának továbbfejlesztése.) 

 

Mit vizsgálunk egy átvilágításnál: 

– vizsgáljuk a szervezet rendszerét: 

– feladatmegosztást, delegálást,  

– hatásköri rendszert, 

– szervezeti struktúrát, 

– a szervezet küldetését, fő tevékenységeit, 

– a szervezet adottságait (humán, tárgyi, környezeti stb.); 

– folyamatokat, eljárásokat  

– első megközelítésben: az inputokat, a tranzakciót és az outputokat, 

– később: az erőforrásokat, azok felhasználásának hatékonyságát és 

eredményességét, 

                                                           
46 A BCE E-government Kutatócsoportja ezeket a vizsgálatok végezte 2003–2004-ben Zircen és 
Hajdúszoboszlón dr. Csuth Sándor – főiskolai docens, a hivatali átvilágítás szakértője – vezetésével. 
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– másik megközelítésben: az alap-/működési folyamatokat és a háttér-/támogató 

folyamatokat, 

– irányítási folyamatokat, utasítási rendet, 

– ügyviteli folyamatokat, 

– adatkezelést, 

– a feladat-végrehajtás logikáját, az együttműködést; 

– jogi kereteket: 

– az intézmény kötelező és vállalt feladatait. 

– ennek jogi feltételrendszerét, 

– esetleges jogszabályi rést, amelyet rendeleti úton lehet pótolni, 

 

Ha ezeket a kérdéseket sikerült tisztázni, valószínűleg kiütköznek azok a visszásságok, 

amelyeket még az informatikai fejlesztés műszaki specifikációját megelőző logikai tervezésnél 

figyelembe kell venni.47  

Az átvilágítással és racionalizálással a közigazgatási workflow menedzsment foglalkozik. 

Célja, hogy a kialakítandó e-közigazgatási folyamatoknál: 

– a folyamatokhoz igazodjék az információs rendszer; 

– az egyébként nehezen (vagy egyáltalán nem) konvertálható folyamatokat is 

valahogyan integrálják; 

– a folyamatokban végbemenő változások a rendszerben is monitorozhatók 

legyenek; 

– a felelősségi és hatásköri szintek, elemek egyértelmű definíciót nyerjenek.  

 

A folyamatszemléletű megközelítés a leíráson felül segít elemezni, majd újratervezni a 

hivatali feladatköröket. A hivatal lakossággal, vállalkozásokkal, valamint más közigazgatási 

szervekkel történő kapcsolódási pontjait is feltárja. Az feltárt információ áramlása alapján 

készített kapcsolatirendszer-diagramok alapján érthetők meg a valódi működési folyamatok.  

Természetesen nem árt, ha a hivatal tiszta jövőképpel, küldetéssel, szervezeti és 

működési politikával rendelkezik, hiszen ebből vezethetők le az ezt támogató (végrehajtó) 

back office folyamatok. 

                                                           
47 A közigazgatás-fejlesztők egy része szerint ez az igazi back office, hiszen a háttérfolyamatoknak 
csupán eszköze az informatika. Azaz az informatika csak kiszolgálja ezeket a folyamatokat. Azonban 
tekintettel axiomatikus megközelítésünkre, túl kell lépnünk ezen. Az e-közigazgatás back office-a olyan 
informatikai alapú rendszer, mely elismeri az offline folyamatok fontosságát, azonban vallja, hogy az 
informatika egészen más arculatot, szervezési szempontrendszert, jogi környezetet stb. igényel. Az 
offline közigazgatás back office-a valóban egyenértékű a folyamatokkal, szervezetrendszerrel és jogi 
környezettel. Az online közigazgatás, vagy e-közigazgatás azonban integráns egész, mely a 
részrendszerek szimbiózisa révén új entitást alkot, új működési törvényszerűségekkel.  
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 Bár számos üzleti életből átvett módszertant ismer a közigazgatás, a következőkben 

bemutatunk két – gyakran használt – újraszervezési módszertant.  

2.5.1. WorkOut48 
 

A WorkOut folyamatok49 intenzív (néhány nap alatti) újraszervezését jelenti, a meglévő 
folyamatok gátló tényezőinek kiiktatásával. Olyan szellemi alkotótechnika, mely a probléma 
nagyságára való tekintettel akár több napig is eltarthat. A lényeg itt is – hasonlóan pár 
kollektív alkotótechnikához – a különböző tudások (ismeretek és tapasztalatok) ötvözése és 
ezáltal új nézőpont kialakítása, valamint a probléma megoldása a szervezeti folyamat 
optimalizálása (újra kigondolása) végett.  

A WorkOut során mindenki szembesül a rossz hatékonyság okaival, felszínre kerülnek a 
konfliktusok (gyakori egymásra mutogatások), melyek megoldása nyíltsággal és őszinteséggel 
(no meg persze egy függelten, szakértő moderátorral) megoldható. A problémák hátterében 
álló okok kiemelését követően, kreatív és kellően elvonatkoztatott megoldások alakíthatók ki. 
A kialakított új folyamatokkal történő azonosulás már a létrehozáskor szinte biztosított.  

 A korábbi alkotótechnikákhoz képest újdonság, hogy a WorkOut a problémás folyamat 
azonnali leállításával jár együtt. (Egy defektes kerékkel nemhogy lassul, de balesetveszélyessé 
is válik a közlekedés. Ahelyett, hogy gyilkoljuk az abroncsot, érdemes megállni, és kereket 
cserélni…) 

2.5.2. BPR  
 

A BPR50 (a WorkOut mellett) az átalakítások radikális eszköze. Akkor szokás bevetni 
őket, amikor gyökeres átalakításra, irányváltásra van szükség. A minőségjavítás – korábban 
ismertetett – eszközeihez képest a BPR és a WorkOut képezik az átalakítás mélyre ható, 
alapokat is átszabó nehéztüzérségét.  

A BPR és a WorkOut közötti különbség ott fogható meg, hogy míg a WorkOut csupán 
egyes folyamatokat gondol újra, addig a BPR több folyamatot, többnyire az egész szervezet 
kulcsfolyamatait, folyamatainak struktúráját is újratervezi.  

A BPR radikális eszköz, mely megvizsgálja a szervezet küldetését, elérendő céljait és az 
ehhez szükséges legoptimálisabb – többnyire informatikailag támogatott – folyamatokat 
alakítja ki, akár a korábbiak teljes annullálásával. A BPR nincs tekintettel struktúrára, 
szokásokra, személyzetre. Célja a költséghatékonyság javítása, a minőség fokozása a 
dinamizmus javításával, mindez azért, hogy az ügyfél olcsóbb és jobb szolgáltatást kapjon. 
Radikálisságának köszönhetőn a hatás sem fokozatos, hanem ugrásszerű lesz. 

                                                           
48 Számos jelentése ismert: kidolgozás, kialakítás, megvalósítás, kivívás, megfejtés, megoldás. (Az angol 
szakzsargon egybeírja, azonban nyelvtanilag a különírt „Work out” forma lenne a helyes.) 
49 A módszertant a General Electricnél fejlesztették ki a 80-as évek végén.  
50 A rövidítés elsődleges kibontása: Business Process Reengineering – az üzleti folyamatok 
újjászervezése. De BPR alatt értjük a Business Process Restructuring – üzleti folyamatok 
újrastrukturálását, valamint a Business Process Redesign – üzleti folyamatok újratervezését is. Michael 
Hammer írta le először a jelenséget 1990-ben, majd ezután indult meg a témával foglalkozó diskurzus, 
melynek eredményeképp alakul napjainkban is a kapcsolódó módszertan.  
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 A BPR tehát ideális az e-közigazgatás kialakítására, hiszen az e-közigazgatás nem a 
meglévő rendszerek informatikai háttértámogatását jelenti,51 hanem a közigazgatási funkciók 
elektronikus alapú újraszervezését.  

2.6. fejezet: A döntéstámogatás VIR / OLAP rendszerei 

 

A dinamikus közigazgatáshoz dinamikus vezetők kellenek, akiket dinamikus 

eszköztárakkal szolgálunk ki. Döntéseikhez a legszükségesebb információk kellenek, a lehető 

leggyorsabban. Ebben segítenek a vezetői információs rendszerek, valamint azok 

döntéstámogató moduljai.  

A vezetői információs rendszerek (MIS – Management Information System) olyan 

integrált megoldások, melyek egy szervezet vezetési funkcióinak gyakorlásához (tervezés és 

döntéshozatal, szervezés, közvetlen irányítás és ellenőrzés) nyújtanak információs segítséget. 

OLAP rendszerek: Az OLAP (OnLine Analytical Processing – valós idejű elemzés és irányítás) 

olyan szoftver-technológia, melyet napjaink VIR-jeinek felépítésére használnak. Segítségével 

különböző vizsgálati szempontok és azon belül különböző aggregáltságú adatok alapján 

elemezhetjük a szervezet működése során keletkező alapadatokat.    

A szervezetek irányítása – optimális esetben – a szervezet által adott visszacsatolások 

tükrében történik. A szervezet vezetőjének tisztában kell lennie a szervezet valamennyi 

folyamatával, a folyamatok alakulásával. A vezető feladata a döntés, mely a döntéshez 

szükséges információk rendelkezésre állásával arányosan könnyebbül, válik megbízhatóbbá. 

Azonban minél nagyobb a szervezet, annál kevésbé lenne átlátható az összes folyamat, pláne 

a folyamatok összefüggése. Ezért jöttek létre a 60-as évektől kezdve a különböző vezetői 

információs rendszerek, melyek fő technológiai háttere az OLAP (OnLine Analytical Processing 

– valós idejű elemzés és irányítás.) 

Ezek integráltsága52 az évek előrehaladtával egyre erősebb lett, azonban közigazgatási 

felhasználásuk – hazánkban, a legtöbb helyen – gyermekbetegségekben szenved. (Nem 

kellően széles a merítés, korlátozott a gyűjtendő információk köre, korlátozott a felhasználók 

köre.)  

Az OLAP technológia elsődleges rendeltetése az elemzéshez, tervezéshez szükséges 

információk lehető leggyorsabb és legegyszerűbb elérésének biztosítása. Erre a hagyományos 

relációs adatbázis-kezelő technológiával megvalósított rendszerek nem minden esetben 

megfelelők, szemben az OLAP-pal, mely olyan ún. többdimenziós adatbázis-kezelőt használ, 

mely lehetővé teszi az adatok több elemzési dimenzió szerinti vizsgálatát, így biztosítva a 

döntéstámogatás optimalizáltságát. A rendszer látszólagos bonyolultsága ellenére – akár 

adatbázis-kezelői ismeretek nélkül is – az elemzési szempontok szabadon beállíthatók, a 

                                                           
51 Ahogy korábban jeleztük, a meglévő folyamatok digitalizálása a kevésbé hatékony beidegződéseket 
konzerválja. 
52 A VIR (vezetői információs rendszer) alapvetően két – formális és informális – alrendszerből épül fel. 
Annak ellenére, hogy az informális alrendszer (pl. folyosói hírközlés) jelentősége óriási, a vezetők ezt 
gyakran nem veszik kellően komolyan. 
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lekérdezések eredményei exportálhatók más szoftverekbe, az adatok idősorosan és 

hierarchikusan egyaránt megjeleníthetők. Az adatokat dimenziók (kvázi adatkategóriák, a 

működés szempontjából fontos ismérvek) szerint tárolják, így a dimenziók tetszőleges 

kombinálásával könnyen állítható elő bármilyen elemzés, szimulálható bármilyen modell. 

Az OLAP technológia annyival több, mint egy vállalatirányítási rendszer, hogy míg a 

vállalatirányítási rendszer csak a napi tranzakciók során keletkezett adatokból tud –

automatizmusai révén – kezelhető információt szolgáltatni (és ad hoc lekérdezésekre nem ad 

lehetőséget), addig az OLAP technológiával épült VIR-ek több órát igénylő feladatokat tudnak 

pillanatok alatt megoldani. Egyúttal lehetőséget biztosít a „lefúrásra”, azaz a dimenziók 

hierarchikus felépítésének köszönhetően egyaránt lehet szétbontani és összegezni adatokat. 

(pl. ügycsoportról ügyekre, havi bontásból negyedévire és vice versa). 

Ennek teljesülése azonban gyors és egyszerű adathozzáférést kíván meg. Ezt 

biztosítandó, az alaprendszerekből az elemzés szempontjából fontos adatokat napi, heti vagy 

havi rendszerességgel át kell emelni egy többdimenziós adatbázisba. Ezután a többdimenziós 

adatbázis gondoskodik arról, hogy kiszolgálja az elemzők igényeit. 

Az OLAP fő célja a vezetői döntéstámogatás, melyet listákkal, riportokkal, grafikonokkal 

vagy csak ad hoc keresésekkel támogat.  

A közigazgatási vezetői információs rendszerek olyan döntéstámogató és elemző 

rendszerek, melyek átfogó képet adnak a hivatal működéséről. Összetevőik sokfélék lehetnek, 

azonban általánosságban alkalmasak: 

– tetszőleges adatok (grafikus, alfanumerikus) gyűjtésére, lekérdezésére, megjelenítésére; 

– statisztikai elemzések elvégzésére: átlagok, trendek, szórások, eloszlások előállítására; 

– információk aggregálására, azok megjelenítésére; 

– szöveges lekérdezésekre; 

– jogi információk biztosítására, változás-követésére; 

– az elért és létrehozott adatok exportálására; 

– határidők figyelésére, figyelmeztetésére. 

 

A VIR megalkotása előtt fontos, hogy a rendszerrel szembeni elvárásokat rögzítsük. A VIR 

hatékonysága nagyban múlik azon, hogy az igényfelmérés mennyire volt precíz, a feladatokat 

helyesen rangsorolták-e, volt-e helyzetfelmérés az adatok rendelkezésre állásával 

kapcsolatban, ezeket a visszajelzéseket beépítették-e a fejlesztésbe, és végül volt-e tesztelés 

és oktatás. 

A VIR sikerességének másik feltétele az adatbázis-architektúrák megtervezéséhez, 

testreszabásához és kivitelezéséhez szükséges szakirányú tudás és tapasztalat. Ma már 
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kifejezetten közigazgatásra szakosodott megoldásokkal (és megoldásszállítókkal) is 

találkozhatunk a hazai piacon.  

2.7. fejezet: Adatbázisok a közigazgatásban 

 

A back office egyik legnagyobb feladat-együttesét az adatbázis-kezelő rendszerek és 

nyilvántartások adják. Számuk és terjedelmük magas. Interoperabilitásuk biztosítása, valamint 

elmozdításuk a szemantikus web-alkalmazások felé (lásd tudásmenedzsment) a proaktív 

közigazgatás kulcsát jelentik. 

Mint azt előbb definiáltuk, a nyilvántartások meghatározott szempontok szerint 

gyűjtött, gondozott és menedzselt adategyüttesek, melyekből az érdemi ügyintézés során a 

közigazgatás kinyeri a döntéshez szükséges adatokat. Az adatok nyilvántartása – azok 

típusától, jellegétől függően – sokszor korlátozó szabályokhoz kötöttek.53  

Az adatok hatékony menedzselése érdekében Orbán Anna az alábbi követelményeket 

különbözteti meg: 

- „Minimális redundancia54: egy adat lehetőség szerint csak egyszer forduljon elő az 

adatállományban. 

- Áttekinthető szerkezet: az adatállomány belső felépítése igazodjon a felhasználó 

gondolkodásmódjához. 

- Logikai integráció és centralizáció: az adatok logikai összekapcsolásának, központo-

sításának a megvalósítása. 

- Adatfüggetlenség: a logikai adatmodell és az adatok fizikai tárolása legyen független 

a felhasználóktól és azok alkalmazási programjaitól. 

- Adatrugalmasság: a logikai adatmodell képes legyen a jövőbeni felhasználói igények 

kielégítésére. 

- Adatintegritás: az adatok ellentmondás-mentessége (konzisztenciája55) és az adatok 

biztonsága (védelem adatvesztés, adatrombolás és adathamisítás ellen). 

- Folytonosság: az adatszervezés eredményeként kialakított információrendszerek 

időtálló módon, hosszabb ideig, lényegileg változatlan formában legyenek 

használhatók.”56 

 

                                                           
53 Az adatvédelem kérdéskörével több helyütt foglalkozunk.  
54 A redundancia nem szüntethető meg teljes mértékben, mert az adatok kapcsolatának a biztosításához 
kellenek ismétlődő adatok. 
55 A különböző helyen tárolt adatok összhangja. Egy adat megváltoztatása (módosítása) az összes olyan 
nyilvántartásban érvényesüljön, amely az adott adatot használja. Az ügyfélnek csak egy helyen kelljen 
jeleznie az adatváltozást, és ez a változtatás az összes közigazgatási nyilvántartásban jelenjen meg. 
56 Budai B. – Kőnig B. – Törley G. – Orbán A.: Elektronikus közigazgatás szervezés, közigazgatási 
technológia, NKE, Budapest, 2012. pp.: 27-28. 
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Az adatok, információk nyilvántartása a közigazgatás egyik legnagyobb feladatát jelenti, 

tekintve, hogy a közigazgatási feladatok végrehajtása elképzelhetetlen az állampolgárok, 

szervezetek, a természeti és épített infrastruktúra stb. precíz nyilvántartása nélkül. A 

nyilvántartások száma és terjedelme igen nagy. A jobb átláthatóság érdekében ezért érdemes 

tipizálni őket. Torma András57 a következő felosztást javasolja: 

Jogi hatás alapján: 

– konstitutív hatályú nyilvántartások: ahol valamely jog a nyilvántartásba vétellel 

jön létre, módosul, vagy szűnik meg (pl. ingatlan-nyilvántartás); 

– deklaratív hatályú nyilvántartások: ahol a bejegyzés nem keletkeztet vagy 

változtat jogot, hanem csupán kinyilvánítja azt (pl. anyakönyvi kivonat). 

 

A nyilvántartás tárgya szerint: 

– személyi nyilvántartások (pl. a polgárok személyi adatainak nyilvántartása); 

– dologi nyilvántartások (pl. ingatlan, gépjármű, közmű stb.); 

– szellemi javak nyilvántartásai (pl. szabadalmak, találmányok stb.); 

– jogszabályok nyilvántartásai (pl. hatályos jogszabályok nyilvántartása, 

jogszabály tervezetek nyilvántartása). 

 

A nyilvántartást vezető szerv jellege szerint: 

– államigazgatási nyilvántartások (pl. Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingatlan-

nyilvántartása) 

– országos nyilvántartások, 

– ágazati és funkcionális információs rendszerek, 

– állami statisztikai információs rendszer; 

– önkormányzati nyilvántartások (pl. az önkormányzati vagyon nyilvántartása), 

– vegyes nyilvántartások (pl. polgárok személyi adatainak és lakcímének 

nyilvántartása), 

– bírósági nyilvántartások (pl. cégnyilvántartás). 

 

Közhitelesség szempontjából: 

– közhitelű nyilvántartások: jogszabály által elrendelt nyilvántartás, melynek 

adatait – ellenkező bizonyításáig – mindenkinek igaznak kell elfogadnia (pl. 

ingatlan-nyilvántartás); 

                                                           
57 Torma András, Az információ jelentősége a (köz)igazgatásban, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2002. 
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– nem közhitelű nyilvántartások: olyan nyilvántartás, melyet az adott szerv 

döntően saját elhatározásból vezet, munkája megkönnyítése érdekében.  

 

A nyilvántartások célja, hogy 

– áttekintést biztosítsanak a nyilvántartott entitások (személyek, dolgok) fölött, 

– döntéstámogatási eszközként szolgáljanak, 

– rögzítsék a nyilvántartott entitások tényleges jogi helyzetét, 

– valamint az adatok elemzését, statisztikai célú felhasználását lehetővé tegyék. 

 

Ezek az adatbázisok informatikai alapúak (bár néhány esetben még kartotékos, 

redundáns háttérrel.) Tekintettel arra, hogy hányféle adatbázis fut hazánkban és az Európai 

Közigazgatási Térben, az adatok egységes kezelésének (migrációjának, archiválásának, 

feldolgozásának, egyesítésének stb.) feltétele az interoperábilis közigazgatás.  

 

2.8. fejezet: Térinformatika a közigazgatásban 

 

Az adatok – szinte kivétel nélkül – rendelkeznek, vagy rendelkezhetnek térbeli 

tulajdonságokkal, melyek a döntéshozatal során felhasználhatók. A térinformatikai megoldások 

bár kétségtelenül drágábbak, felhasználásuktól jelentős hatékonyságnövekedés várható 

(elsősorban az ingatlan-nyilvántartás, vagyongazdálkodás, építéshatósági tevékenység, 

területrendezés, közlekedés, közüzemi szolgáltatások, rendvédelem, területi védelem, 

környezetvédelem, természetvédelem stb. területén. 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a térinformatika közigazgatási alkalmazásaival, az 

alkalmazások integrációjával, az alfanumerikus adatok térbeni összefüggéseinek kiemelésével 

lényegesen hatékonyabb közigazgatás képzelhető el. 

 

2.8.1. A közigazgatási térinformatikáról elöljáróban 

 

A közigazgatási adatok egy jelentős része rendelkezik térbeli tulajdonsággal, ahol a 

különböző objektumok térbeli elhelyezkedése több szempontból nem közömbös. A térbeli és a 

hozzájuk kapcsolódó numerikus adatok kezelését (térképek digitalizálása, bináris formában 

történő tárolása, a bináris adatállományok összekapcsolása, integrálása „hagyományos” 

adatbázisokkal), elemzését, adatok szolgáltatását a térinformatikai rendszerekben végzi el.  

