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az egyes közigazgatási rendszerek hatékonyságának rövid-, és középtávú növelésér ől

Az Országgyűlés felismerve azt, hogy az közigazgatás rendszerének megújításában számo s
olyan lehetőség rejlik, amelyek megvalósítása rővidtávon, jelentősebb anyagi ráfordítás nélkü l
lehetséges, ugyanakkor az egyes munkafolyamatok eredményességének növelését nag y
hatékonysággal képesek biztosítani, az alábbi határozatot hozza :

1. Az Országgy űlés felhívja a Kormányt, hogy

a. a mellékelt helyzetelemzésben foglalt megállapítások, illetve a megállapítások alapjá n
megfogalmazott javaslatok alapján a jelenleg hatályos jogszabályi környezete t
tekintse át ,

b. a javasolt eljárási folyamatokhoz elengedhetetlenül szűkséges infrastrukturáli s
megoldások megvalósításának jogszabályi garanciáit legkés őbb folyó év december
31 . napjáig teremtse meg .

2. Ez a határozat a kőzzétételt követő napon lép hatályba .



Indokolás

Az államapparátus által gyakorlatban alkalmazott rendszerek és bevett közigazgatás i
műveletek hatékonyságának javítása érdekében, a folyamatosan fejlődő technikai
vívmányokra a jogalkotónak mindenkor kiemelt figyelmet kell fordítania .

A mellékelt hatástanulmány alapján egyértelműen látható, hogy a hazai eljárások számos
tekintetben elmaradottnak mondhatóak nem csak a nyugat-európai államok, hanem egye s
esetekben a volt szocialista blokk egykori tagállamainak napi gyakorlatában megfigyelhet ő
modern, a tudomány jelenlegi állásának megfelelő technológiák alkalmazásához képest .

A hazánk számára is rendelkezésre álló lehet őségek kihasználatlanságából egyenesen

következő hátrány valamennyi állampolgárunkat kedvez őtlenül érinti . Szükséges tehát, hogy a

kellő helyzetfelismerést követően a rövid-, és középtávon is megvalósítható stratégiá k
jogszabályi feltételei biztosításra kerüljenek .



Volner János
országgyű lési képviselő

Képviselő i önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Mellékelten — az Országgyűlésről szóló 2012 . évi XXXVI . törvény 28. § (4) bekezdése
alapján – benyújtom az egyes közigazgatási rendszerek hatékonyságának rövid-, é s
középtávú növelésérő l szóló határozati javaslatot .

A javaslat indokolását csatolom .

Budapest, 2013 . augusztus 12.

Voln János
országgyűlési képviselő

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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ELŐSZÓ 
 
 

 Jelen anyagnak nem célja, hogy a magyar önkormányzati rendszer struktúrájával, alapvető 

működésével kapcsolatos átfogó reformprogramot tárjon az Olvasó elé, célja viszont rövid- és 

középtávon megvalósítható, egyszerűbb, ugyanakkor a magyar közigazgatás önkormányzati 

alrendszerének hatékonyságát jelentősen növelő, valamint a közélet tisztaságát elősegítő 

megoldások felvázolása. Ezek között kiemelten foglalkozik a modernkori ügyviteli megoldások 

kihasználásával, mert a napjainkban is rohamléptekkel fejlődő informatikai és telekommunikációs 

innovációk jó szolgálatot tehetnek a közigazgatásban is, azonban – különösen Magyarországon és a 

kelet-közép-európai régióban – megfigyelhető, hogy a közszféra jelentősen lemarad ezen eszközök 

alkalmazása terén. 

 Ezek a lehetőségek képesek magasabb szintre emelni a közszolgáltatások minőségét, 

gyorsíthatják és egyszerűsíthetik az ügyvitelt, jó eszközei lehetnek az ügyfélközpontúság 

emelésének, emellett költséghatékony és környezetbarát működést is jelenthetnek. 

 A munkámban bemutatok néhány magyarországi példát a sikeres alkalmazásra, emellett 

külföldi megvalósításokat is ismertetek. 

 Általánosságban megfigyelhető, hogy az állami szektorban a maradi gondolkodás, a régi 

szokásokhoz való ragaszkodás, ha úgy tetszik a technikai újításokkal szembeni óvatosság a 

jellemző, ezzel ellentétben a versenyszféra sokkal bátrabb és merészebb e téren. Véleményem 

szerint ez a jelenség az alábbi okokra vezethető vissza: 

 

• Nincs versenyhelyzet, ami megkövetelné a fejlődést, fejlesztést. Az állam a hatósági ügyek 

intézése, illetőleg a közszolgáltatások biztosítása terén monopolhelyzetben van. 

• Jóllehet, alapvető követelmény, hogy a közpénzekkel takarékosan és ésszerűen 

gazdálkodjanak, ez azonban sok esetben nem valósul meg, emellett komoly probléma, hogy 

nem beszélhetünk hosszú távú közigazgatási stratégiáról, hosszútávon megvalósuló 

fejlesztésektől. Ennek oka, hogy ha vannak is ilyen tervek, akkor azt az aktuális politikai 

ráhatás mindig képes felülírni. Az a szekér, amit hol jobbra, hol pedig balra rángatnak, nem 

fog előre haladni. Magyarországon különösen jellemző a közigazgatás szakmai részének 

átpolitizáltsága. 

• A közigazgatás (ez nem csupán az önkormányzati igazgatásban van így) 

szervezetrendszerében dolgozó, a döntéshozatalban résztvevő személyzet nehezen tér át új 

dolgokra, ez részben a korábbi rendszerekhez és a bevett működéshez való 

ragaszkodásuknak tudható be. 
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Ma már azonban, amikor folyamatosan nő az emberek földrajzi mobilitása, egyre inkább az 

állam érdekévé válik, hogy minőségi szolgáltatásokat biztosítson az állampolgárok számára, 

annak érdekében, hogy megakadályozzák a lakosság elvándorlását. 

 Ebben a rövid, leginkább vitaindítónak szánt munkában néhány magyarországi példát, majd 

pedig a későbbiek során külföldi példákat mutatok be arra, hogy miként lehet korunk vívmányait a 

közigazgatásban hasznosítani. 

 Ezt követően az értekezés további részében olyan ötleteket mutatok be, amelyek jó 

szolgálatot tehetnek egyfelől a tisztább közügyek megteremtéséért, másfelől pedig elérhető általuk 

egy jobb és a jelenleginél sokkal élhetőbb helyi környezet. 
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Az e-közigazgatás kialakulása Magyarországon 

 
Hazánkban az e-közigazgatás kialakulásának megkésettsége – a legmesszemenőbb 

következtetésekkel – visszavezethető arra a szomorú tényre, hogy az ún. keleti blokkhoz vagy más 

néven szocialista blokkhoz tartoztunk, amely gazdasági szempontból, így az informatikai újítások 

lekövetésében is alulmaradt a világ fejlettebb felével szemben. Fontos ugyanakkor megjegyeznünk 

e ponton azt is, hogy a nyugati országokban is újabb keletű a „lean administration”, az „e-

administration” és a szolgáltató állam megjelenése, kiteljesedése. Nemcsak az állam, hanem a teljes 

társadalom is lemaradásban volt, hiszen a lakosság internet-ellátottsága jelentősen elmaradt a 

fejlettebb országoktól. 

1 

 Jól látható, hogy 2004-ben Magyarország (Csehországgal, Szlovákiával és 

Lengyelországgal) a 25% és 35% közötti internet penetrációval bíró országok között volt, amelyhez 

képest Nyugat-Európa jobb eredményeket ért el. A fenti térképből kiderül az is, hogy a 2004. május 

elsején csatlakozott EU-országok között Észtország vezetett már akkor is e tekintetben. 

                                                           
1 http://www.zooknic.com/Users/zooknic_world_2004_09_users.jpg  
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Ez a finn-észt kapcsolatokra vezethető vissza, amely együttműködések között szerepel az 

internet és az e-közigazgatás fejlesztésének előmozdítása is. Észtország az e-közigazgatásban a mai 

napig élen jár, Finnországgal együtt. Ez utóbbi nemcsak a lappföldi Mikulásról, Joulupukkiról híres, 

hanem arról is, hogy ott az internet-hozzáférés az alapjogok között szerepel 2010 júliusától.2 

 

A fenti térképen szintén az internet-ellátottság látható, a lakosság számarányában számítva, 

ám ez a térkép már a 2013. évi állapotokat mutatja. Hazánkban ma már a lakosság 65%-ának van 

lehetősége a világhálóra kapcsolódni. 

A 2000-es évek első felében nagyot lendített a számítógép- és internet-ellátottságon az ún. 

Sulinet Program, melyet 1997-től kezdtek el, majd annak folytatása, a Sulinet Expressz. E program 

keretében egyrészt javult az oktatási intézmények és a lakosság ellátottsága, másrészt a megvásárolt 

számítástechnikai eszközök értékéből bizonyos mértékű adójóváírást vehettek igénybe a vásárlók. 