Mint ahogy a MITS szövege is kiemeli, a hagyományos (pl. településüzemeltetési, 

településfejlesztési, gyámügyi, szociális, gazdálkodási stb.) adatbázisokat térinformatikai 
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megoldásokhoz kapcsolva újabb, plasztikusabb információhalmazhoz jutunk. A térinformatikai 

megoldásoknál nem történik más, mint az objektumok leíró adatainak és az adott terület 

(település, kistérség, régió) digitalizált térképállományának számítástechnikai úton történő 

összerendelése.  

Az így kapott alkalmazási területek Tózsa István tematikája alapján az alábbiak szerint 

csoportosíthatók: 

2.1. táblázat. A közigazgatási térinformatikai alkalmazások területei 

(Forrás: Tózsa István, Vizuális közszolgáltatás, EgovA, Budapest, 2008) 

Nyilvántartás-orientált Eszközorientált Döntésorientált 

népesség rendezési tervezés területminősítés 

infrastruktúra navigáció helykiválasztás 

ingatlan területhasznosítás területi statisztikák 

 

A nyilvántartás-orientált GIS58 (mint amilyenek az állami digitális térképek) széles 

körben használt az önkormányzatoknál és az államigazgatásban egyaránt. Leggyakoribb 

alkalmazási területe a népességhez és a vonalas infrastruktúra nyilvántartásához kötődik. E 

nyilvántartások célja a hatósági nyilvántartás és ellenőrzés, a felügyeleti tevékenység, a 

karbantartás, a tájékoztatás, az engedélyezés és más igazgatási tevékenységek gyakorlása.  

 Az eszközorientált GIS (mint amilyenek a terület- és településrendezési tervek alapjait 

nyújtó digitális térképek vagy a GPS alapú megoldások) nem csupán ábrázolják az adott 

területet, hanem egyéb azonosító adatokkal (pl. helyrajzi szám) el is látják azokat. A GPS 

(melyről a csúcstechnológiáról szóló részben ejtünk részletesen szót) logisztikai megoldásai a 

közigazgatás számára is nélkülözhetetlenek. Az eszközorientált GIS megoldások közigazgatási 

alkalmazásai – többek között – ábrázolják a vonalas műszaki infrastruktúrát, a vízrajzot és a 

területhasznosítási kategóriákat. Ezek alapján épülnek fel a települési szabályozási tervek, 

melyek a településeket (vagy azok részeit) övezetekre osztva ábrázolják. (Az eszközorientált 

GIS hazai közigazgatási alkalmazások egyik legismertebb példája a TAKAROS59 rendszer, 

valamint ennek weben keresztül elérhető – földhivatali ügyintézésben használt – változata, a 

TAKARNET).60 

A közszolgáltatási rendszerek hatékonyságát növelik az eszközorientált rendszerek. A 

térbeli információkat felhasználó rendszerek (forgalomirányítás, közlekedés, bűnüldözés, 

                                                           
58 Geographical Information System – Földrajzi Információs Rendszer. 
59 Térkép Alapú Kataszter Országos Számítógépesítése, melynek megyei szintjét META-nak, Megyei 
Takaros-nak hívnak.  
60 www.takarnet.hu  
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katasztrófavédelem, stratégiai tervezés stb.) munkáját ma már térképi alapú, gyakran 

diszpécser célú alkalmazások segítik.  

A legösszetettebb alkalmazásokat a döntésorientált GIS alkalmazások képezik. A 

döntés-előkészítés érdekében itt már értékelési szempontok szerint súlyozva jeleníthetők meg 

a szükséges információk. Az ilyen rendszerekben arra is lehetőség nyílik, hogy térképeket és 

hozzájuk tartozó adatsorokat összehasonlítsunk (akár térben, akár időben). Azaz korábban 

megadott szempontok alapján mutathatjuk ki a kívánt kimeneteket. Például hol vannak a 

leginkább kriminalizálódott településrészek, mi az összefüggés a településrész adóerő-

képessége és a bűnözés között, van-e korrelálás a népességfogyás és a bűnözés növekedése 

között az adott településen stb. Az így kapott összefüggések már valódi döntés-előkészítési 

információt adnak. A legmodernebb döntésorientált alkalmazások segítségével már 

modellezhető a városfejlődés üteme, iránya különböző kontingenciák figyelembevételével. 

Ezzel előrevetíthető, hogy adott döntések miként befolyásolnak, milyen következményekkel 

kísérnek egy-egy döntést.  

Ha végiggondoljuk, valamennyi közigazgatási nyilvántartást érdemes térinformatikai 

irányban bővíteni, hiszen hozzáadott értéket képvisel a térbeli adat, mely sok esetben kiválóan 

hasznosítható, segítségével hatékonyabb döntés hozható. Az, hogy a közigazgatásban mégsem 

gyakran találkozunk térinformatikai megoldásokkal, több oknak tudható be. 

– Költségigényesség: a térinformatikai megoldások a hagyományos megoldások 

árának többszörösei, ráadásul a térinformatikai szoftverek avulása is gyors, 

frissességük fenntartása így költséges; 

– attitűd- és képességhiány: a téradatok nélküli szoftverhasználat is kellően bonyolult 

sok közszolgának, különösen a téradatokkal kombináltak. A negatív hozzáállást 

rontja az is, hogy nem látják a hozzáadott többletet a térinformatikai 

megoldásokban.  
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III.rész: Az e-közigazgatás front-office-a és a többcsatornás 
ügyintézés 61 

 

Az e-közigazgatás a halandók (vagy ha úgy tetszik: ügyfelek) számára a front office-nál 

kezdődik, és ott is fejeződik be. Ez az az interfész (érintkező felület), ahol az ügyfél egy 

elektronikus közegen keresztül érintkezik a hivatallal, annak elektronikus ügyintézésével. Az a 

terület (vagy kapu), amelyen keresztül az ügyfél elérheti a számára nyújtott elektronikus 

szolgáltatásokat. Ez a hivatal arca, tükre. Mindezért különösen fontos, hogy a hivatal front 

office-a rendben legyen.62 Az e-közigazgatási front office-on valamennyi elektronikus63 

kommunikációs csatornát értjük, amelyen a hivatal és az ügyfél adatot cserél az ügyfél fizikai 

jelenlétét nélkülözve, lehetőség szerint szolgáltatási időkorlát nélkül (24/7 szolgáltatások). Így 

ide értjük: 

- a hivatali portálokat, kapcsolódó szolgáltatásaikkal, (virtuális hivatalokat),  

- a számítógéppel támogatott CRM-rendszereket (Call és Contact centereket), 

- WAP tereket és SMS-t, 

- DiTV tereket. 

 

A szolgáltató jelleg megköveteli, hogy a hivatal az ügyfeleknek a hozzájuk legközelebb 

álló és egyben legpraktikusabb utakon biztosítson kommunikációs felületet. A kommunikáció 

alább ismertetett területei alkalmasak leginkább arra, hogy a hivatal a kiszervezés 

(outsourcing) lehetőségét kihasználja.  

A többcsatornás ügyintézés és a csatornák közötti választás elvét több jogszabályban 

érhetjük utol: 

- A 2006/123/EK irányelv az egyablakos ügyintézésről. Ebben Magyarország 2009. 

december 28-ig vállalta azon törvényi és rendeleti szabályok megalkotását, melyek 

az egyablakos ügyintézést lehetővé teszik. 

- A 2004. évi CXL. törvény (Ket.), X. fejezete. 

- A 83/2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési 

szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról 

 

                                                           
61 Budai B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp.: 38-39. 
62 A front office elemek a választási időszakban nagy hangsúlyt kapnak. Ha egy hivatal a szolgáltató 
jelleget a modernitással ötvözve szeretné vetíteni a dinamikus változás látszatát, front office elemekhez 
nyúl. Ez olyasmi, mint amikor egy házat próbálunk eladni. Eladás előtt kitakarítjuk, felújítjuk, vonzóvá 
tesszük.  Az ideális front office-ok mindig készen állnak arra, hogy „eladjanak”, eladják a hivatalt és 
annak vonzó e-közigazgatási szolgáltatásait.  
63 Az offline megoldásoknál is vannak olyan törekvések melyek a közigazgatás reformfolyamataihoz 
tartoznak: például az akadálymentesítés fizikai megjelenési formái, az egyablakos ügyintézés, a fizikai 
akadályok szemmel látható lebontása az ügyfél és az ügyintéző között (pl. alacsonyabb vagy  vékonyabb 
pultok, ügyintéző és ügyfél közötti proxemika tudatos csökkentése.) 
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T-gov 

M-gov 

E-gov 

O-gov 

A kommunikáció fejlesztése több okból indokolt, a legfajsúlyosabb indok azonban az, 

hogy a közigazgatáshoz (kiváltképp az önkormányzatokhoz) az esetek túlnyomó részében 

információért fordulnak az ügyfelek.64 Ez az információigény nagy kihívás elé állítja az 

ügyintézőket, hiszen gyakorta az ügyek érdemi intézése helyett olyan információkat nyújtanak, 

amelyek egyébként könnyen automatizálhatók lennének. Az információnyújtás alatt ráadásul 

foglalják a vonalat, így mások (akik szintén információt kérnének) nem jutnak céljukhoz. Azaz, 

az ügyintézés kényelmetlen és nem hatékony.  

Mint ahogy a 83/2012. (IV. 21.) Korm. Rendeletből (SZEÜSZ Rendelet) is látszik, az állam 

biztosítani kívánja az ügyfelek csatorna-választási szabadságát, idomulva az állampolgári 

elvárásokhoz, növelve azok kényelmét, szabadságát. Másrészt a szolgáltató jelleg egyik 

legfőbb eleme napjainkban, 

hogy a közigazgatás 

(fizikailag is) menjen az 

ügyfél elé (nem pedig 

fordítva). A gyakorlatban ez 

azt jelenti, hogy azokon a 

helyeken forduljon elő a 

közigazgatás, ahol az ügyfél. 

Az ügyfelek jelentős része 

már interneten intézi ügyeit 

(főként azért, mert a 

versenyszféra elkényeztette 

őket azzal, hogy szolgáltatásai 

itt elérhetők). Az Internet 

csupán egy kommunikációs 

csatornák közül (bár kétségkívül az egyik legnépszerűbb). Azonban az Internet nem 

azonosítható az e-közigazgatással. Ehhez kapcsolhatjuk napjaink érdekességét, hogy az e-

kormányzat – e-önkormányzat hajlamos a bújócskára. Egyszerűen láthatatlan. Főleg annak az 

38%-nak,65 amely még eddigi életében nem kapcsolta be a számítógépet. Mi lehet a 

megoldás? Hogyan tehetjük láthatóvá? Meg kell keresnünk azokat a csatornákat, akár 

párhuzamosan is, amelyek kisebb-nagyobb foltokban fedik le a társadalmat. Az ilyen 

ügyintézési formák kanalizálásából alakultak-alakulnak ki az e-közigazgatás egyre népszerűbb 

irányai, melyeknek – a fentiek szellemében – nem alternatív, hanem konjunktív viszonyban 

kell állniuk, ha valóban szolgáltató közigazgatást szeretnénk kialakítani.  

                                                           
64 Egyes felmérések szerint az információkérések aránya az összes ügyintézés körében a 80%-ot közelíti.  
65 Magyarországra vonatkozó adat, legalább havonta 1-szer internetezők aránya 62%-os, 2012 első 
negyedévében. Forrás: TNS-NRC, 2012. Fontos megjegyezni, hogy vannak már olyan internet-használók, 
akik egyébként a számítógépet nem tudják kezelni, hiszen a számítógéppel bánni képes állampolgárok 
aránya csak 55%, a 62%-os havi internethasználók számához képest. 

3.1. ábra. A közigazgatási technológiák viszonya 
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A szakma ma a következő területekben66 gondolkodik (5.1. ábra): 

– E-government, e-governance: Az elektronikus közigazgatás gyűjtőneve, bár sokan 

redukálják az interneten keresztül történő ügyintézési, ügykezelési formákra.  

– M-government, m-governance: Mobil technológián alapuló technikák és 

közigazgatási alkalmazásainak gyűjtőneve. 

– T-government, t-governance: Digitális televízión alapuló technikák és 

közigazgatási alkalmazásainak gyűjtőneve. 

– O-government, o-governance: A hagyományos, papír alapú, offline ügyintézés. 

(offline, original). 

 

Ahogy az ábrán is látható, döntően és arányaiban offline közigazgatási technikák 

érvényesülnek. Ezen funkciók jelentős része kerül elektronizálásra, az offline folyamatok 

napjainkban – többnyire – párhuzamos fenntartása mellett.  Létrejönnek azonban olyan új 

funkciók is, melyek offline formában nem léteztek. Hasonlóan az e-government folyamatok 

jelentős része létezik mobil formában, viszont vannak kifejezetten mobiltechnológiára álmodott 

folyamatok is, melyek sem offline, sem „e-” formában nem léteztek eleddig. A digitális 

televízión alapuló megoldások is számos esetben alkotnak metszetet az eddig alkalmazott 

technikákkal, de új funkciók kialakulása itt is várható. Az ábra további érdekessége, hogy a 

halmazok időben és térben változhatnak a technika és a közigazgatási affinitás változásával 

arányosan.  

A fenti kifejezések sokak szerint átcsúsztak a buzzwordök67 kategóriájába, azonban 

kiemelendő, hogy minden fent ismertetett kifejezés más és más nézőpontból világít rá arra az 

elektronikus közigazgatásra, melynek tartalma korántsem üres, így az azt tükröző jelző sem 

lehet az. 

Ahhoz, hogy a fent említett 38%-ot redukáljuk, az összes lehetséges formában el kell 

érnünk az ügyfeleket. Erről szól az e-közigazgatás. A feladat nem csupán a szakértelem hiánya 

miatt nehéz, hanem amiatt is, hogy a döntéshozók között nagyon gyakori az ismerethiányból 

fakadó ellenállás és szkepticizmus. Így pedig nehezen érhető el valódi információs társadalom. 

Problémát jelent továbbá, hogy a digitális egyenlőtlenség kedvezőtlen oldalán helyezkedők 

aránya egyre lassabban csökken, az ismerethiány és ennek következtében a felzárkózási 

képesség is rossz tendenciát mutat. A funkcionális analfabetizmus 25%-os értéke a felnőtt 

lakosság körében, valamint az általános iskolát befejezni nem tudó 11%-os réteg erősíti 

félelmeinket. Kormányzati feladat tehát a csatornák biztosítása (a választási lehetőség 

fenntartásával), és a lakosság felzárkóztatása, beemelése az információs társadalom nyertesei 

közé. 

                                                           
66 A fogalmi háttérről bővebben a következő fejezetben szólunk. 
67 Divatszó, jelentés nélküli, kiüresedő tartalmú fogalmak. 
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Az új rendeletek kapcsán jelentkező közigazgatási feladat a konverzió, hiszen az eltérő 

csatornák használatából eredő produktumokat azonos formára kell hozni, illetve az azonos 

formában kezelt iratokat olyan formára kell alakítani, ami az ügyfélnek megfelelő. (Ezt 

támogatják a konverziós SZEÜSZ-ök.) 

A már említett SZEÜSZ rendelet indoklásából is kiolvasható volt a fenti elvek 

megjelenése, hiszen a rendeleti csomag megalkotásának céljai között szerepelt, hogy az új 

szabályozás: 

- Informatikai önrendelekezés: Biztosítsa a polgár informatikai önrendelkezési 

jogának széleskörű érvényesülését: olyan alapvető jogintézményeket biztosítson, 

amelyek az ügyfelek valós igényein alapuló, rugalmas kiszolgálását tesznek 

lehetővé.  

o Rugalmas és tartós normák: Szűnjön meg a túlszabályozás, rugalmas és tartós 

jogi keretek jöjjenek létre: Ezt tükrözi, hogy a törvényi szintről deregulálták, 

rendeleti (vagy ez alatti) szintre a technikai részletszabályokat. Az elektronikus 

eljárási szabályok inflálódását tompítja a jogalkotó azzal, hogy eltérő jellegű eljárási 

szabályokra azonos keretszabályokat rögzít, így bármely eljárás (legyen az közjogi, 

vagy magánjogi természetű) hasonló elvek mentén kerül elektronikus kontextusba.  

o Technológia-semlegesség: Ne zárja ki az ügyintézési modell a hatóságok önálló 

döntését: Az új szabályozás deklarálja a technológia-semlegességet, azaz a 

jogszabály nem köteleződik el egyetlen informatikai infrastruktúra mellett, hanem a 

végrehajtó körülményeitől teszi függővé az alkalmazásnál szóba jöhető 

megoldásokat. Az alkalmazott megoldást a jogalkalmazó választja meg, így 

könnyebben elkerülhető, hogy erőforrás-problémák miatt ne valósuljon meg 

jogkövető magatartás.  

o Költségtakarékosság, szerves fejlődés: Nyíljon lehetőség a  rendelkezésre álló 

(már kiépített) eszközök továbbélésére, felhasználására: A költségtakarékosság 

több területen átszűrődik a jogszabályi célokból. Egyrészt a jogalkotó lehetővé teszi 

a jogalkalmazónak, hogy akkor is elektronikus utat válasszon, ha az ügyfél papír 

alapon fordult hozzá, abban az esetben, ha a hatóságnak így hatékonyabb. (Az 

ügyfél ettől függetlenül papír alapon kapja meg a határozatot. Lásd.: konverziós 

szolgáltatás.) Az elektronikus átállás elől így számos akadály elhárul közigazgatás 

részéről, hiszen az iktatás, selejtezés, irattárazás, korábbi kihívásai eltűnnek, 

ezeknek csupán elektronikus adminisztrációja marad meg. Másodsorban a jogalkotó 

lehetőséget biztosít korábbi alkalmazások felhasználására, azaz a funkcionálisan 

megfelelő megoldások üzemeltethetők, ráfejleszthetők.  

o Best practice adaptáció: Legyen meg a máshol már működő piaci és külföldi 

megoldások felhasználásának elvi lehetősége: Az adaptáció persze nem lehet kritika 
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nélküli. A jogalkotó technológiai és biztonsági kereteket egyaránt meghatároz, 

valamint előtérbe helyezi az ügyfelek érdekeit. 68 

 

A szabályozás persze akkor jó, ha kellően rugalmas ahhoz, hogy innovatív megoldásoknak is 

teret engedjen. Ez a szabályozás ezt is figyelembe vette, így nem kell ragaszkodni elavult 

megoldásokhoz, ha egy korszerűbb, funkcionálisan megfelelőbb variáns áll rendelkezésre. 

A csúcstechnológiák alkalmazását az EU támogatási politikája és preferálja, így 

programjai is támogatják. Kiemelkedő az FP7 (Hetedik Kutatási Keretprogram) és a CIP 

(Versenyképességi és innovációs keretprogram).  

A 2007–2013 évekre szóló CIP (Competitiveness and Innovation) program69 céljai 

között szerepel a fenntartható, versenyképes, innovatív és integrált információs társadalom 

fejlődésének felgyorsítása. Önálló részprogramja az infokommunikációs technológiák politikai 

támogatási programja, mely rendelkezik: 

- egységes európai információs tér kialakításáról IKT eszközök segítségével; 

- innováció ösztönzéséről, az IKT alapú beruházások segítségével, az IKT szélesebb 

körű bevezetésén keresztül; 

- integrált információs társadalom és a közérdekű szolgáltatások területén 

hatékonyabb és hatásosabb szolgáltatások kialakításáról, az életminőség javításáról.  

 

A Hetedik Kutatási Keretprogram 10 témája között szintén megtalálható az információs 

és kommunikációs technológiák (IKT) területe. Az Unió célja ezzel az európai ipar 

versenyképességének és az információs társadalom szintjének javítása. Az IKT területén 

végzett tevékenységek megerősítik Európa tudományos és technológiai bázisát, így segítik az 

IKT alapú termékek és szolgáltatások megjelenését.  Az új – alternatív – technológiákban látja 

az EU a digitális szakadék csökkentését, a társadalmi kirekesztettség tompítását.  

A keretprogram nevesíti is, hogy az IKT fejlődésétől a közszolgáltatások 

korszerűsödését (a kormányzás és a politikai döntéshozatali folyamatok hozzáférhetőségének 

és átláthatóságának javulását) is várja. A program erre való tekintettel támogatja a 

technológiák korlátainak tágítását, az innovatív, nagy értéket képviselő IKT-alapú termékek és 

szolgáltatások kifejlesztését. A „többet kevesebbért” elvárás jegyében így minden olyan 

funkcionalitás támogatandó, ahol felszínre hozzák a funkcionalitást: a technológiákat 

funkcionálissá, egyszerűen használhatóvá, elérhetővé és megfizethetővé teszik. Az ilyen új 

szolgáltatások megbízhatóak, hibamentesek, és alkalmazkodnak a felhasználók egyéni 

igényeihez, elvárásaihoz.  

                                                           
68 Forrás: a 83/2012. (IV. 21.) Korm. Rendelet indoklása 
69 A CIP az eTEN, a Modinis, az e-Content programokra, valamint az i2010-es stratégiára épül.  
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Ugyancsak nevesíti a keretprogram a hangsúlyos alkalmazott kutatások közül a 

közigazgatásra vonatkozókat: „a kormányok számára valamennyi szinten: hatékonyság, 

nyitottság és számon kérhetőség, világszínvonalú közigazgatás biztosítása, és a polgárokkal, 

és a vállalkozásokkal fenntartott kapcsolat kialakítása, a demokrácia támogatása, az 

információkhoz való hozzáférés biztosítása mindenki számára.”70 

 

3.1. fejezet: Hivatali portálok, virtuális hivatalok 

 

Még mindig érvényes beidegződés, hogy az elektronikus közigazgatás alatt internetes 

megoldásokra gondolunk, elsősorban hivatali portálokhoz kötött szolgáltatásokra. A 

feltételezés alapja az, hogy – a szolgáltatások mennyiségét tekintve - valóban ez a 

legszélesebb felhasználói csatorna. Az internetes ügyintézés tehát portálokon (esetenként 

micro-site-okon) keresztül történik. Ezért fontos, hogy a portálok alapkövetelményeit számba 

vegyük. 

A közigazgatás tehát tematikus portálokat71 hoz létre. A portálokkal szemben a 

következő alapkövetelményeket72 fogalmazhatjuk meg: 

– könnyű elérhetőség; 

– ügyfélcentrikus, felhasználóbarát felület, áttekinthetőség, egyszerűség; 

– tematikusan rendszerezett funkciók, megbízható, aktualizált információk, 

szolgáltatások (települési portálok esetén alapvetően négy fő témakörben): 

– információk a településről, településmarketing; 

– a hivatal működéséhez kapcsolódó intézményi információk (bővebben: a 2011. 

évi CXII. tv. kapcsán); 

– (e-)közigazgatási szolgáltatások; 

– üzleti, kereskedelmi (és civil) jellegű, valamint egyéb információk; 

– hibamentes működés, gyors kommunikáció; 

– a tartalmak érték szerinti rendezése a felhasználói szokások függvényében; 

– adatbiztonság, a személyes adatok védelme; 

– lehetőség szerint többnyelvűség (tekintettel a turizmusra, a nemzeti etnikai 

kisebbségek jelenlétére, valamint a testvérvárosi szövetségekre); 

                                                           
70 Budai B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp.: 348-349. 
71 A portál megjelölés általában egy olyan internetes honlapot, web-oldalak összekapcsolt rendszerét 
jelenti, amely széles körű érdeklődést kielégítő szolgáltatásokat kínál. A tematikus portál ezen belül egy 
témakörhöz tartozó információk, szolgáltatások, lehetőségek csomópontja. A közigazgatási, települési 
portál ebben az értelmezésben, ideális esetben egy olyan tematikus portál, amely az önkormányzat 
alapfunkcióin túlmenő, az ügyfél szélesebb körű érdeklődésére is számot tartó, szolgáltatásokat is 
biztosít. Egy hivatali portál esetében számos ilyen lehetőség van, ezekről, és a portál megjelenésével 
kapcsolatos elvárásokról, a következőkben adunk rövid áttekintést. 
72 Magyarországon a települési honlapok minősítését a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) verseny formájában minden évben meghirdeti. A minősítési szempontok és a kategória 
helyezettek elérhetők a TÖOSZ oldalain, www.toosz.hu.  
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– W3C WAI ajánlások73 betartása az inkluzivitás jegyében;  

– a KIETB ajánlásai az egységesség és szabványosság jegyében.  

 

Miután az információ két dimenzióban történő elhelyezése korlátozza a megjeleníthető 

információkat, másik oldalról pedig a hierarchikus szintek száma sem növelhető a 

végtelenségig (lásd: három egérkattintás szabálya), a három dimenziós internet eszköztára 

közelít a közigazgatás felé. 

 

A virtuális hivatalok építésének három feltételét idézi Tózsa István: 

1. az elektronikusan generált háromdimenziós igazgatási (hivatali) környezet; 

2. a virtuális igazgatási környezet szimbolikus szereplőinek (az ügyintézőnek és az 

ügyfeleknek) valós idejű interaktív képessége; 

3. a teljes felhasználói átélés (teljes körű ügyintézés) lehetősége, amely az 

elektronikus közigazgatás szofisztikációs szintjei közül a transzformációs szintnek 

felel meg74. 

 

Azaz egy hivatal épületét virtuális környezetben reprodukálva, az ügyintézésben 

résztvevőket szimbolikus karakterrel beillesztve biztosítható a teljes felhasználói átélés.  

 

 

 

3.2. ábra. Virtuális okmányügyintézés (forrás: www.virtualplanet.hu)  

                                                           
73 World Wide Web Consortium International, Web Accessibility Initiation. (A W3C konzorcium 
internethozzáférési kezdeményezése: http://www.w3.org/WAI/) Az ajánlás elsősorban a fogyatékkal élők 
és hátrányos helyzetűek számára kívánja lehetővé tenni a webes szolgáltatásokat.  
74 Tózsa István: Virtuális tér és közigazgatás, Magyar Közigazgatás, 2012. V. 
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 Létrejön a kiterjesztett valóság, amikor egy valós fizikai környezet grafikai 

leképezésében tudunk valódi cselekményeket elvégezni, akár valós időben is.  

Persze ez még csak a jövő egyik lehetséges alternatívája. Ma még csupán pilotok formájában 

találkozhatunk ilyen megoldásokkal, például Budaörsön.  

 

3.2. fejezet: Számítógéppel támogatott CRM-rendszerek75 

 

. CRM rendszerek (Customer Relationship Management – Ügyfélkapcsolat-menedzselő 

rendszerek), ahol front office feladatokat a back office kellő szintű integrálásával komplett 

módon lehet kezelni.   

A CRM egy olyan stratégia megvalósulása, mely az ügyfelet helyezi középpontba és a 

folyamatokat innen indítja. A CRM tehát egy olyan intelligens adatbank, mely a szervezet 

ügyfélkörének lehető legsokrétűbb nyilvántartását vezeti, és ebből olyan következtetéseket 

enged levonni, mely az ügyfelek jelenlegi és későbbi igényeire fókuszál.76 Természetesen ez az 

adatbázis nem érne semmit, ha a hozzáférés és az adathasznosítás nem történne meg. A 

rendszer feladata tehát az információk konszolidálása, majd eljuttatása az ügyintézőkhöz, 

végül az ügyintézőktől kapott válasz ismételt elemzése, feldolgozása.  

 

3.3. fejezet: Mobil ügyintézés77 

 

A mobiltelefon alapú kommunikációs felületek – a 

lakossági penetráció tükrében – egyre inkább előtérbe 

kerülnek. A csatorna – jellegénél fogva – rövid, tömör 

információközlésre alkalmas. ügymenetgyorsító szerepet kap 

egyre inkább, míg a korábban áhított e-aláírást kiváltó és 

jogilag releváns teljes ügyeket intéző szerepe egyelőre még 

várat magára.  

A piac aktuális tendenciáit figyelve egyelőre semmi 

nem utal a szöveges üzenet eltűnésére, éppen ellenkezőleg, 

egyre inkább része életünk civil, politikai és személyes 

                                                           
75 Budai B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp.: 312-315. 
76 Nem véletlen, hogy a CRM rendszerek elsőként a vállalkozói szférában jelentek meg, ahol a legszűkebb 
értelemben vett kereslet a vállalat profitabilitásával van összefüggésben.  Nem csupán a felhasználói 
szokásokat mérik, hanem gyűjtik a felhasználói véleményeket is. Ezeket az adatokat forgatják vissza a 
későbbi szolgáltatás-fejlesztési elképzelésekbe.  
77 Budai B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp.: 349-371. 

3.3. ábra. wap-os 
ügyintézési felület Érden 
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terének egyaránt.7855 A kommunikáció stratégiai szemlélete ezért azt kívánja, hogy az üzleti 

szektor mellett a két másik nagy társadalmi terület, a közszféra és a nonprofit szektor 

szervezetei is tudatosan szőjék mobilkommunikációs hálójukat. (Nem szabad megfeledkezni 

arról sem, hogy az sms és wap alapú szolgáltatások fizetős szolgáltatások is lehetnek, azaz a 

közigazgatás bevételre is szert tehet.) 

Ennek eszköze lehet az sms-tartalomszolgáltatás alkalmazása az állami és a nonprofit 

szektor számos területén. Itt egyfelől az m-marketing módszerek átvételére és a másik két 

szektor sajátosságaihoz való átdolgozására gondolhatunk. Az ügyfélkör-építés, a 

lojalitáserősítés, a márkaépítés a másik két szektor számára is felhasználható, értelmes és 

hasznos közösségépítési módszerek. Ugyanígy, az sms-ben nyújtott rendszeres vagy alkalmi 

hír- és információszolgáltatás is számos módon válhat az állami és a nonprofit szektor 

hasznára.  

 A mobil közigazgatás definíciójából adódóan ki kell emelni, hogy nem csupán sms-ből és 

wap-szolgáltatásokból áll. Ezek csupán a mobil közigazgatás látványos (mobiltelefonra épülő) 

részei, melyeket az állampolgárok is érzékelhetnek. A mobil közigazgatás nem azonosítható 

kizárólag az sms-sel és a wap-pal.79 Az információs szolgáltatások, és egymenetes (egyszerű) 

ügyek indítása mellett a főbb felhasználási lehetőségek a következő területeken mutatkoznak: 

Ma már számos működő példát találhatunk a mobil közigazgatás sms és wap-alapú 

szolgáltatásaira.80  A kiépülő szolgáltatások alapján a mobiltelefon közigazgatási használatát 

négy markáns részre oszthatjuk: 

– információs szolgáltatások,  

– egymenetes egyszerű ügyek intézése, ügyelőkészítés, részmozzanatok 

intézése,  

– mobilfizetés (micropayment szolgáltatások), 

– hitelesítés (m-signo, w-pki81). 

                                                           
78 Ferencz Sándor: A mobil informatikai eszközök hatása információs habitusunkra. 
http://21st.century.phil-inst.hu/2001_marc/brosura_htm/ferencz.htm 
79 A mobil közigazgatás részei például a készenléti rendszerek, melyek állampolgárokkal nem is 
érintkeznek. Szerepük azonban korántsem elhanyagolható. 
80 Elsőként az M-kormányzat – M-demokrácia c. könyv gyűjtötte össze az addig elérhető – úttörő -   
szolgáltatások nagy részét (Budai Balázs Benjámin–Sükösd Miklós, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005), 
később az mgsg.org is számos példát sorol fel.  
81 A W-PKI-technológia lényege, hogy a PKI imént ismertetett követelményeinek teljesítésére a 
mobiltelefonokat és a mögöttük felépített GSM- (illetve UMTS-) infrastruktúrát használja. A szolgáltatások 
elterjedését a magas megtérülési ráta is garantálja, hiszen már meglévő infrastruktúrán (GSM) kell 
üzemeltetni. 
A W-PKI lehetőséget teremtő technológia, azaz egységes és szabványos módon biztosítja funkcióit. Így 
ezekre az alapszolgáltatásokra számos, hozzáadott értékű szolgáltatás építhető fel hagyományos, webes 
és mobilos környezetben egyaránt.  
A mobilaláírás ebben az esetben a telefonban lévő chipkártyában jön létre, amely tartalmaz egy 
kriptoprocesszort. Ez a megoldás nem igényel semmilyen jelentős újítást, hiszen erre alkalmas a GSM-
ben alkalmazott SIM kártya, illetve az UMTS-ben (az Európában bevezetés alatt álló harmadik generációs 
mobiltávközlési rendszerben) alkalmazott UICC (Universal Integrated Circuit Card) kártya is. A SIM és 
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A települések eddig elsősorban m-demokratikus eszköznek és egyirányú interakciós 

csatornának kezelték a mobilt (szavazások, információlekérés), míg a központi 

közigazgatásban ezeken túl megtalálható már a kétirányú interakció (egyeztetések, m-aláírás 

kísérleti használata), valamint a teljes interakció is (m-adózás), igaz, hazánkban még csak 

„pilot” formájában. Említésre érdemes még a politikai felhasználás, mely helyi és központi 

szinten is szerepelt, funkciója Magyarországon már a 2006-os választási kampányban is 

kiemelkedő volt. 

Az internet-alapú alkalmazások és a mobiltechnológia konvergenciájának ékes példája, 

hogy egyre több böngészőre készülnek el olyan ún. pluginek (bővítmények), melyeket 

telepítve mobiltelefonon is képesek vagyunk netes alkalmazást futtatni, így az oda tervezett 

szolgáltatásokat igénybe venni82.  

3.4. fejezet: DiTV terek83 

 

Fejezetünk végén egy olyan csatornát vizsgálunk84 röviden, mely Magyarországon e 

sorok írásának pillanatában még nem létezik, azonban Európában (a digitális átállást 

követően) mindenki számára megnyílik. Ez a digitális televíziózáson alapuló közigazgatási 

ügyintézés, a t-közigazgatás. 

A néhány éve tartó előkészítő folyamat, a jelenleg is folyó kísérleti adások fokozatos 

bővítése mellett zajlik a nemzetközi frekvenciaelosztó koordináció, melynek eredményeképp 

2010-től országosan elérhető hálózatok épülnek ki az Európai Unió területén, melyek (jelen 

állás szerint 2015. január 1-jétől85) kizárólagosak lesznek, eltüntetve az analóg hálózatokat.  

Annak ellenére, hogy még sok helyütt nincs jelen a technológia, hamarosan mégis 

teljesen telített penetrációs értékekkel találkozunk. Ebben rejlik a csatorna ereje, hiszen a 

digitális szakadék, mely a közigazgatási ügyintézést is árnyékolja, itt hamar eltűnhet. Anglia és 

Olaszország példája86 igazolja, hogy azok a rétegek, amelyek ódzkodnak a személyi 

                                                                                                                                                                                                 

UICC kártyák használata ebben az üzleti modellben a mobil-távközlési szolgáltatókat chipkártyakibocsátó 
szerepbe helyezi. 
82 Erre jó példát ad a Belgian EID alkalmazás. https://addons.mozilla.org/hu/firefox/addon/belgium-eid/ 
83 Budai B.: Az e-közigazgatás elmélete, Akadémiai, Budapest, 2009. pp.: 338-339., 373-376; 
84 Tózsa István,–Budai Balázs Benjámin, M-government – T-government. The latest technological trends 
in public administration, MGSG, Budapest, 2006. 
85 Ez már a másodszor halasztott határidő.(Az eredeti határidő 2012. január 1-je volt.) 
86 Az Unióban, bár Anglia az éllovas a DTV műsorszórás arányában, az olaszok harcolták ki 
maguknak azt a pozíciót, amelyben a t-közigazgatás európai referenciaterületévé válhatnak, 
annál is inkább, mert több mint félmillió megvásárolt set top boxszal Itália – és ezen belül 
Milánó – az Unióban élenjáró. A telekommunikációra költött éves összeg Lombardiában a 
regionális GDP 3,9%-a, ami magasabb, mint az EU 15-öké (3,7%) vagy az USÁ-é (3,4%), s 
amellyel Észak-Olaszország napjainkban a legdinamikusabb info-kommunikációs technológiai 
fejlesztésére képes (www.innovazione.gov.it/eng/communicati/2005_02_22.). Az olasz 
Innovációs és Technológiai Minisztérium jelenleg 10 millió eurós fejlesztés keretében dolgozik 
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számítógéptől, a mobiltelefontól, a televízióval szemben mégis elnézőek, még akkor is, ha a 

megszokott funkciókon túlmutató szolgáltatásokkal (jelesül interaktív ügyintézéssel) 

találkoznak.  

Az interaktív digitális kábeltelevíziózás úttörői szerint a t-közigazgatás 2003-ban 

megfogalmazott hármas célja, hogy  

– a társadalom egésze rendelkezzék kényelmes otthoni eléréssel a kormányzati 

szolgáltatások tekintetében;  

– magas színvonalú, de egyszerűen kezelhető elektronikus kormányzati eszközt 

jelentsen az állampolgároknak;  

– javítsa, tegye mindennapivá kapcsolatukat a helyi igazgatással (t-demokrácia).  

A Digitális Televízión alapuló közigazgatás közvetlen célja, hogy az állampolgárok egy 

meglévő – korábban egyoldalú – kommunikációs csatornán tájékozódhassanak. A DiTV adások 

egyszerű kommunikációs szolgáltatásait kereskedelmi forgalomban kapható dekóderrel is el 

lehet érni, míg az interaktivitást lehetővé tevő alkalmazások igénybevételéhez, külön e célra 

kifejlesztett set top boxot kell majd az ügyfeleknek használnia. 

A TV-t nemcsak nézni, hanem használni is lehet majd, abban az esetben, ha a 

mindenkori kormányok felismerik az ebben rejlő lehetőségeket. Az EU 2012. január 1-jétől 

kötelezően átáll a digitális adásokra, így az egyszerű tájékoztató szolgáltatások már ebben az 

időpontban is elérhetők, abban az esetben, ha a szolgáltatást a mindenkori kormányok 

kifejlesztik, illetve meglévő, elektronikus tájékoztató szolgáltatásaikat adaptálják DiTV-s 

környezetre. 

                                                                                                                                                                                                 

azon, hogy a jelenleg az Internetről (www.italia.gov.it) letölthető 1000 nyomtatvány 160 
ügyleírás és 126 ügymenet, valamint 8000 közszolgáltatási link a DTV-csatornákon is elérhető 
legyen. Olaszországban a háztartások 95%-a rendelkezik televízióval, és több mint a fele már 
digitális kábel TV rendszerhez is tartozik.  

Az olaszok és angolok mellett Európán kívül az amerikaiak és a dél-koreaiak járnak élen 
(Austin, Szöul, Peking és Frankfurt hálózatában rendelkezik K+F kapacitással a texasi Alticast  
–www.alticast.com) a DTV és a DTT (Földfelszíni Digitális Televíziózás) kormányzati 
alkalmazásának K+F-jében. Ennek során a koreai SkyLife a digitális TV-hez nélkülözhetetlen 
STB olyan interaktív, intelligens vagy „smart” változatát fejlesztette ki, amellyel például a 
képzés, oktatás (education) és a szórakoztatás (entertainment) szavak formai és tartalmi 
összevonásával (edutainment) az iskoláskor előtti képzés keretében állampolgári ismereteket 
is közvetít, szórakoztató formában (www.skylife.kr). 
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3.4. ábra. Az olasz RAI Utile közszolgálati csatorna képernyőképe  

(Forrás: Jenei Ágnes, Elektronikus média és közigazgatás, EgovA, Budapest, 2007) 

 A DiTV potenciálja abban rejlik, hogy a televízió felhasználói mutatói nagyon kedvezőek 

(közel telítettek). Az erre épülő közigazgatási megoldások használatához minimális betanulásra 

van szükség, így a digitális szakadék csökkenthetővé válik.87  

A t-közigazgatási funkciók közül legfontosabbként említik: 

– a helyi igazgatási információt és közérdekű, aktuális híreit tartalmazó portál 

elérhetőségét,  

– a helyi véleménynyilvánításra (szavazásra) alkalmas felületet és szolgáltatást,  

– az állampolgári azonosítás lehetőségét, 

– az on-line televíziós ügyintézés lehetőségét,  

– a közüzemi számlák, díjak, adók befizetésének a lehetőségét. 

 

A t-közigazgatás alapját jelentő DTV-fejlesztések két fő területe:  

– a tartalomszolgáltatás, melynek lényegi részei a t-közigazgatás, a t-kereskedelem, a 

t-online játékok és a t-posta,88  

                                                           
87 A kép persze némileg árnyaltabb. A szolgáltatásokhoz set-top-box szükséges, melynek ára 500–800 
euro között mozog. Ezt az összeget azonban sok, televízióval rendelkező ügyfél nem fogja tudni 
megengedni magának, így az állami szerepvállalás kérdése markáns sikerkritérium. 
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– a frekvenciagazdálkodás, a hálózatok közötti frekvenciaelosztás tervezése, 

kivitelezése és működtetése.89 

 

A helyi t-önkormányzat (online ügyintézés) megalapozásának, kifejlesztésének 

legfontosabb feladatai: a személyazonosítás garantálása a digitális jelvételt lehetővé tevő set-

top boxba épített digitális azonosítóval (intelligens kártyával, chippel, melyet TV-kártyának 

neveznek); az adatvédelem érdekében a helyhatóságnak szüksége van az ügyféltől származó 

felhatalmazásra is, mielőtt alkalmazza a t-ügyintézést a gyakorlatban. (Ugyanilyen 

felhatalmazás szükséges egyébként a mobiltelefonos ügyintézés esetén is.)  

Végül, elengedhetetlen feladat a fizetések megoldása – szintén az m-kormányzatban 

kifejlesztés alatt álló minta alapján –, ami vagy a TV számlán rendelkezésre álló hitelezési 

keret, vagy egy külön ilyen célra nyitott banki keretből történő átutalás (t-banking) 

formájában lehetséges.90 

Azaz a t-közigazgatás esetünkben annyiban mutat önálló karakterisztikát, hogy az 

interaktivitás újabb – egyedi – formáját tudja megvalósítani. Nagyrészt – back office-át 

tekintve – sok egyezőséget mutat az internet alapú megoldásokkal. Ennek fényében látható, 

hogy mindazon funkciókat meg tudja valósítani, mint az internet.  

*** 

 Az internethez hasonlóan a vázolt csatornákon is egyre több kereskedelmi szolgáltatás 

jelenik meg. Az ügyfelek természetes igénye, hogy ha már szélsőséges vagy niche-piaci 

szolgáltatások találhatók egy adott csatornán, úgy a közigazgatásnak is jelen kell lennie.  

 A csatornák széles körének használatával optimalizálható a hivatali kommunikáció. 