Ezekkel az innovációkkal összhangban, a magyar kormány 2003-ban elfogadta a Magyar 

Információs Társadalom Stratégiát (MITS). E stratégia két nagy részterületet célzott meg, 

melyeknek egyike volt az ügyfél (állampolgár) számára nem látható folyamatok korszerűsítése, így 

a back-office és mid-office jellegű fejlesztések, a másik nagy terület pedig az ügyfélkapcsolati 

oldal, az ún. front-office modernizációja volt. A MITS-hez kapcsolódóan különféle ágazati 

stratégiákat alkottak, ezek közé sorolható az elektronikus kormányzat stratégia is. A MITS az egyes 

ágazati stratégiák révén részsikereket tudott elérni, azonban az egyes előrelépések 

összehangolásának hiánya miatt nem tudott összeállni egy hatékony, nagy lépéssé. Az azóta is 

hangsúlyos e-közigazgatás (elektronikus közigazgatás) kiépítése során a program nem számolt a 

rendszerben fellelhető párhuzamosságokkal, így a közpénzek felhasználása sok esetben nem volt 

hatékony, ha úgy tetszik, pazarló gazdálkodás valósult meg. Általában egy-egy feladatra 

                                                           
2 http://www.hwsw.hu/hirek/43216/finnorszag-szelessav-megabit-internet-kapcsolat-jog-optika.html  
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koncentráltak a projektek. Ilyen volt az EU-20 közszolgáltatások on-line elérésének biztosítása, 

melynek keretében a szolgáltatások elérhetővé váltak ugyan, azonban az igénybevevők köre a 

várakozásokon bőven alul maradt, másfelől a háttérfejlesztések elmaradtak, a hosszú távú 

fenntarthatóságot pedig nem vizsgálták. A MITS végrehajtása során kiépült az államigazgatás 

rendszerében az elektronikus kormányzat alapját képző Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat. A 

www.magyarorszag.hu oldalon keresztül több száz közszolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztató 

érhető el, az információk keresőn keresztül találhatók meg. Ehhez a rendszerhez 2005-től szervesen 

kapcsolódik az ún. Ügyfélkapu, amelyen keresztül személyazonosításhoz kötött közszolgáltatások 

is elérhetők (előzetes okmányirodai regisztrációt követően). Örömteli fejlemény, hogy 2006-ban 

már több mint 110 000 állampolgár regisztrálta magát az ügyfélkapun.3 

Az ügyfélkapu pozitív tapasztalatai után, valamint az egyablakos ügyfélkiszolgálás 

igényének további fenntartásával megkezdődött a back-office funkciók korszerűsítése is. Az 

államigazgatás mellett az önkormányzatok tekintetében is megkezdődött a munka, mégpedig az I. 

NFT keretében megvalósult Gazdasági versenyképesség operatív program (GVOP) 4.3 által. Az 

intézkedések két irányvonalat követtek: a helyi önkormányzatok információnyújtó, adatszolgáltató 

tevékenységének korszerűsítését, illetőleg az önkormányzati adatvagyon másodlagos hasznosítását. 

Ez a GVOP csak a 10 000 fős lakosságszám feletti települések számára tette lehetővé, hogy 

önállóan pályázzanak, amely társulási kényszert jelentett a kisebb önkormányzatok számára, 

egyúttal növelte a projekt sikerességét. A szűkös forrásokból gazdálkodó önkormányzatoknak 

ugyanis elő kellett teremteniük az önrészt, amely nem minden esetben volt egyszerű (a támogatási 

intenzitás 87,5%-os mértékű volt). A program az önkormányzatok 20%-ában tudott sikereket elérni, 

amely a magyar lakosság 65-70%-át jelentette. A GVOP kritikája, hogy az elért fejlesztések 

költségei nem álltak arányban az eredményekkel, másfelől pedig egymással kommunikálni nem 

tudó szigetek jöttek létre, nagyjából a számítástechnika kínálati oldalát leképezve. Nem készült 

egységes rendszer és egységes hálózat az önkormányzatok között. 

Később létrejött az i2010: Európai Információs Társadalom a Növekedésért és 

Foglalkoztatásért kezdeményezés, gyorsította a fejlődést az Új Magyarország Fejlesztési Terv, és 

megszületett az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, a következő prioritásokkal: 

                                                           
3 Összefoglaló a kormányzati informatika és az elektronikus kormányzás terén végzett tevékenységekről és 
eredményekről (2002-2006), MeH EKK − misc.meh.hu/binary/7854_beszamolo_honlapra_2006_06_08.pdf  
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4 

 

A következőkben, a kereteken túllépve néhány konkrét hazai informatikai újítás 

megvalósulását, valamint néhány külföldi példát mutatok be. 