Egyrészt a szűk célcsoportok optimális elérése valósítható meg a niche-piacra alakított m-

közigazgatási szolgáltatásokkal, másrészt a kommunikációs szokásokhoz leginkább illeszkedő 

szolgáltatások alakíthatók ki csúcstechnológiára épülő megoldásokkal (m-gov, t-gov). Nem 

megkerülhető tény, hogy a lakosság hivatalhoz fordulása okának túlnyomó része egyszerű 

tájékoztatással megoldható. Minél világosabb, egyszerűbb és több oldalról támogatott a 

tájékoztatás, annál jobb a hivatal–ügyfél viszony, annál hatékonyabb az ügyintézés, annál 

több idő marad érdemi feladatok ellátására.  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
88 Forrás: T-Government Era are Coming, Digital-Times , www.willsearch.co.kr 2003.08.25.) 
89 Olaszország például már 2006-ra megvalósította a teljes analóg-digitális váltást, amelyen belül a t-
közigazgatás a már említett igazgatási feladatok mellett kiemelt szerephez jut a nyugdíj és 
adóügyintézésben is. Forrás: www.digitag.org/dttmaps/countries/italy/htm 
90 Részletesebben: T-Government and DDT (www.satexpo.it/en/news) 
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IV. rész: Az elektronikus ügyintézés részletes szabályai, az 
elektronikus ügyindítás  
 

A mai hatályos e-ügyintézésre vonatkozó szabályozás két fontos definíciójával 

indítsunk: Az elektronikus ügyintézés (a Ket. értelmezése szerint) azon eljárási cselekmények 

halmaza, amelyek során az ügyfél vagy az ügyintézést biztosító szerv elektronikus 

nyilatkozatot tesz, vagy az ügyintézést biztosító szerv az ügyfél vagy más ügyintézést biztosító 

szerv nem elektronikus nyilatkozatát elektronikus nyilatkozattá alakítja át, és azt az eljárás 

során felhasználja.  

Ezt támogatandó, a hatóság elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szolgáltatásokat is 

nyújt: azaz az elektronikus ügyintézés megvalósítása érdekében informatikai háttértámogatást 

nyújt, vagy az ügyintézés megvalósítása érdekében ingyenesen, vagy térítésért információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatást nyújt.91  

Hatályos szabályozásunk e két központi fogalomra épül: ügyintézésre, és ügyintézéshez 

kapcsolódó szolgáltatásokra.  

 

4.1. fejezet: Az elektronikus ügyintézés hazai szemléletváltásai 
 
 Az elektronikus közigazgatás érdemi megjelenése a 2001-es kormányzati portálhoz 

köthető. Ekkor még csak tájékoztatásról, űrlapletöltésről, ügyindításról beszélhettünk. Az 

érdemi ügyintézés feltételrendszerét az új Ket. tette lehetővé, 2005. november 1-től. A Ket. 

ekkori logikája szembe ment az Áe.92 korábbi, papír alapú ügyintézési gondolkodásával, és az 

elektronikus ügyintézést próbálta bevezetni. 2009 szeptemberéig az elektronikus aláírással 

próbálták az ügyintézés jogi relevanciáját biztosítani, de ez a kísérlet kudarcba fulladt, az 

elektronikus aláírás nem terjedt el, a kormányzati szándék ellenére.  

 2009 szeptemberében megnyílt az ügyfélkapu, amely egyenlővé tette a rajta keresztül 

elektronikusan igénybe vett szolgáltatásokat a papír alapú megfelelőivel. Ekkor alapvetően egy 

centralizált modell érvényesült a közszolgáltatások tekintetében. A már említett „Központi 

Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a hozzá kapcsolódó „ügynet-modell” az Elektronikus 

Kormányzati Gerinchálózaton (EKG), és kapcsolódó centrális szolgáltatások központi 

üzemeltetésén alapult.  

                                                           
91 Ket. 172. §. c.) d.)  
92 Az 1957. évi IV. törvény az Államigazgatási Eljárás szabályairól.  
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 A 2012-es tavaszi szabályok eljárás-centrikus (és lehetőség szerint technológia-

független) szabályozást hoztak. A platformfüggetlen és decentralizált modellel új logikát 

szabtak az elektronikus ügyintézésnek, és a kapcsolódó szolgáltatásoknak.  

Míg korábban az ügyfélkapu volt az ügyintézés alfája és ómegája, addig a mostani 

jogalkotói akarat elsősorban azonosításra szánja93. Az Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat 

piaci szolgáltatóktól is állami kézbe került, és egy hasonló célú titkosított hálózat, a Nemzeti 

Távközlési Gerinchálózat (NTG) veszi át szerepét.  

A szolgáltatás-függetlenség mellé ügyfélszabadság is jár, hiszen – ahogy azt majd a 

SZEÜSZ-öknél bemutatjuk – az ügyfél ügyintézési rendelkezésében szabhatja meg a hatóság-

ügyfél kapcsolat jellegét.  

 
4.2. fejezet: Az elektronikus ügyintézési közszolgáltatások nyújtásának  
feltételei94 
 
 A jogalkotó hetes feltételrendszert szabott meg annak érdekében, hogy elektronikus 

ügyintézési közszolgáltatást nyújtson a hatóság (vagy más, a jogszabályban kijelölt szerv).  

1. Egyablakos ügyintézés lehetővé tétele; 

2. Az elektronikus iratok és adatok megőrzési kötelezettsége;  

3. Az ajánlásokban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő informatikai 

rendszer által nyújtott elektronikus ügyintézés;  

4. A kormányablakok és a kihelyezett ügyintézési pontok általi hozzáférés biztosítása;  

5. Az ügyintézés során használható elektronikus út kötelező megjelölése; 

6. Speciális kézbesítési szabályok;  

7. Elektronikus postafiók fenntartásának kötelezettsége. 

Nézzük részletesen! 

4.2.1. Egyablakos ügyintézés lehetővé tétele 
 

                                                           
93 Ennek ellenére meg kell jegyeznünk, hogy az ügyfélkapun működő szolgáltatások jelenleg még 
számosak és népszerűek: eBev szolgáltatások; anyakönyvi kivonatok ügyintézése; egyéni vállalkozói 
igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; forgalmi engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; adatszolgáltatás 
letiltása; TAJ-szolgáltatások; nyugdíj e-ügyintézés; foglalkoztatottak bejelentése; magánnyugdíjpénztári 
szolgáltatások; elektronikus felvételi; gépjármű-igazgatási ügyekkel kapcsolatos ügyintézés; 
lakcímigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézés; nemzetközi vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyintézés; 
okmányiroda az interneten stb.; 
94 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 2-6.§§. 
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„A hatóság köteles az elektronikus ügyintézést biztosító informatikai rendszerét olyan 

módon kialakítani, hogy az ügyfélszolgálatán intézhető ügyek tekintetében az egyablakos 

ügyintézés lehetősége biztosított legyen.”95  Ez a rendelkezés kormányablakok esetén tágabb 

ügyintézési kört tesz lehetővé, hiszen hatáskörüket folyamatosan tágítják a jogszabályok. 

Azoknál a közigazgatási szerveknél, ahol a csupán saját hatáskörükbe tartozó ügyeiket 

intézhetik elektronikusan, ott lényegesen szűkebb a kör, de mégis, az egyablakos ügyintézés 

keretében valamennyi, az adott hatósághoz tartozó ügyet egy ablakon keresztül kell tudni 

ellátni. 

A Kormányablakok vonatkozásában további feltételt szab a 2009. évi LXXVI. Törvény (a 

szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól),  31. §-ában 

a szolgáltatás eredményes nyújtása érdekében.  

a) korlátozásmentesen és ingyenesen hozzáférhetően tájékoztatást nyújt a 

szolgáltatásokra vonatkozó eljárásokról, eljárási követelményekról, 

hatóságokról, segítségnyújtási és jogorvoslati formákról, egyéb vitarendezési 

fórumokról; (Lehetőség szerint az EGT-államok vonatkozásában is, elsősorban 

fogyasztóvédelmi ügyekben.) 

b) biztosítja a lefolytatandó eljárásokhoz szükséges eljárási cselekményeket, 

valamint 

c) biztosítja a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő hatósági nyilvántartások 

nyilvános adataihoz való hozzáférést, valamint tájékoztatást nyújt az ilyen 

nyilvántartásokból való adatigénylés feltételeiről. 

 

4.2.2. Az elektronikus iratok és adatok megőrzési kötelezettsége 

 

 Ez a követelmény gyakorlatilag az elektronikus iratkezelés kötelezettségét csempészi be 

a követelmények közé, hiszen előírja az elektronikus iratok és az elektronikus ügyintézéshez 

kapcsolódó egyéb, jogszabályban meghatározott adatok megőrzésének kötelezettségét96.  

Ezt a kötelezettséget a szolgáltató természetesen nem köteles saját hatáskörében megoldani a 

feladatot, azt ki is szervezheti, azaz SZEÜSZ-t vehet igénybe, a tárolás / archiválás bármelyik 

formájára.  

 

4.2.3. Az ajánlásokban megfogalmazott műszaki feltételeknek megfelelő informatikai 

rendszer által nyújtott elektronikus ügyintézés 

 

                                                           
95 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 2.§. (1) bek. 
96 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 2.§. (3) bek. 
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„Az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét biztosító hatóság az elektronikus 

kapcsolattartás és elektronikus ügyintézés lehetőségét az elektronikus ügyintézési felügyelet 

által kiadott ajánlásban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő informatikai 

rendszer útján biztosítja.”97 Jó logikával kikövetkeztethető, hogy a 84/2012-es 

kormányrendelet a KIM miniszternek adta e feladatot, a miniszter pedig az E-közigazgatásért 

felelős Helyettes Államtitkárságnak delegálja. A Helyettes Államtitkárság e sorok írásáig nem 

specifikálta a kapcsolattartás és ügyintézés biztosítására vonatkozó technikai ajánlásait. 

(Tekintettel a 2013. január 1-i általános indulási időponthoz, e technikai ajánlásoknak 

hamarosan napvilágot kell látniuk.) 

Azok a hatóságok akik SZEÜSZ-t vesznek igénybe, közvetlenül is felelnek majd SZEÜSZ 

műszaki megfelelőségéért, így a technikai ajánlásokat e SZEÜSZ-ökre is vonatkoztatni kell 

majd.  

  

4.2.4. A kormányablakok és a kihelyezett ügyintézési pontok általi hozzáférés 

biztosítása 

 

 Ahogy a SZEÜSZ-öknél is megjegyeztük, a valódi egyablakos megoldások azt is 

lehetővé teszik, hogy hatósági típustól függetlenül, egyetlen interakcióval végezzen az ügyfél 

eljárási cselekményt. Miután az integrált ügyfélszolgálati ablakok (Kormányablakok) és 

kihelyezett ügyintézési pontok lehetővé tehetik, hogy bármelyik hatósággal kapcsolatba lépjen 

az ügyfél, így ennek másik oldalát is biztosítani kell. Nevezetesen, hogy az integrált 

ügyfélszolgálatok kapcsolatba tudjanak lépni az adott hatóságokkal. Csak így válhat lehetővé, 

hogy az elektronikus kapcsolattartás során saját nevükben adjanak be beadványokat, illetve a 

hatóság átvegyék az ügyfelek beadványait.  

„Más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, elektronikus kapcsolattartási 

rendszeréhez történő hozzáférés-biztosítás keretében a olyan informatikai eszközt biztosíthat, 

amely az ügyfél számára lehetővé teszi a saját nevében történő elektronikus kapcsolattartást, 

illetve a hatóság nevében átveheti az ügyfél beadványát, és azt az ügyfél nevében a 

hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz haladéktalanul benyújtja. Ez utóbbi 

esetben a beadvány előterjesztettnek tekintendő a kormányablak vagy a kihelyezett 

ügyintézési pont részére történő átadással.”98 

Tehát bár a hatáskörrel rendelkező hatóságnál történik az ügyintézés közvetlenül, 

mégis a kormányablakok és ügyintézési pontok biztosítják a kapcsolattartáshoz szükséges 

eszközt, vagy saját nevükben eljuttatják a hatóságnak a beadványt. Az elektronikus 

közszolgáltatást nyújtónak ezt is biztosítania kell.  

                                                           
97 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 3.§. (1) bek. 
98 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 4.§. 
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4.2.5. Az ügyintézés során használható elektronikus út kötelező megjelölése 

 

 Magától értetődő követelmény, hogy az elektronikus szolgáltatást nyújtó hatóságoknak 

és ügyfeleknek az elektronikus út igénybevételét kötelezővé teszi. Azaz – bár annak 

elektronikus jellege kézenfekvő – a hatóság, tájékoztató szolgáltatásában megjelöli, hogy 

elektronikus szolgáltatásait milyen úton lehet igénybe venni.  

Fennállhat annak lehetősége is, hogy bár a hatóság elektronikus úton nyújtja 

szolgáltatását, az ügyfél mégis papír alapon küld be iratot. Ebben az esetben a hatóság 

konverziós szolgáltatást is igénybe vehet (Lásd SZEÜSZ konverziós szolgáltatások).  

 

4.2.6. Speciális kézbesítési szabályok 

 Tekintettel a konverziós szolgáltatások sajátosságaira, a kézbesítés vonatkozásában a 

határidőszámítás vitára adhatna okot, ha ezt nem oldotta volna meg a jogalkotó. „ Ha a 

hatóság a Ket. 78. § (4) bekezdése alapján az elektronikus döntést hiteles papír alapú 

másolatként kézbesíti, és a másolatkészítésre szolgáltatót vesz igénybe, akkor az ügyintézési 

határidő számítása szempontjából a hiteles papír alapú másolat postára adásának az időpontja 

irányadó, a döntés akkor minősül kézbesítettnek, amikor a hiteles papír alapú másolat 

kézbesítésre kerül. Ezen előírásokat a döntést nem tartalmazó iratokra is alkalmazni kell.”99 E 

garanciális szabályok biztosítják a vita kizárásnak és az ügyfél előnyösebb helyzetbe 

hozásának lehetőségét.  

 

4.2.7. Elektronikus postafiók fenntartásának kötelezettsége 

„Ahol az elektronikus kapcsolattartás lehetősége biztosított, a hatóság köteles az 

elektronikus kapcsolattartás keretében benyújtandó iratok fogadására elektronikus levelezési 

postafiókot fenntartani.”100  Talán e rendelkezés sem igényel hosszabb indoklást: az 

elektronikus levelezés postafiók nélkül nem megvalósítható.  

 

4.3. fejezet: Elektronikus tájékoztatás 
 

 Már az 1957. évi IV. törvény (az államigazgatási eljárásról) rendelkezett a 

tájékoztatásról és az ügyfél kitanítási kötelezettségéről. Ez vitte tovább a 2004-es Ket., 

amelyet az egyes novellák fokozatosan bővítettek.  
                                                           
99 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 5.§. (1) bek. 
100 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 6.§. 
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4.3.1. Tájékoztatási kötelezettség 
 

A hatóság tájékoztatási kötelezettsége eléggé széleskörű. A szolgáltató jelleg – olykor 

proaktív hivatali magatartásként – meg is követeli ezt. Nézzük, melyek a legfontosabb 

területek, ahol köteles tájékoztatást adni a hatóság, az ügyfeleknek: 

1.) A hatóság kitanítási kötelezettsége a Ket. 5. §-ában jelenik meg, ahol a szabály 

előírja, hogy a hatóságnak tájékoztatni kell az ügyfelet az ügyre irányadó 

jogszabályi rendelkezésekről, az ügyfelet megillető jogokról és 

kötelezettségekről, a mulasztások jogkövetkezményeiről, illetve a jogi 

segítségnyújtás igénybevételének feltételeiről. Amennyiben az ügy bonyolult, 

úgy még jogi képviselővel eljáró ügyfelek részére is kötelezető lehet a 

tájékoztatás101.  

2.) A hatóság az első kapcsolatfelvétel alkalmával tájékoztatja az ügyfelet a 

kapcsolattartás lehetséges formáira, címeire, valamint az elektronikus 

tájékoztatással összefüggő elérhetőségekre102.  

3.) Az ügyfél kérhet tájékoztatást az ügy irataiban lévő adatokra is, amennyiben az 

ügy jellege szerint szükséges módon azonosította magát103. 

4.) Az elsőfokú eljárást követő értesítésben az ügyfelet tájékoztatni kell, melyben 

az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott 

ügyfajtára irányadó ügyintézési határidőt, az ügyintézési határidőbe nem 

számító időtartamokat, az ügyintéző nevét és hivatali elérhetőségét, 

nyelvhasználati lehetőségeket, költségviselési szabályokat, az iratokba való 

betekintés és a nyilatkozattétel lehetőségét küldik meg104. 

5.) A hatósági közvetítő (ha kirendelik) szakszerű és közérthető tájékoztatást ad az 

eljárás céljáról, várható következményeiről, az esetleges kedvezőtlen változások 

(hatások) megelőzésére vagy mérséklésére irányuló intézkedésekről, az 

irányadó jogszabályokról, anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályban 

meghatározott ügyfél-jogokról.  

 

4.3.2. Az elektronikus tájékoztatási kötelezettség 
 
Az e-közigazgatásban definiált elektronikus tájékoztatás, különálló, önálló szolgáltatásként is 

értelmezett jogszabályi kötelezettsége a hatóság részére.  

                                                           
101 Ket. 5.§. (2-3). Bek.  
102 Ket. 28.§. (4). Bek. 
103 Ket. 28/C.§. (3). Bek. 
104 Ket. 29.§.  
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6.) Az elektronikus tájékoztatás során az - az információs önrendelkezési jogról és 

az információszabadságról szóló törvény szerint nyújtott elektronikus 

tájékoztatási körön túl105 – a hatóság tájékoztatást ad az ügyek intézése során 

az elektronikus ügyindítási vagy ügyintézési lehetőségekről, az elektronikus 

kapcsolattartásról, így különösen a központi szolgáltatások igénybevételének 

feltételeiről, a szükséges kérelem és más beadvány, nyomtatvány, űrlap, 

informatikai alkalmazás elérhetőségéről, alkalmazásáról, az elektronikus 

kapcsolattartás technikai szabályairól és az üzemzavarról106. E tájékoztatást a 

hatóságnak úgy kell elvégezni, hogy az egy éven belül visszakereshető legyen, 

arról bárki másolatot kérhessen, és kaphasson.  

 A 2011. évi CXII. Törvény tehát az elektronikus tájékoztatás során több 

hivatalnak kibővíti az elektronikus tájékoztatás körét: a számítógépes 

rendszerrel lefolytatott eljárási cselekmények köréről szóló részletes 

tájékoztatással, döntési algoritmusok nyilvánosságra hozatalával automatikus 

döntés esetén.107 

7.) A hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint elektronikus úton 

közzéteszi az elektronikus kapcsolattartás során számára elfogadható 

elektronikus dokumentumformátumokat108.  

8.) Biztonsági esemény (incidens) esetén a hatóság haladéktalanul értesíti az 

elektronikus ügyintézési felügyeletet, a felügyelet pedig tájékoztatja az érintett 

ügyfeleket, vagy hatóságot109.  

9.) A SZEÜSZ szolgáltató köteles a szolgáltatás tervezett befejezését megelőző 90 

nappal a szolgáltatás bejelentését bejelenteni, és az elektronikus tájékoztatás 

szabályai szerint közzétenni110.  

10.) Ha az ügyfél ügyintézési rendelkezésében ezt kérte, úgy a hatóság az ügyfél 

által kijelölt csatornán köteles tájékoztatást adni arról, hogy az adott időszak 

alatt az ügyfél részéről elektronikus nyilatkozatot vagy papír alapú iratot 

fogadtak vagy részére elektronikus nyilatkozatot vagy papír alapú iratot 

                                                           
105 2011. évi CXII. Tv. 33-37.§§. 
106 Ket. 169.§ (1) a-b.) Amennyiben a SZEÜSZ jellege megköveteli, úgy a szolgáltatás műszaki, technikai 
jellegű kérdésekben felelős munkatársát is. (83/2012. (IV. 21.) 9.§. (2). ) 
107 Ket. 169. § (5) bek.. A 2011. évi CXII. Tv. 33.§-a szerint – ha törvény másként nem rendelkezik - 
bővített közzétételre kötelezett: a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés Hivatala, az 
Alkotmánybíróság Hivatala, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Magyar 
Tudományos Akadémia, a Magyar Művészeti Akadémia, az Országos Bírósági Hivatal, a Legfőbb 
Ügyészség, a központi államigazgatási szerv a kormánybizottság kivételével, továbbá az országos 
kamara, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal. 
108 85/2012. (IV.21.) korm. rend. 29.§. 
109 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 3.§. (3) bek.  
110 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 22.§. (1) bek.  
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kézbesítettek, adatot továbbítottak111. (Lásd bővebben: az ügyfél időszaki 

értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről – SZEÜSZ) 

11.) A SZEÜSZ szolgáltató a felügyelet felé a SZEÜSZ bejelentése keretében 

bejelenti, valamint elektronikus tájékoztató szolgáltatása keretében közzéteszi 

azt az adatkört, amely tekintetében a jelen alcím szerinti szolgáltatást 

biztosítja, valamint az átvezetés esetleges további szabályait.112 

12.) Az alkalmazott azonosítási technikák során az azonosítási szolgáltatónak 

nyilvánosan elérhető tájékoztatást kell adni az azonosítás biztonsági szintjére 

és erősségére, a használatával kapcsolatos kockázatokra113.  