                                                           
4 www.nfu.hu/download/1764/ekop_070703_hu.pdf  
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A számítástechnika és a telekommunikáció vívmányai a 

magyar önkormányzatokban 

 
Amikor a mobil kommunikáció fejlődése már nem pusztán azt jelenti, hogy mobiltelefon 

segítségével, vezetékek és elektromos hálózati csatlakozás nélkül kommunikálhatunk egymással, 

hanem – akár valósidejű – (mozgó)kép-és hangátvitelre is képesek vagyunk általa, vagy akár GPS-

koordináták alapján a helyzetünk pontos meghatározás is megoldott, új lehetőségek kínálkoznak az 

innovációknak a közigazgatásban való alkalmazására is. A GPS alapján a közterületen lévő pozíció 

teljes pontossággal meghatározható, a valós idejű képátvitel pedig hiteles, és a mobiltelefon révén 

azonosított átvitelt tesz lehetővé. 

Az ebben rejlő lehetőségeket ismerte fel Kovács Péter XVI. kerületi polgármester és Ancsin 

László jegyző, amikor életre hívták az e-Poldi rendszert. 

A rendszert Janikovszky Éva „Málnaszörp és szalmaszál” című regénye, valamint az abból 

készült, „Az égig érő fű” című 1979-es magyar film szereplője, Poldi bácsi, az 52 év szolgálat után 

nyugdíjba készülő parkőr ihlette. Egy webes alapú közterület felügyeleti rendszerről van szó, 

amelyhez bárki kapcsolódhat, adatokat kereshet, illetve továbbíthat is. Így a közterületekkel 

kapcsolatos bejelentések azonnal, egyszerűen eljuttathatók a polgármesteri hivatal illetékes 

szerveihez. A problémák így gyorsan észlelhetők, és jelentősen gyorsabban megoldhatók, mint 

korábban. A rendszer működésének alapja, hogy a kerület 16 választókörzetében 1-1 fő „nyugdíjas 

Poldi bácsi” teljesít szolgálatot, akik folyamatosan járják a hozzájuk tartozó területet, és jelentik, ha 

rendellenességgel (pl. illegális hulladéklerakás, kátyúk, veszélyes hulladék, rongálás, roncsautó, 

stb.) találkoznak. Az alkalmazottak 1-1 kézi számítógéppel felvértezve sétálnak. A szoftverben 

kiválasztják az előre definiált elemek közül az aktuálisat (pl. roncsautó), és a készülék kamerájával 

fényképet készítenek. Emellé kerül a készülék által megállapított pontos helyszín (GPS 

koordinátákkal), illetve megjegyzéseket is fűzhetnek az észleléshez a felügyelők. A küldéssel az 

információ eljut a polgármesteri hivatalhoz, és a térképen megjelenik az új probléma. Így lehetőség 

van a probléma elhárítására. 

A rendszer azért is különleges, mert bárki lehet „Poldi bácsi”, a XVI. kerület honlapján 

lehetőség van a regisztrációra, ezzel a lakosság széles köre bevonható a közterület-felügyeleti 

feladatokba. Véleményem szerint az e-Poldi hozzájárul ahhoz, hogy az állampolgárok érezzék, 

hogy fontosak, közvetlenül is kapcsolatba léphetnek az ő érdekeiket szolgáló helyi hatalommal, 

azaz annak hivatalával. 
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Az e-Poldi rendszerről egy képernyőfelvétel (PrintScreen): 

5 

 
Egy másik egyedülálló újítás a XII. kerületben, a Hegyvidéki Önkormányzatnál valósult 

meg. 2011. június 14-től kezdődően ugyanis élő, internetes ügyfélszolgálat áll a helyi lakosság 

rendelkezésére. Az ügyfelek azonosítás nélkül beszélhetnek az ügyintézővel, akit – hála a 

hivatalban megtalálható webkamerának és head-setnek – látnak és hallanak is. Az ügyfelet az 

ügyintéző azonban nem látja, csak hallja. 

Első lépésként helyi adóigazgatási, építéshatósági, városgazdálkodási, vagyongazdálkodási 

és az általános igazgatási irodák munkatársait lehet elérni a rendszeren keresztül. Az ügyintéző 

információt nyújt, egyúttal képes az ügyfél számára a szükséges nyomtatványokat átküldeni, illetve 

segít azok kitöltésében, valamint a weboldalon (az önkormányzat honlapján) is eligazít bennünket. 

Tekintettel arra, hogy nincs beazonosítás, kizárólag általános tájékoztatást nyújtanak a kollégák, 

konkrét ügyben nem adhatnak információt, és személyes beazonosításhoz kötött ügyintézésre sincs 

lehetőség. Az új ügyfélszolgálati forma nyitva tartási rendje jelenleg a következő: 

6 
 

                                                           
5 Forrás: http://www.govcenter.hu/epoldi/  
6 http://www.hegyvidek.hu/etl 
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A számítástechnikai, illetve mobil kommunikációs 

eszközök alkalmazása külföldön 

 
Ahhoz, hogy megértsük, Magyarországon milyen újításokra lenne szükség, célszerű 

megvizsgálni az e-közigazgatás terén élen járó országok valamelyikét. Elsőként Ausztrália 

elektronikus közigazgatási rendszerét mutatom be. A legutóbbi átfogó e-közigazgatási stratégia 

2006-ban készült.7 A stratégia első helyen kezeli az ügyfélközpontúságot, és alapelve a „value for 

money”, azaz, ha az adófizető pénz fizet az államnak, értékes szolgáltatásokat kell nyújtani neki 

cserébe. Ez az alapelv Magyarországon még nem valósult meg abban az értelemben, ahogy a világ 

túlsó felén, a nagy, ismeretlen déli területen (terra australis incognita) igen. 

A fent említett stratégia eredményeként a közszolgáltatások igénybevételéért az 

ausztráloknak lehetőségük van mobiltelefonos, vagy ún. smartcard alapú fizetésre. Magyarországon 

– ahol miután kiálltuk a sort az okmányirodában, még elküldenek bennünket a postára, ahol 

befizethetjük a csekkünket, majd ezt követően folytatódhat a további ügyintézés – ez ma még sajnos 

elképzelhetetlen. Az ausztrál e-kormányzati felületen megvalósult az SSO (single sign-on) elv, 

vagyis egyetlen bejelentkezéssel elérjük a közszolgáltatások széles körét, így akár TB-ügyintézésre 

(Medicare) is lehetőségünk van. 

 Az ausztrál adóhivatalnál (ATO – Australian Taxation Office) bárki – azaz migráns, vagy 

diákvízummal dolgozó személy is – bármiféle előzetes regisztráció nélkül igényelhet adószámot 

(TFN – tax file number).8 

 Ausztráliában sikeresen megvalósult mindenütt az on-line ügyfélszolgálat, a nyugat-

ausztráliai Perthtől, a keleti parton fekvő Brisbane-ig, és elérjük akár a sivatag közepén lévő Alice 

Springsben is. 

 Mindezek megvalósulásának előfeltétele volt, hogy a lakosság körében az internet 

penetráció kellő mértékű legyen (2004-ben a lakosság 75%-a volt on-line, mára csaknem mindenki 

eléri a világhálót). 

 Ha már korábban említésre került a külföldi állampolgárok számára elérhető elektronikus 

közigazgatási szolgáltatások köre, akkor érdemes néhány szót szólni az elektronikus úton 

igényelhető látogatói vízumról, az ún. eVisitorról. Az eVisitor azoknak nyújt beutazási és 

tartózkodási lehetőséget, akik Ausztrálián kívül tartózkodnak az igénylés pillanatában, és turisztikai 

vagy üzleti céllal kívánják az országot meglátogatni. A turisztikai célokban benne foglaltatik a 

                                                           
7 http://www.finance.gov.au/publications/2006-e-government-strategy/index.html  
8http://www.ato.gov.au/individuals/content.aspx?doc=/content/38760.htm&pc=001/002/001/008/002&mnu=1106&mfp
=001/002&st=&cy=1  
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rekreációs cél, a pihenés, a család, a rokonok, vagy az ismerősök meglátogatása, az üzleti cél pedig 

lehet tárgyalás, konferencián való részvétel, vagy a lehetőségek felmérése érdekében tett üzleti 

látogatás. Az eVisitor maximálisan háromhavi egyhuzamban való tartózkodást tesz lehetővé, és a 

megadás dátumától számított egy évig érvényes. A vízum igénylése teljes egészében online zajlik, 

semmiféle személyes eljárást nem igényel. A vízumba nem kerül bele a megszokott matrica (label), 

az ausztrál határrendészet számítógépes rendszere tárolja az egyes útlevelekre vonatkozó, vízummal 

kapcsolatos információkat. A vízum igénylése az ausztrál Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 

(Department of Immigration az Citizenship) honlapján (www.immi.gov.au) történik. Az igénylő 

megadja az elektronikus formanyomtatvány kitöltése során az e-mail címét, amelyre a hivatal 

néhány napon belül értesítést küld a vízum megadásáról vagy – rosszabb esetben – a beutazás 

megtagadásáról. 

 Az állampolgároknak az elektronikus közigazgatási szolgáltatások széles köre áll a 

rendelkezésére: okmányok pótlására is lehetőség van online, hivatali sorban állás nélkül. Ha 

igazolványképre van szükség, akkor egy digitális fényképezőgéppel avagy webcam segítségével 

elkészíthető a kép, és elektronikus úton továbbítható a hivatal felé. 