13.) A hatóság az alkalmazható kulcs technikai jellemzői köteles elektronikus 

tájékoztató szolgáltatása keretében közzétenni, ha az elektronikus 

dokumentumok titkosítását a hatóság biztosítja114.  

14.) A hatóság az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi kézbesítési 

címét minden olyan elektronikus kézbesítési szolgáltatásra vonatkozóan, 

amelyet az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal való kapcsolattartásra 

használ115. 

15.) A hatóság – ha elektronikus kiadmányozást végez – elektronikus tájékoztató 

szolgáltatása keretében közzéteszi a hatóság nevében nyilatkozatot tenni 

jogosult természetes személyek és informatikai eszközök elektronikus 

aláírásainak ellenőrzéséhez szükséges nyilvános kulcsra, illetve tanúsítványra 

vonatkozó adatokat, az érvényes és a már visszavont tanúsítványokat (ezek 

részletes érvényességi paraméterével).116 

 

A fentiekből jól látszik, hogy adott esetben sokféle formájú és tartalmú tájékoztatást 

köteles a hatóság (és amennyiben van, a SZEÜSZ szolgáltató) nyújtani. Ebben a 

kötelezettséghalmazban próbálnak rendet vágni a SZEÜSZ rendelet 97-100.§§-ai, ahol 

döntően a „hogyan” kérdésre adnak választ. 

Általános érvénnyel rögzíti a jogszabály: 

– interneten keresztül, 

– széleskörűen elterjedt böngésző programokkal olvasható módon, 

– folyamatosan elérhető módon, 

                                                           
111 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 23.§. (1-2.) bek. 
112 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 24.§. (1) bek. 
113 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 45.§. (5) bek. 
114 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 50.§. (2) bek. 
115 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 60.§.  
116  83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 76.§. 
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– kereshető, 

– nyomtatható,  

– és megtekinthető117 módon kell az adatokat közzétenni118.  

A jelenleg közigazgatási tartalmakat is hordozó kormányzati honlapok számára az alábbi 

közzétételi munkamegosztást rendeli: 

– „a magyarorszag.hu honlapon az általános ország információkat magyar és 

angol nyelven, 

– a magyarorszag.hu honlapon az elektronikusan intézhető ügyekhez 

kapcsolódó szolgáltatások összesített listáját, valamint az ÁNYK űrlap 

benyújtás támogatási szolgáltatás keretében intézhető elektronikus ügyekre 

vonatkozó tájékoztatást magyar és angol nyelven, 2013. január 1-éig, mint a 

kormányzat központi ügyintézési tájékoztatási felületeként az alábbi 

funkciókat nyújtja: 

� „a központi, területi és helyi közigazgatási szervek, 

közszolgáltatók, valamint azon szervezetek elérhetőségi adatainak 

közzététele, amelyek kormányzati portálon elérhető elektronikus 

ügyintézési szolgáltatást nyújtanak [postai és elektronikus 

cím(ek), telefonszámok (központ és ügyfélszolgálat), 

ügyfélfogadási idő], 

� ügyleírások, letölthető elektronikus űrlapok, minták közzététele, 

� elektronikus úton intézhető ügyek katalógusának vezetése, amely 

tartalmazza a szolgáltatást nyújtó szervek megnevezését, és 

elektronikus elérhetőségét, 

� személyes ügyintézési felület kialakítási lehetőségének biztosítása, 

� BEDSZ indítási és fogadási pont biztosítása, 

� személyes azonosítással igénybe vehető fórum biztosítása, 

� bejelentések, közlések felületének biztosítása, mely a jogszabály 

alapján itt közzétett hatósági hirdetmények megjelenítését 

szolgálja, 

� a Magyar Közlöny hiteles elektronikus közzétételi felületének és a 

Nemzeti Jogszabálytár beágyazott felületének biztosítása, 

� pályázatok közzététele, 

� a helyi ügyekbe bekapcsolódni kívánó civil szervezetek mutatója, 

bejelentkezési helye elérésének biztosítása, 

                                                           
117 A szerző feltételezése szerint helyesebb (értelmesebb) lett volna az „áttekinthető” kifejezést 
használni.  
118 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 97.§. (1) bek.  
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� jogszabálytervezet véleményezés elérhetőségi mutatóinak 

biztosítása, 

� értesítési tárhely biztosítása, 

� tartós tár biztosítása, 

� kulcstár biztosítása.”119 

– a kormany.hu honlapon a kormányzati szintű hivatali tájékoztatást, amely 

elsősorban nem ügyintézéshez kötődő információ, 

– a kormanyablak.hu honlapon az ott közvetlenül intézhető elektronikus ügyek 

teljes körű tájékoztatóját, az ott közvetlenül nem intézhető elektronikus 

ügyek tájékoztatóit pedig legalább a szükséges hivatkozások elhelyezésével, 

valamint 

– az intézményi honlapokon a kormanyablak.hu vagy magyarorszag.hu 

honlapon közvetlenül nem intézhető elektronikus ügyek tájékoztatóit.”120 

A jogalkotó igyekszik elkerülni a párhuzamos közzétételt. Ennek érdekében: 

– azonos hatáskörű hatóságok a központi illetékességű, legmagasabb fokon 

eljáró hatóság útján is gondoskodhatnak a tájékoztatási kötelezettség 

teljesítéséről, 

– a hatóság saját tájékoztatás helyett a felügyelet nyilvántartásában szereplő 

tájékoztatási forrásokra is hivatkozhat, 

– a hatóság köteles feltüntetni a tájékoztatási körbe vont információk körét, 

melyet a felügyelet adatkörönként bontásban nyilvántart, és közzétesz. 

– a felügyelet ajánlást tehet közzé a tájékoztatás formai, szervezési 

követelményeire121. 

 

A hatóságoknak a jelenlegi, és visszamenő jellegű, hiteles, elektronikus igazolást kell 

adniuk az általuk nyújtott tájékoztatásokról, amennyiben az ügyfél azt kívánja, legfeljebb a 

szolgáltatás nyújtásától számított 10 éven belül.122  

Végül említést érdemel két olyan központi tájékoztatási forma, mely alapul (és részben 

mintául) szolgálhat a közigazgatás valamennyi tájékoztató szolgálatának. Az egyik a 

kormányzati portál, mely 2001-óta érhető el, különböző formában. Célja valamennyi ügytípus 

leírásának közzététele, valamint számos szolgáltatás elérhetővé tétele (eddig az Ügyfélkapun 

keresztül)123.  

                                                           
119 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 178.§. (2) bek.  
120 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 97.§. (2) bek. 
121 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 98-99.§§. 
122 83/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 100.§.  
123 https://magyarorszag.hu  
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2005-óta központi contact-centerként működik a Kormányzati Ügyfélvonal (KÜV), mely 

információs szolgáltatóként igyekszik a lehető legszélesebb tájékoztatást nyújtani a hozzá 

forduló érdeklődöknek124. (Ez a szervezet hivatott fogadni az elektronikus közszolgáltatásokra 

vonatkozó hiba- és panaszbejelentéseket is.) 

 

4.4. fejezet: Képviseleti jog igazolása elektronikus ügyintézés esetén 
 

 Az eddig leírtakból úgy tűnhet, mintha a jogalkotó kizárólag az ügyfél személyes 

közreműködése vonhatna magával jogkövetkezményt. Holott a képviselet régóta működő 

jogintézmény, melynek muszáj, hogy legyen elektronikus megfelelője. Van is: a jogalkotó a 

85/2012. (IV. 21) korm. rend. 35.§-ában szabályozta az elektronikus ügyintézés esetére 

vonatkozó képviseleti szabályokat a következőképpen. 

 Erős formakényszert ír elő a jogszabály, amennyiben a meghatalmazást elektronikus 

írásos út esetében: 

- kizárólag jogszabály által meghatározott módon, 

- kizárólag jogszabály által meghatározott adattartalommal rendszeresített űrlapon, 

- kizárólag jogszabály által meghatározott formában, 

- kizárólag jogszabály által meghatározott módon hitelesítetten adhatja be az ügyfél. 

Telefonos ügyfélszolgálaton keresztül akkor adható meghatalmazás, ha  

- a meghatalmazó nem zárta ki a telefonos utat az ügyintézési rendelkezésében,  

- személye azonosításra került, 

- jogszabály nem ír elő a telefonos azonosításnál magasabb biztonsági szintet.  

Telefonon adott meghatalmazásról a meghatalmazó és a meghatalmazott is soron kívüli 

értesítést kaphat e-mailen, ha címeiket megadták a meghatalmazás során, illetve a 

meghatalmazó az ügyintézési rendelkezésben.  

Elektronikus kapcsolattartás esetén - az első írásbeli cselekménynél - a meghatalmazott 

vagy az ügyintézési rendelkezésre hivatkozó nyilatkozatát csatolja, vagy beadványban foglalja 

a meghatalmazást, annak csatolása helyett. 

Az ügyintézési rendelkezésben tett, és a rendelkezési nyilvántartásban elérhető 

meghatalmazásra papír alapú ügyintézésnél is lehet hivatkozni. Ebben az esetben a 

rendelkezési nyilvántartás papír alapú másolatát köteles csatolni a meghatalmazott, amelynek 

                                                           
124 Elérhető telefonon: 1818, valamint telefaxon, e-mailen: 1818@ugyfelvonal.hu 
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érvényességét a hatóság – a rendelkezési nyilvántartásra irányadó szabályok szerint – 

ellenőrzi. 125  

 
4.5. fejezet: Elektronikus ügyindítás 
 

E fejezetben az elektronikus ügyintézés egyik részével, az ügyindítással foglalkozunk. 

Tehát addig a pontig foglalkozunk az elektronikus ügyintézéssel, amíg a hatóság az ügyhöz 

tartozó eljárást nem kezdi bonyolítani, csupán értesül az ügyről. Vizsgáljuk tehát az ügyindítás 

ügyféloldali és hatósági (technikai és jogi) feltételrendszerét.  

 

Az elektronikus ügyindítás feltételrendszerét elsősorban három jogszabály határozza meg: 

A 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 

1. Az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) 

Kormányrendelet. 

2. Az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó 

követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 

78/2010. (III. 25.) Kormányrendelet. 

 

 

4.5.1. Az elektronikus ügyindítás csatornái, a kapcsolatfelvétel formái: 

Az első találkozás nem csak a párkapcsolatoknál, hanem a hatóság-ügyfél relációban is 

meghatározó. Amikor az ügyfél és a hatóság először kapcsolatba lép, a hatóság tájékoztatást 

ad az ügyfél által igénybe vehető (vagy igénybe veendő) kapcsolattartási formákról, 

elérhetőségekről, valamint a hatóság által nyújtott elektronikus tájékoztatás 

elérhetőségéről126. Tájékoztatást ad továbbá a központi szolgáltatások igénybevételének 

feltételeiről, nyomtatványok, űrlapok, informatikai megoldások elérhetőségéről, és persze 

mindezek jogszabályi hátteréről.  

Alapvetően három jogi kategóriát különböztet meg a Ket. 28./A szakasza, a hatósági 

kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás formáira:  

 

1. Írásbelinek minősülő formák:  

- postai út 

- írásbelinek minősülő elektronikus út (a már egyre kevésbé használt telefaxot is 

ideértve), 

- személyesen átadott irat,  

- kézbesítési meghatalmazott útján,  

                                                           
125 85/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 35.§. 
126 2004. évi CXL. Tv. 28./A.§. (4) 
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- hatósági kézbesítő útján,  

- kézbesítési ügygondnok útján,  

- hirdetményi úton; 

 

2. Szóbelinek minősülő forma: 

- személyesen, 

- hangkapcsolatot biztosító elektronikus úton. (Telefon, VoIP: Skype, Vyber stb.) 

 

3. Írásbelinek nem minősülő, elektronikus út: 

- párbeszédes adatkapcsolaton történő kapcsolattartás (sms, chat, hitelesítés nélküli 

e-mail) 127 

Valamennyi esetben a legfőbb követelmény a rekonstruálhatóság, valamint a 

dokumentálhatóság. A legtöbb úton tett nyilatkozat – a technika mai fejlettségi fokán – 

rekonstruálható, és dokumentálható, azonban az ügyfelek és ügyintézők érdekét gyakran az 

szolgálja, hogy az interakcióról valamilyen rögzített, az ügy során feldolgozható produktum 

készüljön. Így a hang-alapú interakciókról hangfelvétel, vagy ennek hiányában feljegyzés, 

egyszerűsített jegyzőkönyv, vagy jegyzőkönyv.  

E formák egyaránt érvényesek a ügyfél és hatóság, valamint hatóságok egymás közötti 

kommunikációjára. Ha a választás lehetősége a hatóságé, úgy a költségtakarékosság és 

hatékonyság szempontjai szerint választ, az elektronikus utat előnyben részesítve128.  

Bármit is választ az ügyfél a hatóság igyekszik az ügyfél számára optimális csatornához 

igazodni három kivétellel: 

1. Nem tud: történetesen a hatóság gyengébb informatikai háttérrel bír, mint az 

ügyfél, és ezt a korlátozást előzetesen saját jogszabályában meg is jelölte 

meghatározott ügykörökre.  

2. Nem akar: mert jogszabály zárja ki az eljárási cselekmény csatornájának 

szabad megválasztását. (Ez – adott csatornák vonatkozásában - lehet kötelező 

és tiltó is.) Törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet 

vagy önkormányzati hatósági ügyben129 önkormányzati rendelet kizárhatja az 

elektronikus kapcsolattartást.130 Fontos aláhúzni az „eredeti jogalkotói 

hatáskörben” jelzőt, azaz végrehajtási rendeletek nem zárhatják ki az 

elektronikus utat. Ezzel elég erősen korlátozza a jogalkotó a szóba jöhető 
                                                           
127 2004. évi CXL. Tv. 28./A.§. (1) 
128 2004. évi CXL. Tv. 28./A.§. (2-3) 
129 A 2009-es szabályozáshoz képest itt is szűkült az önkormányzati rendelettel kizárható ügyek 
katalógusa, tekintettel arra, hogy kizárólag az önkormányzat által nyújtott hatósági ügyekben tehető ez 
meg, az államigazgatási ügyek esetében csak eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet 
következményeként. 
130 Ket. 28/B. § (1). bek. 
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korlátozó szabályok számát. (pl. az adóigazgatási ügyek jelentős részét 

elektronikus útra tereli, így ha az ügyfél nagyon ragaszkodna is más formákhoz, 

ez törvényileg kizárt. Ugyanakkor számos olyan területen kizárt az elektronikus 

ügyintézés, ahol az ügyek jellege nem teszi ezt egyelőre lehetővé, akár azért, 

mert az az ügyfél személyes jelenlétét igényli.  

3. Nem tud, és nem is akar: életveszéllyel vagy súlyos kárral fenyegető helyzet 

esetén131. (pl. ha a „Duna jön132”, a hatóság nem kezd el levelezni.)  

Az ügyfél – mint ahogy körülményei is változhatnak – kapcsolattartási formát is 

változtathat, az alábbi jellemzőkkel: 

- tetszőlegesen megteheti, bármikor, akár többször is133; 

- a hatóság által rendelkezésre bocsátott csatornák közül; 

- kivéve azt az esetet, amikor visszaélésszerűen kívánja a kapcsolattartási 

formát igénybe venni. 

- bár a formát változtathatja, nem kérheti, hogy a korábban választott 

kapcsolattartási mód szerint elkészült dokumentumokat az új forma szerint is 

küldjék meg neki. (Azaz a konverziót – amennyiben igényli – saját magának 

kell elvégeznie.)  

A jogalkotó tehát igyekezett úgy szabályozni a kapcsolattartási formákat, hogy 

figyelembe vegye a hatóság és az ügyfél technikai adottságban mutatkozó különbségeit, 

ugyanakkor – lehetőség szerint – ösztökélje a feleket a minél fejlettebb elektronikus utak 

használatára.  

A hatóságot ösztönzi a jogalkotó azzal a rendelkezéssel, miszerint az ügyfél letérhet a 

hatóság által előírt ügyintézési módtól, ha ennek feltételeit a hatóság nem teljesíti. Tehát ha 

pl. a hatóság az ügyintézést online felületen, elektronikus űrlap, vagy program segítségével 

teszi lehetővé, és ezeket nem biztosítja, akkor az ügyfél más formát is választhat, egyúttal a 

hatóság az ügyfelet hiánypótlásra nem hívhatja fel134.  

4.5.2. Az egyszerű e-mailek joghatása 
 

A jogalkotó nyitva hagyott egy kérdést. Az elektronikus úton (azonosítás és hitelesítés 

nélkül) benyújtott beadványok joghatása nem egyértelmű a jelenlegi szabályozásban. Mert bár 

több helyütt sugallja a jogalkotó, hogy az elektronikus kapcsolattartásra alkalmas az e-mail, 

mégis egy azonosítás és hitelesítés nélküli e-mailhez nem fűz joghatást.  

                                                           
131 2004. évi CXL. Tv. 28./A.§. (7) Ezekben az esetekben a kapcsolattartás időpontját és módját az iratra 
feljegyzéssel, vagy más módon az információ megőrzését biztosító módon rögzíteni kell. 
132 Lásd: Bacsó Péter: A tanú c. filmet. 
133 Ez jelentős könnyítés az előző szabályozáshoz képest, amikor az ügyfél csak egyszer változtathatott 
az ügyintézés csatornáján. (lásd: Ket. 28/A. § (5). bek.) 
134 Ket. 34. § (3). bek. és 37. § (3). bek. alapján 
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Jogi relevanciája tehát csak az azonosított, hitelesített dokumentumoknak van, amelyet 

valamelyik jogszabályban rögzített elektronikus úton küldenek el. A jogszabályok 

szellemiségével ez némileg szembemegy. Nagy kérdés, hogy mi történik akkor, ha az ügyfél e-

mailt küld. Kell-e erről jegyzőkönyvet (egyszerűsített jegyzőkönyvet, vagy hivatalos 

feljegyzést) felvenni? Kell-e eljárást indítani?  

Amíg a jogalkotó nem tömi be ezt a lukat, abban bízhatunk, hogy nem fordul elő az, 

hogy az ügyfél e-mailen küldött beadványát nem követi semmi, még egy tájékoztatás sem a 

hatóság részéről, az elektronikus kapcsolattartás hatóság által elfogadható formáiról.  

 
4.5.3. Ügyindítás ügyfélkapun keresztül 
 
 Az Ügyfélkapun történő ügyintézés feltétele egy előzetes regisztráció (lásd az 

azonosításról szóló fejezetben!). Amennyiben az ügyfél már regisztrált, úgy rendelkezik 

regisztrációs kóddal és jelszóval, mellyel sikeres azonosítást követően be tud lépni az 

ügyfélkapura. 

 Itt kiválasztja az általa igénybe venni kívánt elektronikus szolgáltatással. Az Ügyfélkapu 

ekkor kapcsolatba lép azzal a hatósággal, amelyik a szolgáltatást nyújtja. Elküldi az ügyfél 

azonosításához szükséges adatokat a hatóságnak. Igény szerint a hatóság is bekérheti az 

ügyfél egy intézményi azonosítóját (pl.: TAJ szám) viszontazonosítást céljából, az általa tárolt 

ügyféladatok igénybevételével.  

 Az azonosítást követően az ügyfél tetszőleges hivatal tetszőleges szolgáltatását veheti 

igénybe, további azonosítás nélkül. (Egyablakos ügyintézés.) 

Jelenleg a következő főbb szolgáltatások érhetők el az Ügyfélkapunk:  

- Kormányzati portál (magyarorszag.hu),  

- Elektronikus ügyfélkapu, 

- Hivatali kapu, 

- Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás (BEDSZ), 

- Elektronikus aláírások fogadása, 

- Biztonságos tárhely,  

- Időbélyeg szolgáltatás, 

- Központi-rendszer címtára, 

- Központi archiválási szolgáltatás,  
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- Elektronikus fizetési és elszámolás rendszer (EFER),  

- valamint a kormányzati ügyfélszolgálat. 

 

4.6. fejezet: A kézbesítés különös szabályai 
 

A 2012 tavaszi szabályozás hatályon kívül helyezte a 2009. évi LII. törvényt, a hivatalos 

iratok elektronikus kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről. Ennek szabályait 

jelentősen megváltoztatva építette a Ket-be, és a kapcsolódó rendeletekbe.  

Az alapvető változás oka, hogy a jogalkotó megkülönböztet „kézbesítési szolgáltatást” 

és „biztonságos kézbesítési szolgáltatást”, melyeket SZEÜSZ-ként definiál. Függően attól, hogy 

az elektronikus irat melyik SZEÜSZ-ön keresztül megy, eltérővé vált a kézbesítési vélelem 

alkalmazhatósága.  

Ha a hatóság elektronikus utat választ, és az ügyfél a hatóság döntését az átvételt 

követő öt napon belül nem igazolja vissza az átvételt, akkor a hatóság papír alapú utat választ. 

Ebben az esetben a döntés közlésének napja a papír alapú irat átvételének napja.  

Ezt az utat lehet lerövidíteni a biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevételével, 

ahol akkor is kézbesítettnek minősül az elektronikus irat, ha 

a) a kézbesítési szolgáltató visszaigazolja a nyilatkozat ügyfél általi kézhezvételét 

(ekkor a kézbesítés napja az átvétel napja). 

b) A kézbesítési szolgáltató visszaigazolja, hogy az ügyfél megtagadta a 

kézhezvételt (ekkor a kézbesítés napja a megtagadás napja). 

c) A kézbesítési szolgáltató azt igazolja vissza, hogy a címzett kétszeri értesítése 

ellenére sem vette át a döntést 

(ekkor a kézbesítés napja a második kísérletet követő ötödik munkanap).135 

Tekintettel arra, hogy a biztonságosnak nem minősülő kézbesítési szolgáltatásnál csak a 

kézbesítés ténye igazolható (kézbesítési vélelem – az előzőekből a b.) és c.) pont szerint – 

nem), így a jogalkotó a hatóságokat a biztonságos kézbesítési szolgáltatás igénybevétele felé 

irányítja a következővel:  

„Ha a hatóság által használt kézbesítési szolgáltatás nem biztonságos kézbesítési 

szolgáltatás, a hatóság elektronikus kézbesítést akkor alkalmazhat, ha a címzett ügyintézési 

rendelkezésében vagy külön nyilatkozatában (külön megállapodásban vagy az eljárás során) 

az ilyen módon történő kézbesítéshez hozzájárult. Ilyen esetben az üzenet akkor tekinthető 

kézbesítettnek, ha az ügyfél nyilatkozik az üzenet fogadásáról. A döntések közlésére – az 

ügyfél elektronikus ügyintézési rendelkezésben tett eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag 

biztonságos kézbesítési szolgáltatás alkalmazható. Az ügyfél elektronikus ügyintézési 

                                                           
135 Ket. 79/A. § (1). bek. 
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rendelkezésében a jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő egyéb 

kézbesítési szolgáltatás alkalmazását is lehetővé teheti.”136 

 
 
4.7. fejezet: Az elektronikus ügyintézés front office-át támogató szervek 
 
4.7.1. Kormányablakok 

 

 A járási rendszer kialakításának emblematikus elemei a kormányablakok. Kialakításáról 

és működtetéséről a 160/2010. (V.6.) korm. rendelet szól (Az integrált ügyintézési és 

tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek 

együttműködési rendjéről.) Az egyablakos ügyintézési rendszert szimbolizáló integrált 

ügyfélszolgálati irodák feladata, hogy a hozzájuk forduló ügyfelek számára teljes körű 

tájékoztatást adjanak államigazgatási ügyekben. (Jelenleg 29 kormányablak működik, 29 

ügykörrel, 300 ügyfélszolgálati munkatárssal. E kört kívánja bővíteni a kormány 2013. január 

1-től, valamennyi járási székhelyre, közel 6000 ügyfélszolgálati munkatárssal.)  

 A kormányablakok státuszának megágyazott a Ket. 169/A.§-a, amennyiben hatósági 

szolgáltatások végzésére is dedikált szervezetként tünteti fel őket. „Jogszabályban arra 

feljogosított hatóság, valamint a kormányablak az ügyfél számára jogszabályban 

meghatározott eljárások tekintetében ügyintézési lehetőséget biztosít más hatóságok 

hatáskörébe tartozó eljárásokra, ahol a jogszabály erre feljogosítja és a hatóságok informatikai 

rendszerei ezt lehetővé teszik, az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek 

esetén a közhiteles nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési kérelmet 

terjeszthet elő, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, valamint az ügyfél nevében 

hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki.” 

Ezen kívül más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus 

kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférést biztosíthat, és az ügyfél azonosítását 

követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes kapcsolati lehetőséget, szakmai és 

informatikai segítséget nyújthat137.  

Azaz a végső cél, hogy az ügyfél – függetlenül államigazgatási ügyének jellegétől, az 

illetékes szervtől, bemegy a kormányablakba, és ott elsősorban tájékoztatást, másodsorban – 

amennyiben erre lehetőség nyílik – az érdemi ügyintézéshez kap segítséget. Az ügyfélnek 

ráadásul a Ket. 38.§. (1) bekezdése is lehetőséget biztosít arra, hogy a Kormány által 

rendeletben meghatározott ügyekben az integrált ügyfélszolgálaton (azaz a Kormányablakban) 

is előterjesztheti az elsőfokú eljárás megindítására vonatkozó kérelmét.  

                                                           
136 Ket. 165.§. (2) bek.  
137 Ket. 169/A. §. 
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A jogalkotó tehát óvatos volt, látta előre, hogy egyelőre kevés ügyben138, kevés hatóság 

közötti együttműködés környezetében kell bevezetnie az integrált ügyfélszolgálatot. (Nem 

véletlenül tesz sok helyen olyan kitételt, amelyben a más rendelettől, vagy a hatóságok 

informatikai rendszereinek felkészültségétől teszi függővé a lehetőséget.) Addig az átmeneti 

időszakig, amíg az integrált ügyfélszolgálatok tudás-integrációja nem teljesül maradéktalanul, 

addig a kormányablakok – adott esetben – közvetítő, kézbesítő funkciót látnak el azon 

szakhatóságok számára, amelyek tudását még nem sikerült integrálniuk.  

 

4.7.2. Kihelyezett ügyintézési pontok 
  
 A 84/2012. (IV. 21.) korm. rendelet 1.§-e szól a kihelyezett ügyintézési pontokról. A 

vonatkozó szabályok szerint a Magyar Posta Zrt., valamint a Közigazgatási és Elektronikus 

Közszolgáltatások Központi Hivatala e körben: 

- az ügyfél nevében, jogszabályban meghatározott feltételek esetén a 

közhiteles nyilvántartásokból történő adatszolgáltatási, másolatkészítési 

kérelmet terjeszthet elő, illetve a hatóság nevében ilyen igazolást adhat ki, 

valamint 

- a személyes és különleges adatok védelmére vonatkozó szabályokra 

figyelemmel az ügyfél nevében hatósági bizonyítvány kiállítását kérheti, 

illetve hatósági bizonyítványt állíthat ki. 

- más hatóságok elektronikus tájékoztatásához, illetve elektronikus 

kapcsolattartási rendszeréhez történő hozzáférést biztosíthat, valamint 

- az ügyfél azonosítását követően egyedi hatósági ügye intézéséhez internetes 

kapcsolati lehetőséget, szakmai és informatikai segítséget nyújthat. 

 

4.7.3. Egyéb hatósági szolgáltatók 
 

 A hagyományos hatósági szolgáltatás folytatására jogosult / kötelezett hatóságok 

elektronikusan is eljárhatnak és nyújthatnak e-ügyintézési szolgáltatást a saját hatáskörükbe 

tartozó ügyekben, ha a 85/2012. (IV.21.) korm. rendeletben rögzített feltételeket teljesíti. 

 

                                                           
138 A kormanyhivatal.hu tájékoztatása szerint jelenleg a következő ügytípusokban nyújtanak segítséget: 
adó, anyakönyvi ügyek, építésügy, kereskedelem és ipari igazgatás, környezetvédelmi ügyek, oktatás, 
képzések, törvényességi ellenőrzés, bányaszolgalom, hatósági közvetítők nyilvántartásba vétele, 
kártalanítás, kisajátítás, kistérségi, megyei fejlesztési tanácsok törvényességi felügyelete, közúti 
közlekedési okmányok kiadása, visszavonása, külföldiek ingatlanszerzésem lakáscélú állami 
támogatások, lakcímrendezés, szabálysértési méltányosság, tankötelezettség és képzési kötelezettség, 
útlejegyzés, vis maior ügyek; 
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V. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
 

2012 tavaszán jelentős joganyag érkezett az e-közigazgatást meghatározó szabályok 

közé, melynek eredményeképp a hazai e-közigazgatás jogszabályi környezete teljesen 

megújult. Az e-ügyintézés jelentősen elmozdult egy olyan konstrukció felé, ahol az ügyintézés 

során fellépő kommunikáció általános jogi-technológiai keretszabályait határozzák meg a 

törvények, míg az ügyintézés tartalmát ágazati jogszabályok, és az eljáró hatóság szabályai 

(decentralizáltan és szubszidiárius jelleggel) határozzák meg.  

Hatályon kívül kerültek az e-közigazgatást eleddig meghatározó jogszabályok, így: 

- A 2009. évi LII. törvény, a hivatalos iratok elektronikus kézbesítéséről és az 

elektronikus tértivevényről  

- A 2009. évi LX. törvény (Ekszt.) az elektronikus közszolgáltatásról 

- 84/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer és a 

kapcsolódó rendszerek biztonsági követelményeiről 

- 182/2007. (VII. 10.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszerről 

- 222/2009 (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatás működtetéséről  

- 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatások biztonságáról 

- 224/2009.  (X. 14.) Korm. rendelet a központi elektronikus szolgáltató rendszer 

igénybevevőinek azonosításáról és az azonosítási szolgáltatásról  

- 225/2009.  (X. 14.)  Korm. rendelet az elektronikus közszolgáltatásról és annak igénybe 

vételéről  

A 2011. évi CLXXIV. Törvényben módosításra került a két sarkalatos e-közigazgatást 

meghatározó törvény139, valamint két rendelet: 

2004. évi CXL törvény (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól  

2001. évi XXXV. törvény (Eatv.) az elektronikus aláírásról  

78/2010. (III. 25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához 

kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól   

160/2010 (V. 6.) Korm. rendelet az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont 

kialakításáról,  működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek 

együttműködésének rendjéről     

Illetve – csomagban – hatályossá vált négy végrehajtási rendelet is: 

82/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a Ket. e-ügyintézéssel kapcsolatos 

kormányrendeleteinek módosításáról 

                                                           
139 Az itt szabályozott tartalmak kerültek át a 82-85/2012. végrehajtási rendeletekbe.  
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83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról 

és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (SZEÜSZ) 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az egyes e-ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 

kijelöléséről (KEK KH, NISZ és a Magyar Posta)  

85/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet az e-ügyintézés részletes szabályairól  

E jogszabályi csomagnak eleme a SZEÜSZ (Szabályozott Elektronikus Ügyintézési 

Szolgáltatás), mely centrális fogalomként szab fazont napjaink elektronikus közigazgatási 

ügyintézésének.  

A SZEÜSZ fogalmát e kormányrendeleten kívül azonban a Ket. (2004. évi CXL.törvény a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 172. §. j.) pontja is 

definiálja. Előbbi 33, utóbbi 23 szolgáltatást (átfedésekkel) nevesítve.  

A Kormányrendelet a teljesség igényével ad részletszabályokat. Hatálya kiterjed a 

közigazgatási elektronikus szolgáltatásokra, azok működtetőire, üzemeltetőire, a közigazgatási 

elektronikus szolgáltatások nyújtásában részt vevő szervezetekre és személyekre, valamint a 

közigazgatási elektronikus szolgáltatások igénybe vevőire140.  

A rendelet meghatározza a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

nyújtásának általános és részletes követelményeit, az elektronikus ügyintézés felügyeleti 

szerveit, a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások bejelentését, az egyes 

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások részletes követelményeit, az állam által 

kötelezően nyújtandó szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és a szabályozott 

elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételének feltételeit. 

SZEÜSZ-t hatósági és piaci szereplő egyaránt nyújthat (bár a szolgáltatást nyújtók köre 

szolgáltatásonként szabályozott): 

I./a. Hatóság nyújthat saját ügyfelei számára. 

I./b. Hatóság nyújthat más hatóság ügyfelei számára 

II. Üzleti (piaci) szolgáltató, piaci alapon is nyújthat hatóság, vagy ügyfél számára. 

A SZEÜSZ ingyenes, amennyiben annak igénybevétele az ügyfélre nézve kötelező. Kivételt 

képeznek a kézbesítési szolgáltatások, ahol a szolgáltató költségalapú díjat számolhat fel, és 

nyújthatja be azt utólag141. 

Kialakításának és üzemeltetésének felügyeleti feltételeit az Elektronikus Ügyintézési 

Felügyelethez, mint Kormány által kijelölt hatósághoz telepíti a jogszabály. Ez a KIM 

hatóságból kinőtt szerv142: 

                                                           
140 83/2012. (IV. 21.) Korm. Rend. (továbbiakban SZEÜSZ rendelet) 1.§. 
141 SZEÜSZ rendelet 171-172. §§ 
142 A 84/2012. (IV. 21.) Korm. Rend. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek 
kijelöléséről, 2. §-a határozza meg, hogy a Kormány az elektronikus ügyintézés felügyeletként országos 
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Az elektronikus szolgáltatások magasabb színvonalát biztosítja, minimális informatikai és 

biztonsági követelményeit határozza meg, 

Jogszabályi követelményeket ellenőriz, akár folyamatában is, 

Eljár a szolgáltatások bejelentése, engedélyeztetése vonatkozásában, 

Szakmai támogatást, tájékoztatást ad, ajánlásokat és javaslatokat tesz a további 

szükséges döntésekhez; 

 
5.1. fejezet: A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások katalógusa 

 

A SZEÜSZ-ök katalógusát az 5.1-es táblázat tartalmazza. Mint ahogy a fentiekben is 

említettük, a Törvény és a Rendelet átfedésekkel, nem pontosan ugyanazokat a 

szolgáltatásokat nevesíti. Ennek az az oka, hogy több SZEÜSZ esetében a Kormány, vagy más 

központi közigazgatási szerv nem a teljes szolgáltatást, hanem esetenként annak csak egy 

részét köteles nyújtani, míg a szolgáltatások túlnyomó része akár üzleti szolgáltató előtt is 

megnyílik, piaci-jellegűvé válik.  

5.1. táblázat: a SZEÜSZ-öket nyújtó szolgáltatások143 

Szolgáltatás neve 

Szolgáltatás sajátos 
neve 

(ha csak a szolgáltatás 
részét nyújtja az adott 

szerv) 

Szolgáltatás 
nyújtója: 

Kormány, vagy 
más központi 

szerv 

Szolgáltatás 
nyújtója: más 

SZEÜSZ 
szolgáltató 

1. az ügyfél ügyintézési 
rendelkezésének nyilvántartása 

 X  

2. az ügyfél időszaki értesítése az 
elektronikus ügyintézési 
cselekményekről 

 

 X 

3. az ügyfél adataiban bekövetkező 
változás átvezetése 

  X 

4. összerendelési nyilvántartás 
vezetése 

 X X 

5. azonosítási szolgáltatás   X 

                                                                                                                                                                                                 

illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki. Azonban a konkrét hatóság felállítása még 
várat magára, különös tekintettel, hogy a rendeletben megjelölt további szerveknek (KEKKH, NISZ, 
Magyar Posta) is legkésőbb 2013. január 1-jétől nyújtja szolgáltatásait.  
143 Budai-Kőnig-Orbán-Törley: Elektronikus közigazgatás-szervezés, közigazgatási technológia. NKE, 
Budapest, 2012. pp.: 68-71. alapján 
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Szolgáltatás neve 

Szolgáltatás sajátos 
neve 

(ha csak a szolgáltatás 
részét nyújtja az adott 

szerv) 

Szolgáltatás 
nyújtója: 

Kormány, vagy 
más központi 

szerv 

Szolgáltatás 
nyújtója: más 

SZEÜSZ 
szolgáltató 

 6. központi 
azonosítási ügynök 
(KAÜ) 

X  

7. kézbesítési szolgáltatás   X 
 8. elektronikus 

dokumentum 
titkosítása 

 X 

 9. elektronikus 
űrlapok kezelése  X 

 10. biztonságos 
kézbesítési 
szolgáltatás 

X X 

 11. ÁNYK űrlap 
benyújtás 
támogatási 
szolgáltatás 

X  

12. elektronikus 
dokumentumtárolási szolgáltatás 

 X X 

13. hitelesítés-szolgáltatás   X 
 14. kormányzati 

hitelesítés-
szolgáltatás 

X  

 15. kormányzati 
elektronikus 
aláírás ellenőrzési 
szolgáltatás 

X  

 16. elektronikus 
aláírás ellenőrzési 
szolgáltatás 

 X 

 17. azonosításra 
visszavezetett 
dokumentumhitele
sítés 

X  

18. nyilatkozattételi jogosultsággal 
kapcsolatos elektronikus 
igazolás szolgáltatása 

 

 X 

19. hozzáférés az elektronikus 
iratkezelő rendszeréhez 

  X 
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Szolgáltatás neve 

Szolgáltatás sajátos 
neve 

(ha csak a szolgáltatás 
részét nyújtja az adott 

szerv) 

Szolgáltatás 
nyújtója: 

Kormány, vagy 
más központi 

szerv 

Szolgáltatás 
nyújtója: más 

SZEÜSZ 
szolgáltató 

20. hozzáférés olyan elektronikus 
nyilvántartások adataihoz, amely 
elektronikus nyilvántartás 
adatait jogszabály alapján más 
közigazgatási szerv, bíróság 
vagy ügyészség is jogosult 
előzetes döntés nélkül vagy 
teljes mértékben 
automatizálható döntést 
követően megismerni, és abból 
adatszolgáltatást kérni* 

* A szolgáltató / szolgáltatás nincs szabályozva 

21. hozzáférés az adott informatikai 
rendszer működésével 
kapcsolatos adatokhoz a 
közigazgatás működésének 
optimalizálását végző központi 
informatikai rendszerek felé 

 

 X 

22. elektronikus irat hiteles papír 
alapú irattá alakítása 

 X X 

23. papír alapú irat átalakítása 
hiteles elektronikus irattá 

 X X 

24. elektronikus iratról hiteles 
elektronikus másolat készítése 

  X 

25. elektronikus iratról hiteles, más 
formátumú elektronikus másolat 
készítése 

 

 X 

26. elektronikus iratok kezelése, 
nyilvántartása 

  X 

27. a hatóság informatikai 
rendszeréhez automatikus 
adatelérési felület (hozzáférés) 
biztosítása más hatóság számára 

 

 X 

28. biztonságos elektronikus 
igazolási szolgáltatás 

 X X 

29. iratérvényességi nyilvántartás 
vezetése 

 X  

30. elektronikus tájékoztatási 
szolgáltatás 

 X X 

31. elektronikus formában tett 
nyilatkozat személyhez 
rendelése 

 

 X 
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Szolgáltatás neve Szolgáltatás sajátos 
neve 

(ha csak a szolgáltatás 
részét nyújtja az adott 

szerv) 

Szolgáltatás 
nyújtója: 

Kormány, vagy 
más központi 

szerv 

Szolgáltatás 
nyújtója: más 

SZEÜSZ 
szolgáltató 

 32. EFER (elektronikus 
fizetési és 
elszámolási 
rendszer) 

X  

33. az e törvényben vagy e törvény 
felhatalmazása alapján kiadott 
kormányrendeletben 
szabályozott elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásként 
nevesített további elektronikus 
ügyintézéssel kapcsolatos 
szolgáltatás, (ld. köv. oszlop) 

   

 
5.2. fejezet: Az egyes szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások 
tartalma 
 

Az alábbiakban bemutatjuk az egyes SZEÜSZ-ök főbb tartalmát, és indokát. (A 

részletszabályok ismertetésétől terjedelmi okok miatt eltekintünk, azonban jelezzük a 

részletszabályok forrását.) 

 

5.2.1. Az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása144 

Az ügyfél ügyintézési rendelkezése azt biztosítja, hogy az ügyfél saját kultúrájának, 

szokásainak megfelelően használjon elektronikus megoldásokat. Az állampolgár döntheti el, 

hogy milyen csatornákat, azonosítási módokat, értesítési formákat, és azokat hogyan kívánja 

igénybe venni, így növelve az állampolgárok szabadságfokát, kényelmét. Az ügyfél tehát 

rendelkezik az alábbiakról: 

a. Kíván-e elektronikus utat használni? (kivéve, ha törvény nem kötelezi erre) 

b. Milyen azonosítási szolgáltatókat, és azok mely szolgáltatásait fogadja el? 

c. A hatóság hová küldje, hol és kivel tárolja, kézbesítse az ügyfélnek szánt üzeneteket? 

d. Meg kívánja-e osztani több hatóság előtt valamely ügyintézéssel kapcsolatos 

információját? 

e. Kívánja-e dokumentumait titkosítani? 

f. Kér-e értesítést adott eljárási cselekményeiről, kötelezettségeiről? 

                                                           

144 A 85/2012. (IV.21.) Korm. Rendelet 14-15.§§., valamint 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 162.§. 
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g. Megbíz-e valamilyen hatóságot, hogy a nála bejelentett adatváltozást (pl. lakcím) 

meghatározott hatóságokhoz továbbítsa? 

E nyilatkozatok nyilvántartása nyilvánvalóan kizárólagos kormányzati feladat, és 

meghatározza valamennyi elektronikus ügyintézést az ügyfél vonatkozásában. Első alkalommal 

kizárólag személyes megjelenés mellett lehet megtenni az ügyintézési rendelkezést.  

 

5.2.2. Az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről145 

Az szolgáltatás során az ügyfél – ügyintézési rendelkezésben – kérheti, hogy az általa 

meghatározott hatóságok, az általa meghatározott rendszerességgel146, az általa 

meghatározott cím(ek)re tájékoztatást adjanak arról, hogy az ügyfél részéről nyilatkozatot 

fogadtak, vagy számára küldtek.  

Az értesítés tehát egy olyan garanciális elem, mely biztosítja az ügyfélnek, hogy a 

nevében végzett eljárási cselekmények katalógusát megkapja egy adott időszakra 

vonatkozóan. Láthatja, hogy nevében ki indított lekérdezést, adatkérést, vagy küldött illetve 

kapott iratot. (Apró szépséghibája e szolgáltatásnak, hogy csak azon hatóságokra kérheti az 

ügyfél, amelyek ezt biztosítják, és a felügyelet részére bejelentették. Ennek oka, hogy az 

egyes  - nem központi - hatóságok informatikai felkészültsége nem azonos szintű, így nem volt 

előírható ez a követelmény valamennyi hivatal számára.) 