 Az e-közigazgatáshoz részben kapcsolódó, leginkább a lakosság legkorszerűbb internet 

hozzáférését biztosító, jelenleg kidolgozás alatt lévő projekt a Nemzeti Szélessávú Hálózat 

(National Broadband Network - NBN). A hálózat kiépítésének munkálatai még 2003-ban, John 

Howard (Liberal Party) kormányzása idején kezdődtek, és a kiépítési munkálatok a 2007-tól 

napjainkig tartó Kevin Rudd, majd Julia Gillard (Labor Party) vezette kormányzat alatt is 

folytatódtak. A teljes hálózat az előrejelzések szerint 2021-re fog kiépülni, kezdetben, vezetékes 

alapon 1 Gb/s adatátvitelt tesz majd lehetővé, és mindenki számára elérhető lesz. A legnagyobb 

ausztrál internetes és telekommunikációs szolgáltató, a Telstra lett bevonva a projektbe, amelyhez 

egy kormányzat által létrehozott céget is alapítottak, az NBN Co.-t. A megvalósítás első 

lépcsőjében Tasmániában már próbaüzemben kipróbálták a szélessávú vezetékes hálózatot. Ehhez 

csatlakozik majd a vezeték nélküli (wireless) elérés, amelyhez két műholdat lőnek fel a világűrbe 

2015-ig. Ezek ún. Ka band műholdak lesznek, 26.5 – 40 Ghz közötti frekvenciatartomány-

használattal, és optimális esetben 80 Gb/s adatátvitelt tesznek majd lehetővé.  

 A fenti első osztályú példa, minta-ország mögött jelenik csak meg az Amerikai Egyesült 

Állomok, ahol a korábban említett koncepcióhoz hasonló „National Broadband Plan” projekt csak 

2010 márciusában indult el. Célkitűzéseiben is alulmarad: a lakosság (100 millió amerikai 

háztartás) számára 100 Mb/s adatátvitelt céloz meg, míg 1Gb/s elérését tűzi ki a közintézmények 

(kormányzati szervek, iskolák, kórházak, stb.) számára. 

 Sajnos Magyarországon még ettől is fényévekre vagyunk, ilyen széles kört érintő központi, 

állami kezdeményezés egyáltalán nincs. 
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Az e-közigazazgatás kialakításának gyors kezdeti lépései 

a magyar önkormányzatokban - javaslatok 

 
Amint azt az anyag elején is említettem, jelen munka célja néhány egyszerű lépés 

bemutatása, amivel elindítható a magyar önkormányzatok elektronikus ügyvitelének fejlesztése. 

Az első lépés a lakosság jelenleg 65%-os internet hozzáférésének kiterjesztése. Ennek okán 

megemlíthető a korábban ismertetett és követendő finn példa (internet hozzáférés, mint alapjog), 

valamint az, hogy Zsámbék önkormányzata már 2007 decembere és 2008 februárja között kiépítette 

az ingyenes WIFI internetelérést a teljes településen9, és azóta több település is tett ilyen irányú 

lépéseket. Tekintettel arra, hogy ma már olcsón kivitelezhető az internetelérés biztosítása, javaslom 

a hozzáférést minden állampolgár számára nemcsak de iure, hanem de facto is biztosítani. 

Álláspontom szerint a jogi környezet megteremtése és az ország egészére való kivitelezés 

mindennel együtt mindössze néhány hónap alatt megoldható lenne. 

Ha ez megvan, akkor az on-line ügyfélszolgálatok országszerte megkezdhetik a 

működésüket, ami gyorsabb ügyfélkiszolgálást tesz lehetővé, vagyis növeli a produktivitást, így 

humánerőforrás szabadul fel, amely más feladatokra igénybe vehető. 

Az e-Poldihoz hasonló közterület felügyeleti rendszerek kiépítése a következő lépés, 

amellyel az élhető környezet megteremtése sokkal egyszerűbbé válik, s miután mindenki 

kapcsolódhat a rendszerhez, így sokkal inkább úgy érzik majd az emberek, hogy nemcsak 

alávetettjei, hanem cselekvő részesei is a hatalomnak. Emellett a közbiztonság jelentős 

javítása is elérhető lenne ilyen megoldások révén.  

Végül szükséges megemlíteni a helyi önkormányzatok áttérítését a hagyományos, 

papíralapú ügyvitelről az elektronikus rendszerek használatára, ahol csak erre lehetőség van. 

Hatékony, egyszerű, korszerű, jó az államnak, a hivatalnak (olcsó), jó az ügyfélnek (kényelmes). 

A különféle intézendő ügyek hivatalon belüli kezelése egyszerűen megoldható volna 

elektronikus úton. A megtérülés gyors lenne, gondoljunk csak a jelentősen csökkenő 

papírmennyiségre! Ezen kívül ezek a belső nyomtatványkitöltő felületek interaktívak és 

intelligensek is lehetnek, amely által csökken a hibázás lehetősége, így az egyébként hibajavításra 

fordított munkaidő megtakarítható. A nagyságrendekkel csökkenő papírmennyiség 

környezetvédelmi szempontból is kiemelkedő fontossággal bír. Ezzel egyebek mellett egyértelműen 

tisztázható, hogy miért ki a felelős (elektronikus aláírás, időbélyegző kerülhet a dokumentumokra), 

a rendszerekhez az adott munkakörhöz tartozó jogosultság-profilok alakíthatók ki. 

                                                           
9 http://www.sg.hu/cikkek/56048/ingyen_internet_zsambekon 
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A fenti sorokhoz tartozik még egy fontos szó, mely kritérium is egyben: interoperabilitás, 

vagyis magyarul a különféle informatikai rendszerek egymással való együttműködési képessége. 

Jelenleg, ahol a közigazgatásban elektronikus rendszereket használnak, ott ezek „külsős” 

fejlesztések, így az egyik rendszer a másiktól eltér, emellett probléma, hogy folyamatos költséget 

jelent a licencdíjak megfizetése vagy az esetleges szoftverszerviz, programozási (fejlesztési) igény. 

Felmerül a kérdés: hogyan lehet mindezt elkerülni? Hogyan lehet egymással jól együttműködni 

képes informatikai rendszereket fejleszteni, ahol az esetleges programozási igény nem generál 

mindig felesleges kiadásokat? 

A válasz túlmutat az önkormányzatok kérdéskörén, a közigazgatás egészét érinti. Létre kell 

hozni a Nemzeti Szoftverfejlesztő Intézetet! Így a mi igényeinknek abszolút megfelelő, hazai, 

magyar kezek munkája által létrejött szoftvertermék az eredmény, amelynek későbbi fejlesztésére, 

paraméterezésére helyben adott a programozó gárda. Ha a szoftverek jól sikerülnek, még akár a 

külföld felé is piacképesek lehetnek az integrált közigazgatási informatikai rendszerek! Mindehhez 

még valami: ezzel a lépéssel egy óriási problémát tudnánk megoldani, megállíthatnánk a fiatal 

programozók külföldre történő elvándorlását. Napjainkban az informatikai szakemberek 

körében (is) erőteljes migráció figyelhető meg, melynek így STOP táblát mutathatnánk.  

Az elektronikus közigazgatási (e-közigazgatás) megoldásokat egyben ki lehet (és kell is) 

bővíteni a mobil közigazgatási (m-közigazgatás) szolgáltatásokkal, mint amilyen például a mobil 

fizetés, vagy a GPS-alapú lehetőségek.  

Az alábbi ábrán jól látható, hogy 2012 első negyedéve és 2012 negyedik negyedéve között 

globálisan 100%-kal nőtt a mobil adatforgalom. 
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 Eszközök biztosítása a hivatali személyzet hatékony 

munkavégzéséhez 

 
Az anyag elején ismertettem, hogy jelenleg milyen problémák mutatkoznak a hivatali 

alkalmazottak körében, akik immáron részben nem a polgármesteri hivatalokhoz, hanem a járási 

(kerületi) hivatalokhoz tartoznak. Az innovációk bevezetésének nehéz volta, a maradi hozzáállás 

nemcsak itt, hanem a magyar közigazgatási szervezetrendszerben általánosan jelenik meg. 

Amennyiben a hivatali személyzet informatikai képzése sikeresen végződik, és rendszerbe állnak az 

elektronikus nyomtatványkitöltő és egyéb ügyviteli szoftverek, úgy a hivatali dolgozók munkájának 

hatékonysága nagymértékben növelhető, a teljesítményarányos bérezésből adódóan pedig a 

jelenleginél jóval magasabb béreket lehetne kifizetni a jól teljesítő közszolgáknak. Ha 

megvizsgáljuk, hogyan változott a minimálbérhez képest a köztisztviselői illetményalap az 

évszázad elejétől napjainkig, akkor a következő aránytalanságot láthatjuk: 

Év Minimálbér (Ft) Köztisztvisel ői 
illetményalap (Ft) 

2001 40000 30600 

2002 50000 33000 

2004 53000 33000 

2005 57000 35000 

2006 62500 36800 

2007 65500 36800 

2008 69000 36800 

2009 71500 38650 

2010 73500 38650 

2011 78000 38650 

2012 93000 38650 

2013 98000 38650 

   

Minimálbér 2013-ban (2001-hez képest) 245% 

Köztisztviselői illetményalap 2013-ban (2001-hez képest) 126% 

 

Hasonló cipőben járnak egyébként a pedagógusok, az egészségügyi alkalmazottak is. Az az 

állam pedig, amely nem becsüli meg azokat, akik érte dolgoznak, a biztos hanyatlás útját járja. 