 

5.2.3. Az ügyfél adataiban bekövetkező változás átvezetése147 

 Az ügyfél adataiban bekövetkezett változások eleddig azért jelentettek nagyobb 

megterhelést az ügyfél számára, mert több hatóságnál is át kellett ezeket vezetni. E 

szolgáltatás a több hatóságot érintő adatváltozás bejelentését (bejelentetését) fedi le.  

Főszabály szerint elektronikus űrlap segítségével jelenti be az ügyfél az adataiban 

bekövetkezett változást az erre felhatalmazott szolgáltatónál, majd a bejelentés fogadására 

feljogosított szerv ezt befogadja, és továbbítja a hatóságok felé. Egyszerűbb esetekben 

lehetőség van ún. „változáskezelési ügynök” alkalmazására is, aki az ügyfél képviselőjeként jár 

el.  

                                                           
145 A 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az 
állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról (továbbiakban SZEÜSZ rendelet) 23-25.§§-ai 
szabályozzák ezt a szolgáltatást.  
146 Az ügyintézési rendelkezés megtételétől számított 15-90 nap közötti időszakot határozhat meg az 
ügyfél.  
147 SZEÜSZ rendelet 26-27.§§. 
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5.2.4. Összerendelési nyilvántartás vezetése148 

A szolgáltatásra vonatkozó szabályok csak 2013. július 1-től hatályosulnak. E jelenleg 

még nem hatályos szakaszok az összerendelési nyilvántartás részletszabályait adják meg. Az 

összerendelési nyilvántartások lehetővé teszik, hogy a különböző szakhatóságok által generált 

ügyfél-azonosítók egy felületen elérhetővé, összekapcsolhatóvá váljanak, így gyorsítva az 

ügyintézést azokban az ügyekben, ahol több szakigazgatási szerv vesz részt.  

Az összerendelési nyilvántartás valamennyi természetes személyre, 

cégnyilvántartásban szereplő, működő cégre, civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetre, 

költségvetési szervre, ügyvédi irodára, szabadalmi ügyvivői irodákra, végrehajtó irodákra, 

közjegyzői irodákra vonatkozik. E nyilvántartás tehát valamennyi természetes személy és 

szervezet adatait tartalmazza, halálukat / megszűnésüket követő legfeljebb 5 évig. 

Miután ezek az adatok rendkívül érzékeny adatok, így szigorúan szabályozott az összerendelési 

nyilvántartást elérők köre. („Az összerendelési nyilvántartásból csak előzetesen regisztrált 

szervezetek számára, kizárólag automatizált interfész útján, a jogosultságuk ellenőrzését 

követően, a jogosultságuknak megfelelő adatokra vonatkozóan szolgáltatható adat149.) 

 

5.2.5. Azonosítási szolgáltatás150 és a Központi azonosítási ügynök151 

 

Az azonosítás a jogilag releváns közigazgatási eljárási cselekmények egyik alapfeltétele. 

Az azonosítási szolgáltatás (csoport) három eltérő profilú szolgáltatást rejt magában: 

1.) AESZ: Azonosság ellenőrzési ügynöki szolgáltatás 

2.) EASZ: Egyedi azonosság ellenőrzési szolgáltatás 

3.) TASZ: Teljes körű azonosítás szolgáltatás 

A három típus közötti különbség, hogy míg az AESZ az azonosítás végrehajtását 

biztosító szolgáltatás, ahol egy azonosítási szolgáltatást igénybe véve magát az azonosítást 

folytatja le az ügynök, és arról az ügyfelet tájékoztatja, addig az EASZ a konkrét azonosítás 

lefolytatása egy konkrét azonosító szolgáltató vonatkozásában. A TASZ pedig olyan teljes körű 

megoldás, mely biztosítja az azonosítás lefolytatásához szükséges valamennyi feltételt, a 

regisztrációtól az azonosító eszközzel, kóddal ellátásig.  

Azt, hogy milyen szintű azonosítás szükséges a hatóság, vagy annak felügyeleti szerve 

határozza meg, figyelembe véve a biztonsági kockázatokat. 

                                                           
148 SZEÜSZ rendelet 28-32.§§. (hatályos: 2013. 07.01-től) 
149 SZEÜSZ rendelet 29.§. (2). Bek. 
150 SZEÜSZ rendelet 33-47.§§.  
151 SZEÜSZ rendelet 118-119. §§., valamint 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 163-164.§§. 
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 Az AESZ szolgáltatást az állam kötelezően is nyújtja (Kormányzati azonosítási ügynök) 

KAU néven. A KAU biztosítja az ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint más, a Kormány 

által kötelezően nyújtott személyazonosítások lefolytathatóságát. 

(Az azonosításról bővebben a VIII. fejezetben szólunk.) 

 

5.2.6. Kézbesítési szolgáltatás és biztonságos kézbesítési szolgáltatás152 

A kézbesítési szolgáltató olyan – erre a tevékenységre feljogosított hatósági, vagy piaci 

– szerv, vagy személy, akinek feladata, hogy a hatóság döntéseinek és más elektronikus 

nyilatkozatainak (üzeneteinek) kézbesítésében közreműködjön.  

A két kézbesítési forma közötti alapvető különbség a felek közötti kölcsönös 

beazonosíthatóságban, illetéktelen harmadik személyek kizárásában rejlik. A biztonságos 

kézbesítés – mint papíralapú elődje – okirati bizonyítékok létrehozását vonja magával. Azaz a 

feladást, az átvételt és az esetleges sikertelen kézbesítést egyaránt.  

A hatóság – ha az ügyfél nem rendelkezik – biztonságos kézbesítést választ (az ügyfél 

iratfogadásának visszajelzési kötelezettségével), azonban az ügyfél rendelkezése ettől 

rugalmasabb kézbesítést (pl. e-mail) is lehetővé tesz, mely a szélesebb körű 

alkalmazhatóságot is nagyban támogatja. 

 

5.2.7. Elektronikus dokumentum titkosítása153 

 A szolgáltatás keretében a SZEÜSZ szolgáltató hatóság és ügyfél, valamint hatóság és 

hatóság relációjában biztosítja az elektronikus dokumentum titkosítását. Ezt a küldő titkosító 

kulcsának biztosításával, a fogadó számára az olvasáshoz szükséges dekódoló eszközzel, vagy 

az ügyfél részére kulcsgeneráló alkalmazással teheti meg. 

 A titkosítás nem csak a hatóság tevékenységét védő garancia, hanem az ügyfél érdekét 

is szolgálhatja. Az ügyfél ügyintézési rendelkezésében, vagy a hatóságnál közvetlenül kérheti 

az ügyében keletkezett dokumentumok titkosított kezelését.  

 

5.2.8. Elektronikus űrlapok kezelése154 

 A jogszabály elvi éllel rögzíti, hogy az elektronikus űrlapok alkalmazása 

engedélyköteles. Ezzel kívánta a jogalkotó elejét venni annak, hogy a hivatalok 

áttekinthetetlen heterogén tartalmi és formai űrlap-halmazt halmozzanak fel.  

                                                           

152 A kézbesítési szolgáltatást a SZEÜSZ rendelet 58-60. §§-ai, míg a biztonságos kézbesítési 
szolgáltatást a rendelet 61-67.§§-ai szabályozzák. Valamint 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 165.§. 
153 SZEÜSZ rendelet 48-52.§§. 
154 SZEÜSZ rendelet 53-57.§§. 
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 Maga a szolgáltatás áll az elektronikus űrlap adatszerkezetének és kitöltés-ellenőrzési 

szabályainak meghatározásából, a kitöltést segítő szolgáltatás vagy program biztosításából, és 

a kiegészítő szolgáltatásokból (pl.: az űrlapról képi formátumú elektronikus, vagy papír alapú 

másolat készítéséből.) 

 

5.2.9. Elektronikus dokumentumtárolási szolgáltatás155 

A szolgáltatás keretében a szolgáltató biztosítja a dokumentum hitelességének 

megőrzését és tartós értelmezhetőségét (olvashatóságát). Részszolgáltatásként (önálló 

szolgáltatásként) nyújtható: 

1.)  átmeneti (azaz meghatározott ideig tartó) átmeneti tárolás 

2.)  elektronikus irattári szolgáltatás  

3.)  tartós tárolás (ahol a szolgáltató köteles gondoskodni a technológia 
követéséről, az adatok szükség szerinti migrálásáról) 

4.)  levéltári kezelés 

 Ma még a hatóságok túlnyomó többsége nem készült fel az elektronikus tárolásra, 

irattárazásra, levéltári kezelésre. Ezek kialakítása ráadásul – hatóságokként – nem lenne 

költséghatékony. A SZEÜSZ igénybevételével a hatóságok felelőssége is átszáll, valamint a 

tárolás, visszakereshetőség problematikája is megoldódik.  

 

5.2.10. Hitelesítés-szolgáltatás156 és Kormányzati hitelesítés-szolgáltatás157 

 

A közigazgatási elektronikus hitelesítés szolgáltatás jogszabályi hátterét a 78/2010. 

(III.25.) Korm. rendelet az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsoló 

követelményekről, és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól, adja meg. Ez a 

SZEÜSZ kizárólag a hatóságok számára szóló szolgáltatásokat rejti magában. Azon belül is 

csak a külön jogszabályban meghatározott védelem alá eső tisztséget, fontos és bizalmas 

munkakört betöltő személyek részére kiadható, valamint a külön jogszabályban meghatározott 

gépi elektronikus aláírás kibocsátását szabályozza e szakasz.  

A „kormányzati hitelesítés szolgáltatás” SZEÜSZ-e alá került be az összes többi 

kormányzati szereplőnek nyújtható szolgáltatási szabály, a fent említetteken kívül. (E 

szabályok döntően az elektronikus archiválásra és időbélyegzésre fókuszálnak.) 

 

                                                           
155 SZEÜSZ rendelet 68-73.§§. 
156 SZEÜSZ rendelet 74.§., valamint a 78/2010. korm. rendelet. 
157 SZEÜSZ rendelet 114-116. §§. 
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5.2.11. Elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatás158 és Kormányzati elektronikus 
aláírás ellenőrzési szolgáltatás159 

 

Olyan szolgáltatás, mely a hatóságokat segíti az elektronikus aláírások 

érvényességének – elektronikus aláírás-politikában meghatározott szempontok szerinti – 

ellenőrzésben, a dokumentum integritásának ellenőrzésében, és szükség szerint 

időbélyegzővel és érvényességi információval való kiegészítésben.  Ez a szolgáltatás szintén 

méretgazdaságos, központi szolgáltatással veszi le az ilyen jellegű terhet a hatóságok válláról. 

A kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzési szolgáltatást csak a kormány, vagy annak 

szerve nyújthatja.  

 

5.2.12. Nyilatkozattételi jogosultsággal kapcsolatos elektronikus igazolás 
szolgáltatása160 

 A szolgáltatás biztosítja az ügyfélnek, hogy akár visszamenőleges jelleggel 
megbizonyosodjon arról, hogy az arra jogosult nyilatkozott (kiadmányozott) a hatóság 
nevében. A szolgáltatás nyújtója hitelesített igazolást állít ki az igénylő részére.  

 

5.2.13. A hatóság informatikai rendszeréhez automatikus adatelérési felület 
(hozzáférés) biztosítása161 

 Az interoperabilitást (rendszerek közötti együttműködési képességet) biztosító 
szolgáltatás lényege, hogy a szolgáltató más hatóság részére biztosít közvetlen hozzáférést 
egy másik hatóság informatikai rendszerében kezelt adataihoz, úgy, hogy az az adatkezelő 
beavatkozását nem igényli.  

Az adatvédelmi szempontok itt is szigorúak, így a szolgáltatás csak akkor vehető 
igénybe, ha annak jogosultsága automatikusan ellenőrizhető. Az adatszolgáltatást vagy 
elektronikus aláírással, vagy zárt rendszerben nyújtják.  

A megoldás eredményeképp másodlagos, szolgáltató nyilvántartások jöhetnek létre, 

azonban ezek csak az átvétel és feldolgozás elvi lehetőségét garantálják, azt is szigorú 

jogosultsági feltételek mellett. 

 

5.2.14. Hozzáférés az elektronikus iratkezelő rendszerhez162 

 Szintén az interoperabilitást biztosító szolgáltatás, melynek lényege, hogy automatikus 

adatelérési felületen érhetőek el ügyintézési státuszinformáció, iratok. Így biztosítható az 

ügyfelek megfelelő tájékoztatása is.  

                                                           
158 SZEÜSZ rendelet 75.§. 
159 SZEÜSZ rendelet 117. §. 
160 SZEÜSZ rendelet 76-77.§§. 
161 SZEÜSZ rendelet 78-84.§§. 
162 SZEÜSZ rendelet 83.§. 
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5.2.15. Hozzáférés biztosítása elektronikus nyilvántartások adataihoz163 

 Az a szabályozott szolgáltatás, ahol hatóságon kívüli rendszerekbe nyújtanak hozzáférést, 

természetes személyek számára. Az elérési szabályok is eltérőek, így az azonosítás és naplózási 

kötelezettség is szigorúbb. 

5.2.16. Hozzáférés az adott informatikai rendszer működésével kapcsolatos 

adatokhoz a közigazgatás működésének optimalizálását végző központi informatikai 

rendszerek felé164 

 A közigazgatás hatékonyságát biztosító szolgáltatás lényege, hogy adott informatikai 

rendszerek működésével kapcsolatos adatokhoz nyújtanak elérési lehetőséget. A lekérdezhető 

adatok legalább az ügyfélforgalomra, ügyforgalomra és más, ügyintézéssel kapcsolatos 

teljesítményadatokra terjednek ki.  

5.2.17. Konverziós szolgáltatások 

A konverziós szolgáltatások új elemként kerültek a szabályozásba. E szolgáltatások 

teremtik meg a papír és elektronikus formák közötti átjárhatóságot165. A 83/2012. (IV.21.) 

Korm. Rendelete 157-158. §§-ai, valamint 90-91.§§-ai szabályozzák.  

Alapvetően négy SZEÜSZ kapcsolódik ide:  

i. elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása (86-88.§§, 157.§), 

ii. papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá (89.§, 158.§), 

iii. elektronikus iratról hiteles elektronikus másolat készítése (90. §), 

iv. elektronikus iratról hiteles, más formátumú elektronikus másolat készítése (91.§); 

 

5.2.18. Elektronikus iratok kezelése, nyilvántartása166 

 E szolgáltatás keretében – szigorúbb szabályok között – kezelheti a szolgáltató a 

közfeladatot ellátó szerv iratait. Ehhez azonban meg kell felelnie az iratkezelésre vonatkozó 

általános szabályokon túl a közigazgatási hatóságokra vonatkozó SZEÜSZ szabályoknak is. 

5.2.19. Biztonságos elektronikus igazolási szolgáltatás167 

A szolgáltatás keretében a hatóság tényt, állapotot, jogosultságot, vagy más adatot 

foglal (hitelesített) elektronikus közokiratba. Az eljáró hatóságok ezeket az igazolásokat 

kötelesek befogadni a későbbi eljárásokban, azonban jogi relevanciájuk a hatósági 

                                                           
163 SZEÜSZ rendelet 84.§. 
164 SZEÜSZ rendelet 85.§. 
165 A konverziós szolgáltatások, kézbesítési szolgáltatással párosítva új arculatot (ezáltal új piacot) 
teremtenek a Magyar Postának. Ennek jelentősége nem csupán a cég megmentésében, hanem a 
közösségi terek fenntartásában is látszik. (A digitális egyenlőtlenség fokozódásának legnagyobb oka a 
közösségi terek szűkülése, melyben a postahivatalok csökkenő száma is szerepet játszik.) 
166 SZEÜSZ rendelet 92.§. 
167 SZEÜSZ rendelet 93-96. §§., valamint 2004. évi CXL. Tv. (Ket.) 166.§. 
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bizonyítvány erejét nem érik el, mert az elektronikus igazolás tartalmával kapcsolatos 

bizonyítási szabályokat a hatóság nem mellőzheti.  

 

5.2.20. Elektronikus tájékoztatási szolgáltatás168 

 Az elektronikus tájékoztató szolgáltatás az egyik legrégebbi elektronikus közigazgatási 

szolgáltatás. Annak idején az e-ügyintézés előszobájának is hívták, hiszen mindenfajta 

ügyintézést az információ-szerzés előz meg. A SZEÜSZ rendelet ide vonatkozó szakaszai 

meghatározzák, hogy a tájékoztatás tartalmától függően mely honlapokon (magyarorszag.hu, 

kormany.hu, kormanyablak.hu, intézményi honlapok), milyen formában (széleskörűen 

elterjedt böngésző programokkal olvasható módon, folyamatosan elérhetően, kereső-motorral 

támogatott és nyomtatható módon, adott esetben angol nyelven) kell információkat elhelyezni.  

 

5.2.21. Informatikai háttér szolgáltatása169 

 E szerteágazó terület koordinálását, egységes szabályozását hivatott biztosítani ez a 

szolgáltatási kategória. Minden informatikai (hardver és szoftver) háttér-szolgáltatás ide 

tartozik, melynek segítségével az elektronikus ügyintézés létrejön. A szolgáltatást a 

közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős 

miniszter170 külön rendelet útján is szabályozza, ezzel biztosítva a heterogén beruházási 

gyakorlat egységesítését.  

 

5.2.22. Iratérvényességi nyilvántartás vezetése171 

 A szolgáltatás lehetővé teszi az iratok érvényességének ellenőrzését, magának az 

iratnak a tényleges hitelesítési elemekkel való ellátása nélküli. Ezen kívül a tárolt 

iratjellemzőkre is igazolást tud adni anélkül, hogy a hitelesség igazolását nem veszi át teljesen. 

Például úgy képes nyilvántartani közokiratokat, hogy azok eredeti példányának bemutatása 

feleslegessé válik. Így lehetővé válik a hatóság által kiadmányozott elektronikus 

dokumentumok, illetve az ezekről készített papír alapú hiteles másolatok tartalmának és 

hitelességének ellenőrzése. Azokon a területeken, ahol az iratok hitelességének biztosítása 

valamiért problémás (akár pl. a hamisítási kockázat miatt), segíti elő a kényelmes 

felhasználást. 

 

                                                           

168 SZEÜSZ rendelet 97-100. §§. 
169 SZEÜSZ rendelet 101. §. 
170 Jelenleg az NFM miniszter. 
171 SZEÜSZ rendelet 109-113. §§. 
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5.2.23. Általános nyomtatvány kitöltő űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás 

(ÁBT)172 

A legtöbb - korábban ügyfélkapu alatt – működő nyomtatványkitöltő szolgáltatás került 

ebbe a szabályozási csokorba. Nem véletlenül lett tehát a legaprólékosabban szabályozott 

terület ez. E szolgáltatási körben meghatározza a jogalkotó, hogy milyen feltételek mellett 

lehet elektronikus ügyintézés során űrlapokat kitölteni, és azt a hatóságokhoz (ügyfélkapun 

keresztül történő azonosítással) benyújtani. (Az itt található szabályok legtöbbje a korábbi 

kormányhatározatból került átemelésre, így biztosítva a folyamatos működést.) 

 

5.2.27. Azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés173 

 Azoknak az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatás, akik nem rendelkeznek elektronikus 

aláírással, mégis szükséges elektronikus dokumentumuk hitelesítése. A szolgáltatás keretében 

a szolgáltató – az ügyfél azonosítása után - hitelesíti a dokumentumot, és erről (szervezeti 

aláírással és időbélyegzővel ellátott) igazolást állít ki.  

 

5.2.32. Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer (EFER)174 

 A közigazgatási eljárásokban felmerülő elektronikus fizetéssel összefüggő szolgáltatási 

halmaz. Célja az elektronikus fizetés online lehetővé tétele az ügyfelek számára, valamint 

ennek menedzselése a hatóságok számára. Segítségével – a korábbiakhoz képest - 

folyamatosabb, gyorsabb és nyomon követhető a pénz útja. A korábbi offline fizetési 

formákhoz képest (amikor pl. az okmányirodából a postára zavarták az ügyfelet a sárga 

csekkel) valósidejű tranzakció hajtható végre, amiről a szakrendszer is azonnal értesül. 

Jelenleg három csatornája ismert: 

 a.) bankkártyás fizetési mód (POS terminál segítségével) 

 b.) mobilbank szolgáltatás 

 c.) netbank szolgáltatás 

 Az EFER garanciális eleme, hogy valamennyi tranzakciós lépésről nyugtázó üzenetet 

küldenek és kapnak a résztvevők, valamint ezek naplózásra is kerülnek.  

 Miután a SZEÜSZ-ök jelentős része új szolgáltatás, a jogalkotó fokozatos 
hatályosulásukat és bevezetésüket írta elő, 2012. július 1-től, 2014. január 1-éig bezárólag.  

                                                           
172 SZEÜSZ rendelet 120-155. §§ 
173 SZEÜSZ rendelet 156.§. 
174 SZEÜSZ rendelet 159-170. §§ 
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Fogalomtár 
 
ÁBT Általános nyomtatvány kitöltő űrlap benyújtás támogatási 

szolgáltatás 

adatbiztonság az adatok jogosulatlan megszerzése, módosítása és 
megsemmisítése elleni műszaki és szervezési megoldások 
rendszere. 

adatkezelés az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett 
bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, 
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, 
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra 
hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, 
törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy 
képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására 
alkalmas fizikai jellemzők (ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, 
íriszkép stb.) rögzítése. 

adatvédelem A személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek 
védelmét biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, adatkezelési 
eszközök és módszerek összessége. 

AESZ Azonosság ellenőrzési ügynöki szolgáltatás 

AG Architecture Guidelines – Rendszerépítési útmutató, mely az 
elektronikus hálózati infrastruktúrák konvergenciáját hivatott 
elősegíteni. Arra ad iránymutatást, hogy miként hasznosíthatók 
a közös eszközök, amelyeket az IDA bocsát a felhasználó 
közösség rendelkezésére. 

Archiválás Elektronikus adatállományok hosszú távú biztonságos 
megőrzése elektronikus adathordozón. 

BAK Bátonyterenyei Adatrögzítő Központ – A digitalizáció 
mintaértékű példája. 

BEDSZ Biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatás 

BSZK Broadcasting Szolgáltató Központ: olyan felület, mely jellegénél 
fogva rövid, tömör, friss információt közöl, amely felhívhatja a 
figyelmet eseményre, időpontra, helyszínre és a további, 
bővebb információszerzés egyéb módjaira, helyére és 
lehetőséget ad az adott információval kapcsolatos felhasználói 
vélemény, jelzés visszacsatolására. 

célhoz kötött adatkezelés zemélyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása 
és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az 
adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az 
adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének 
tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan 
személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának 
megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A 
személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges 
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mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani 
kell, hogy  az adatok pontosak, teljesek és - ha az adatkezelés 
céljára tekintettel szükséges - naprakészek legyenek, valamint 
azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges 
ideig lehessen azonosítani. 

CIRCA Communication and Information Resource Centre for 
Administration. Olyan szoftverplatform, mely sztenderdizált, 
web alapú, közös ügyiratkezelést, biztonságos virtuális 
munkateret hoz létre. 

Contact center Olyan (CRM) megoldás, amely egy közös platformon képes 
kezelni az összes, hivatalhoz beérkező telefonhívást, SMS-t, e-
mailt, faxot, egyéb kommunikátumot. 

CRM rendszerek (Customer Relationship Management – Ügyfélkapcsolat-
menedzselő rendszerek), ahol front office feladatokat a back 
office kellő szintű integrálásával komplett módon lehet kezelni.  
Egy olyan intelligens adatbank, mely a szervezet ügyfélkörének 
lehető legsokrétűbb nyilvántartását vezeti, és ebből olyan 
következtetéseket enged levonni, mely az ügyfelek jelenlegi és 
későbbi igényeire fókuszál. 

Deklaratív hatályú 
nyilvántartás 

Olyan nyilvántartás, ahol a bejegyzés nem keletkeztet vagy 
változtat jogot, hanem csupán kinyilvánítja azt (pl. anyakönyvi 
kivonat). 

Dezetatizáció Az állam visszahúzódása, zsugorodása. Államtalanítás. 

Digitális egyenlőtlenség Olyan minőségi rés, mely az IKT kultúráját ismerő és hasznosító 
felhasználók (netizenek) és azt nem használók között 
helyezkedik el, számos dimenzió mentén. 

Döntésorientált GIS Olyan földrajzi információs rendszerek, ahol a döntés-
előkészítés érdekében az értékelési szempontok szerint 
súlyozva jeleníthetők meg a szükséges információk. 

DTM Digital Terrain Modell – Digitális Felszín Modell. Olyan nagy 
pontosságú geodéziai, grafikus megjelenítésű nyilvántartás, 
mely polgári védelmi és katasztrófavédelmi információkkal 
kombinálva alkalmas a területi védelem tervezésére, 
irányítására (pl. evakuálás, ellátás stb.). 

DVB Digital Video Broadcasting  – Digitális videó műsorszórás, fajtái: 

DVB-S digitális műsorszórás műholdon keresztül 

DVB-T digitális földfelszíni műsorszórás a VHF-UHF sávban 

DVB-C digitális műsorelosztás kábelhálózatokon 

DVB-H digitális műsorszórás mobilkészülékek számára 

EASZ Egyedi azonosság ellenőrzési szolgáltatás 

EDI Elelctronic Data Interchange – Elektronikus adatcsere. 
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EFER Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer. A közigazgatási 
eljárásokban felmerülő elektronikus fizetéssel összefüggő 
szolgáltatási halmaz. Célja az elektronikus fizetés online 
lehetővé tétele az ügyfelek számára, valamint ennek 
menedzselése a hatóságok számára. Segítségével – a 
korábbiakhoz képest - folyamatosabb, gyorsabb és nyomon 
követhető a pénz útja. 

EGNOSS European Geostationary Navigation Overlay Service – Európai 
Geostacionárius Navigációs Rendszer – A Galileo elődje, a GPS 
és a GLONASS rendszert pontosító, kiegészítő műholdas 
rendszer. 

EIF Európai Interoperabilitási Keret – interoperabilitási ajánlásokat 
és irányelveket megfogalmazó keretrendszer. 

E-közigazgatás Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének tudás 
alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegű 
újraszervezését jelenti, az infokommunikációs technológiai 
alkalmazások közműszerű használata révén. 

Érkeztetés Az érkezett küldemény azonosítóval történő ellátása és 
adatainak nyilvántartásba vétele. 

Eszközorientált GIS Nem csupán ábrázolják az adott területet, hanem egyéb 
azonosító adatokkal (pl. helyrajzi szám) el is látják azokat (pl. 
terület- és településrendezési tervek).  

Expediálás Az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének 
(címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés 
módjának és időpontjának meghatározása. 

FP7 Framework Program 7 – Hetedik Kutatási Keretprogram. Az EU 
programsorozata, amellyel célja az európai ipar 
versenyképességének és az információs társadalom szintjének 
javítása.  Ez a program már nevesíti, hogy az IKT fejlődésétől a 
közszolgáltatások korszerűsödését is várja.  

Funkcionális 
interoperabilitás 

A rendszerek azon képessége, hogy egymással adatot tudnak 
cserélni, és a fogadó oldal legalább ember számára 
értelmezhető adatot ad ki. 

Galileo Az EU és az ESA közös vállalkozása, hogy létrejöjjön az 
elsősorban civil célra tervezett rádiónavigációs és 
helymeghatározási rendszer. 

gépi elektronikus aláírás a hatóság számítógépes rendszere egyes elemei számára 
kibocsátott, a dokumentumok hitelesítését, illetve a 
dokumentummozgás, dokumentum-megőrzés vagy 
kommunikáció biztonságát szolgáló, a dokumentumok vagy 
üzenetek megváltozásának kimutatását lehetővé tevő, a 
dokumentumhoz vagy üzenethez kapcsolódó információ, 
amelyből az azt elhelyező számítógépes rendszerelem és az 
aláírás-létrehozó adat előállítását megrendelő hatóság 
egyértelműen azonosítható; 
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Gépi tanúsítvány a hatóság számítógépes rendszere számára kibocsátott 
automatikus aláírás. 

GIS Geographical Information System – Földrajzi Információs 
Rendszer. 

 

GNSS Global Navigation Satellite Systems – globális navigációs 
szatellitrendszerek: esetünkben az európai Galileo projekt 
keretében tervezett navigációs rendszer, az amerikai Navstar 
GPS és az orosz GLONASS rendszer gyűjtőneve. 

GPL General Public Licence – Általános Nyilvános Licensz: egy 
általános célú nyílt forráskódú licenc, amelyet a Free Software 
Foundation (FSF) tervezett a GNU projekt programkódjaihoz. 

GPS Global Positioning System – Globális műholdas 
helymeghatározó rendszer (NAVSTAR GPS). 

Hivatali kapu a hatóságok számára kialakított szolgáltatás-elérési pont. 

Horizontal Actions and 
Measures 

Az IDAbc horizontális programjai. 

Horizontális back office 
megközelítés 

A back office elemek mindegyikére jellemző, azokat átható 
területek számbavétele. Pl. nyílt forráskód, interoperabilitás, 
közmű, térinformatika, digitalizáció stb. 

IDA program Interchange of Data between Administrations – Közigazgatási 
intézmények közötti EU-s adatcsere program (Később IDA II. és 
IDAbc programok követték). Az IDA program célja annak a 
kommunikációs infrastruktúrának a létrehozása és 
működtetése, amely az európai adminisztrációk (később a 
civilek és az üzleti szféra) számára lehetővé teszi a biztonságos 
adatcserét.  

Iktatás Az irat iktatószámmal történő nyilvántartásba vétele az 
érkeztetést vagy a keletkezést követően. 

Imaging rendszer Olyan rendszerek, melyek képesek digitalizálni a papír-iratokat, 
és az így előálló immár elektronikus adatokat a szervezet 
igényeinek megfelelően eltárolni. 

Információs társadalom Az információs társadalom olyan új társadalmi együttélési 
forma, melynek során – napjainkban – az infokommunikációs 
eszközök, az eszközökhöz rendelt tartalom, az ezeket 
működtetni képes ismeret olyan tudást, majd innovációt 
generál, mely katalizálja, és újraszervezi a gazdasági-
társadalmi és kulturális folyamatokat (a társadalmi 
egyenlőtlenségek sajnálatos újratermelése mellett), s ezekhez 
új tartalmi és formai szabályozást és igazgatást (gyakori, 
dinamikus korrekcióval) követel. A valamennyi szférát érintő 
átalakulásban a közigazgatás elé támasztott kihívásokat az e-
közigazgatás tágan értelmezett eszközrendszere (szervezési-
vezetési módszerei, technológiai megoldásai, jogi szabályozása) 
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oldja meg, új alapokra helyezve a közigazgatást. Ezáltal a 
társadalmi paradigmaváltást közigazgatási 
paradigmadiffundálás kíséri 

információszabadság a közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok 
megismeréséhez és terjesztéséhez fűződő alapvető jog, mely 
elősegíti a közhatalom gyakorlásának demokratikus kontrollját 
és a közintézmények átláthatóságát (transzparencia). 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe: Az Európai 
Bizottság által 2004 júliusában elfogadott direktíva, mely  2007. 
május 15-én lépett hatályba. http://www.ec-gis.org/inspire/  

irattárba helyezés Az irattári tételszámmal ellátott ügyirat irattárban történő 
dokumentált elhelyezése, illetve kezelési jogának átadása az 
irattárnak az ügyintézés befejezését követő időre. 

KAÜ Kormányzati azonosítási ügynök. A KAU biztosítja az 
ügyfélkapus jelszavas azonosítást, valamint más, a Kormány 
által kötelezően nyújtott személyazonosítások 
lefolytathatóságát. 

KEK-KH Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

KIFÜ Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Konstitutív hatályú 
nyilvántartás 

Olyan nyilvántartás, ahol valamely jog a nyilvántartásba vétellel 
jön létre, módosul vagy szűnik meg (pl. ingatlan-nyilvántartás). 

Konverziós szolgáltatások Olyan SZEÜSZ-ök, amelyek biztosítják a papír és elektronikus 
formák közötti átjárhatóságot. 

közérdekű adat az állami/önkormányzati feladatot, illetve egyéb közfeladatot 
ellátó szerv kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó 
vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a 
személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy 
formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül 
kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől (így 
különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, 
szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő 
értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó 
jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött 
szerződésekre vonatkozó adat). 

különleges adat a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai 
véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti 
meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a 
szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros 
szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat. 

KÜV Kormányzati Ügyfélvonal: általános közigazgatási 
ügyfélszolgálat (Elérhető telefonon: 1818, valamint telefaxon, 
e-mailen: 1818@ugyfelvonal.hu)  
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LBS Location Based Services – Helyzettudatosságra épülő 
szolgáltatások 

levéltárba adás A lejárt irattári őrzési idejű, maradandó értékű iratok teljes és 
lezárt évfolyamainak átadása az illetékes közlevéltárnak. 

MÁK Magyar Államkincstár 

Micropayment Kisösszegű kifizetés. Olyan elektronikus fizetési módok 
gyűjtőneve, ahol az összeg kellően alacsony ahhoz, hogy a 
hagyományos technológiák hagyományos tranzakciós díjai 
számításba jöjjenek.  

MoReq Managing Information Resources for eGovernment – e-
Kormányzati Információs Erőforrások Kezelése: Az európai 
szintű e-kormányzati metaadatok szabványosítására szolgáló 
kezdeményezés.  

MPS Mobile Positioning System – mobil-helymeghatározáson alapuló 
rendszer, mely a mobiltelefon pillanatnyi földrajzi helyzetéből 
indul ki.  

NAIH emzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság: az Infotv. 
által 2012. január 1-vel létrehozott, az adatvédelmi biztos 
intézményét felváltó nemzeti adatvédelmi hatóság, melynek 
feladata a két információs jog védelme és a magyarországi 
adatkezelések törvényességének felügyelete. 

Naplózás A szoftverben és az általa kezelt adatállományokban 
bekövetkezett események meghatározott körének regisztrálása. 

Nat-Lex A tagállamok online jogi információs rendszereit elérő felület és 
kereső. 

NEK Nemzeti Egységes Kártyarendszer, mely állami irányítás és 
felügyelet mellett, nyílt platformon, gyártótól függetlenül, 
egymással kompatibilis kártyák használatát teszi lehetővé. A 
végső cél a heterogén kártyarendszer kiváltása egy, mindenre 
alkalmas kártyával.  

névhez kötött azonosítási 
szint 

az elektronikus ügyintézésnél egy eljárási cselekmény olyan 
besorolása, ahol akár a benyújtott dokumentum 
hitelesítőjeként, akár egyéb elektronikus kapcsolattartási 
formában csak az érintett ügyfél nevének igazolása szükséges, 
az ügyfélre vonatkozó további azonosító adatok a hitelesítés 
szolgáltatónál rendelkezésre állnak; 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. 

NPM New Public Management – Új közmenedzsment. A 80-as évek 
thatcheriánus ideológiáján elindulva üzleti alapra helyezte a 
közigazgatási szervek működését. Hazánkban explicit módon 
2002-ben jelentek meg az NPM elvek a stratégiákban. 
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NTG Nemzeti Távközlési Gerinchálózat 

Nyilvántartás-orientált GIS E nyilvántartások célja a hatósági nyilvántartás és ellenőrzés, a 
felügyeleti tevékenység, a karbantartás, a tájékoztatás, az 
engedélyezés és más igazgatási tevékenységek gyakorlása. 
Széles körben használt az önkormányzatoknál és az 
államigazgatásban egyaránt. Leggyakoribb alkalmazási területe 
a népességhez, és a vonalas infrastruktúra nyilvántartásához 
kötődik. 

OCR Optical Character Recognition – Optikai karakterfelismerés, a 
beszkennelt szöveg szoftveres támogatású felismerése, illetve 
maga a szoftver. 

OCR Optical Character Recognition – Optikai Karakterfelismerés. A 
papír alapú dokumentumok szkennelését követő optikai alapú 
karakterazonosítás. 

OLAP OLAP (OnLine Analytical Processing – Valós idejű elemzés és 
irányítás) egy olyan szoftver-technológia, melyet napjaink VIR-
jeinek felépítésére használnak. 

Összerendelési nyilvántartás Több hatóságot érintő adatváltozás bejelentése (bejelentetése). 

PKICUG Public Key Infrastructure for Closed User Groups – PKI-Zárt 
felhasználói csoportoknak. A TESTA-n futó elektronikus 
tanusítvány szolgáltatás. 

Project of Common Interest Az IDAbc vertikális programjai – az EU közérdekű területeinek 
konkrét együttműködései. 

pszeudonim azonosítási 
szint 

az elektronikus ügyintézésnél egy eljárási cselekmény olyan 
besorolása, ahol akár a benyújtott dokumentum 
hitelesítőjeként, akár egyéb elektronikus kapcsolattartási 
formában az érintett ügyfél nevének igazolása nem szükséges, 
de az ügyfélre vonatkozó azonosító adatok a hitelesítés 
szolgáltatónál rendelkezésre állnak; 

RAPEX Rapid Alert System – Gyors Riasztási Rendszer: Olyan általános 
keretrendszer, melyre riasztási rendszerek építhetők. 

Rendelkezési nyilvántartás Az ügyfél ügyintézési rendelkezéseinek nyilvántartása, mely azt 
biztosítja, hogy az ügyfél saját kultúrájának, szokásainak 
megfelelően használjon elektronikus megoldásokat. Az 
állampolgár döntheti el, hogy milyen csatornákat, azonosítási 
módokat, értesítési formákat, és azokat hogyan kívánja igénybe 
venni. 

RFID Radio Frequency Indentification Devices – rádiófrekvenciás 
azonosító berendezések. A 2446–2454 MHz frekvenciasávban 
működő technológia alapja egy közel fél dollár értékű 
microchip, melynek segítségével az azonosítás és a földrajzi 
helyzet meghatározása elérhetővé válik. A chip – tárolóegység 
révén – más információkat is tárolni tud. 
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Schengen/SIS a schengeni térség létrehozása a személyek szabad mozgását 
lehetővé tevő legfontosabb uniós vívmány. A belső határok 
eltörléséből és a külső határok megszigorított ellenőrzéséből 
eredő biztonsági kockázatokat a Schengeni Információs 
Rendszer (SIS), Európa legnagyobb informatikai rendszere 
hivatott kezelni, elsősorban a hatékony adatmegosztás 
eszközével. A tagállamok keresett és eltűnt személyekkel, 
ellopott vagy elveszett tulajdonnal, beutazási tilalmakkal 
kapcsolatos adatokat – úgynevezett figyelmeztető jelzéseket – 
helyeznek el a SIS-ben. Az érintettek SIS-sel kapcsolatos 
adatvédelmi kéréseikkel (például tájékoztatási vagy helyesbítési 
kérelem) bármely rendőrkapitánysághoz vagy magyar 
külképviselethez fordulhatnak, akik ezt továbbítják az ORFK 
NEBEK SIRENE Irodához. A magyar SIS adatkezelések 
jogszerűségét a NAIH felügyeli. 

Selejtezés A lejárt megőrzési határidejű iratok kiemelése az irattári 
anyagból és megsemmisítésre történő előkészítése. 

STB Set top box – Televízióhoz csatlakoztatható, interaktivitást 
lehetővé tevő adó-vevő beltéri egység. 

Szemantikai 
interoperabilitás 

Az adatok formátumának azonossága révén más célra használt 
adatok is feldolgozhatóvá válnak mindenhol, azaz gép és gép 
közötti kommunikáció is értelemmel bírhat. 

személyes adat bármely meghatározott, azonosított vagy azonosítható 
természetes személlyel [érintett] kapcsolatba hozható adat és 
az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A 
személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e 
minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az 
érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő 
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a 
helyreállításhoz szükségesek. 

személyhez rendelt 
azonosítási szint 

Az elektronikus ügyintézésnél egy eljárási cselekmény olyan, a 
névhez kötött azonosítási szintnél magasabb szintű besorolása, 
ahol akár a benyújtott dokumentum hitelesítőjeként, akár 
egyéb elektronikus kapcsolattartási formában az érintett ügyfél 
olyan azonosító adatainak igazolása szükséges, amelyekre 
vonatkozóan valamely személyekre vonatkozó közhiteles 
nyilvántartásban szereplő adattal a személy teljes körű 
hozzárendelése elvégezhető; 

Szerelés Az ügyiratok végleges jellegű összekapcsolása. 

Szervezeti interoperabilitás Az ügymenetek formalizálását (modellezését) és a modellek 
közötti átjárhatóság biztosítását, a közigazgatási rendszerek 
közelítését feltételezi (azaz számos normatív elemmel bír). Az 
interoperabilitás szervezeti szinten a kétoldalú megoldások 
helyett a mindenkire érvényes többoldalú megoldásokat 
preferálja. 

SZEÜSZ Szabályozott Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatás. (Részletes 
szabályai: A 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet a szabályozott 
elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 
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kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról) 

Szignálás Az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző 
személy kijelölése, az elintézési határidő és a feladat 
meghatározása. 

TAKAROS Térkép Alapú Kataszter Országos Számítógépesítése, melynek 
megyei szintjét META-nak, Megyei Takaros-nak hívnak. 
(Eszköz-orientált GIS rendszer). 

TASZ Teljes körű azonosítás szolgáltatás 

Technikai interoperabilitás Biztosítja a szolgáltatások közötti átjárások infrastrukturális 
(technológiák, szabványok, házirendek) részeit. 

TEIR Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs 
Rendszer. 

TESTA Trans-European Service of Telematics between Administrations. 
Az európai közigazgatási szervek összekapcsolódását segítő 
infrastrukturális program. Nemzeti magánhálózatokból álló, 
zárt, internettől független gerinchálózat, melynek célja az EU 
adminisztrációjának kiszolgálása, a tagországok közötti 
adatcsere támogatása. 

T-government A digitális interaktív televíziós csatornán keresztül elérhető 
elektronikus közigazgatási eszközrendszer gyűjtőneve. 

VIR/MIS A vezetői információs rendszerek (MIS – Management 
Information System) olyan integrált megoldások, melyek egy 
szervezet vezetési funkcióinak gyakorlásához (tervezés és 
döntéshozatal, szervezés, közvetlen irányítás és ellenőrzés) 
nyújtnak információs segítséget. 

WPKI (M-signo) Wireless Public Key Infrastructure – Vezetékmentes nyilvános 
kulcsú infrastruktúra. A WPKI-technológia lényege, hogy a PKI 
követelményeinek teljesítésére a mobiltelefonokat és a 
mögöttük felépített GSM- (illetve UMTS-) infrastruktúrát 
használja. 

 