Gondoljunk csak bele, hogy ma mennyire elképzelhetetlen a köztisztviselők, tanárok, orvosok, és 

más állami alkalmazottaknak utoljára Horthy Miklós Kormányzó Urunk országlása idején tapasztalt 

megbecsültsége. Akkoriban, ha valaki közhivatalnok volt vagy gimnáziumi tanár – tehát még csak 

nem is egyetemi tanár – akkor anyagi és erkölcsi megbecsülésnek örvendett. Nos, úgy gondolom, 
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egyebek mellett ezt kell helyreállítanunk, s ha ezek mellett egy szolgáltató állam jelenik meg, 

amelyre az állampolgárok nem ellenségként, hanem őket képviselő, felsőbb szintű entitásként 

tekintenek, akkor elindulhatunk a szebb jövő felé. Ha Magyarország erős várának falait ilyen 

kövekből építjük, biztosak lehetünk benne, hogy a ma még földön fekvő ország – az 1920 utáni 

időszakhoz hasonlóan – nem több mint húsz esztendő alatt ismét régi fényében fog tündökölni. 

A törvényben ma meglévő, ám megfelelően ritkán használt teljesítményértékelést újra kell 

fogalmazni, és reális teljesítményük alapján kell megítélni az alkalmazottakat.  

Ennek egyik oldala az elvégzett munka mennyiségének egzakt mérése (pl. egységnyi idő 

alatt iktatott anyagok, feldolgozott ügyek száma, vezetőknél a vezetői funkciók gyakorlása, a 

munkaszervezés sikeressége). Erre az elektronikus rendszerek használatával egyszerű lehetőség 

nyílik: riportok, statisztikák készíthetők, anélkül, hogy hosszasan kellene ügyiratok, akták egész 

csomói között mazsolázgatni. 

A teljesítményértékelés másik oldalát képezné az ügyfélkapcsolati (ha úgy tetszik, front 

office) területen dolgozóknál az ügyfelek, vagyis az állampolgárok által adott értékelés. Ezt a 

versenyszférában hosszú ideje jól ismert módszer a „customer care” területén, az állami működés 

során viszont – az állam korábban ismertetett monopolhelyzete miatt – eddig figyelmen kívül 

hagyták. 

Az értékelésre az on-line ügyfélszolgálat esetén egyszerűen sor kerülhet: a beszélgetés 

végén, amennyiben az állampolgár szeretné, értékelhetné az ügyintéző felkészültségét, a 

problémamegoldást, a kommunikációt, és meghatározott szempontok szerint úgy általában a 

munkáját. 

A jól átgondolt és objektív teljesítményértékelő rendszerben elért besorolás alapján az állami 

alkalmazottak illetménye módosíthatóvá válna10, a színvonalasabb és több munka magasabb fizetést 

jelentene, míg az elkényelmesedett és lusta személyzet jövedelme arányosan csökkenne. A 

legjobban teljesítő munkatársak pedig jogosulttá válhatnak az üzleti életben megszokott bónuszra, 

prémiumra, ezáltal komoly ösztönzést kapnának arra, hogy a teljes évben mindig a maximumot 

nyújtsák. Úgy gondolom, hogy ezekkel a lépésekkel a fásultság, a kiégés is csökkenthető. 

Véleményem szerint a fentiekkel elindítható az a folyamat, amelynek eredményeként a 

közigazgatásban is megjelenne a minőségbiztosítási tevékenység és az ügyfélközpontú szemlélet, s 

mindennek folyománya pedig egy professzionális, hatékonyan dolgozó állami alkalmazotti réteg 

kialakulása.  

                                                           
10 az illetmény eltérítésére a törvény ma is lehetőséget ad, de jellemzően nem, illetve nem jól alkalmazzák 
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Jelenleg azonban ettől nagyon messze vagyunk, sőt, a kormányzat által felvázolt jövőkép, a 

tendencia sem ebbe az irányba mutat, minden túlzás vagy pesszimizmus nélkül kijelenthető, hogy a 

jelenlegi helyzet konzerválása, mi több, még rosszabb körülmények kialakítása várható.11 

 

                                                           
11 http://fn.hir24.hu/itthon/2013/04/23/berbefagyasztas-8-evig/ 
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