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A HAZAI KÖZIGAZGATÁS ELEKTRONIZÁLÁSÁNAK HELYZETE

(THE STATUS OF THE HUNGARIAN ELECTRONIC CIVIL SERVICE NOWADAYS)

A kormányzati és a védelmi szféra kommunikációs rendszerei közösségi irányelvek szerinti együttműkö-
désének továbbfejlesztési lehetőségei szorosan összefüggenek a hazai elektronikus közigazgatás (e-köz-
igazgatás) rendszerével, és annak fejlettségi állapotával. A közlemény rövid összegzést ad a hazai e-köz-
igazgatás helyzetéről, valamint a meghatározó uniós trendekről és új kihívásokról.

The possibility of further development of cooperation according to the Union governing principle of com-
munication systems of governmental and defensive sphere closely relates to the system of national el-
ectronic civil service (eService) and its state of development. The text gives a short summary about the 
Hungarian eService, the Union’s trends and the new challenges.

A BEFOGADÓ E-KÖZIGAZGATÁS

Az Európai Unió az i2010 akciótervben az Egységes Európai Információs Tér megteremtésekor harmadik célkitű-
zésként a befogadó, minőségi közszolgáltatásokat nyújtó és az életminőséget előmozdító információs társadalom 
alappilléreinek lerakását tűzte zászlajára. A befogadó e-közigazgatás koncepciója az eddigieknél sokkal jobban 
igyekszik figyelembe venni a felhasználók igényeit. A társadalmi érdeklődés hiányát a regionális, lokális projektek 
során létrejövő tematikus közösségi fórumok segítségével igyekeznek megteremteni, míg a társadalmi befoga-
dást nehezítő tényezőket a teleházakkal és egyéb, az információs írástudás képességét elsajátító projektekkel 
próbálják megszüntetni [1].
Az Európai Unió átlagában a közhivatalok szolgáltatásainak 40%-a vehető igénybe elektronikus úton, interaktív 
módon. Ennél az újonnan csatlakozott 15 tagállam átlaga 10%-kal alacsonyabb szintű. Hazánkban 2005 végén 
20 közigazgatási ügy online is elérhető, míg a letölthető űrlapok, formanyomtatványok száma eléri a kétszázat. 
Az  e-közigazgatási  szolgáltatásokat  igénybevevő  állampolgárok  18%-os  arányával  Magyarország  az  európai 
rangsor középmezőnyébe tartozik. Elemzések1 mutatják, hogy az internet alacsony elterjedtségi mutatói ellenére 
az e-közigazgatás nagyobb mértékű használata lehet az a húzó ágazat, amely az IT2 eszközök használata, eset-
leg az ezekbe való beruházás felé terelheti a most még nem felhasználók népes táborát. A lakosság közel fele 
pozitívan viszonyul az elektronikus ügyintézéshez, továbbá az elektronikus kormányzati és önkormányzati szol-
gáltatások meglétével tisztában levők 40%-a tervezi, hogy a jövőben ki is próbálja a szolgáltatást.
A stratégiai döntéshozók, a közigazgatás szereplői abban segíthetnek, hogy az online ügyintézések iránt egyéb-
ként nyitott magyar társadalom számára olyan támogató szolgáltatásokat indítanak, amelyek révén a közvetlen 
érintettség, a kipróbálhatóság lehetősége adottá válhat. További kutatások3 megállapították, hogy szoros össze-
függés van az online szolgáltatások kipróbálása és ezekkel való elégedettség, illetve az ezek iránti igény növeke-
dése között. Mindezen lehetőségek kihasználása tovább erősítheti a befogadó, az ügyfélközpontú elektronikus 
közigazgatás hazai megerősödését. Az elektronikus kormányzás (kormányzat) másik ― talán legfontosabb ― 
szegmense az állampolgárok KESzR  4-hez való hozzáférésének lehetősége, helyzete.  Egy,  a magyarországi 

1 BME-UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központ és az INFONIA Alapítvány: E-közigazgatás – Éves jelentés 
2005.
2 IT: információtechnológia.
3 GKIeNET: Önkormányzati felmérés, 2004.
4 KESzR: Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer. Jogi alap: a központi elektronikus szolgáltató rendszerről szóló 
182/2007. (VII.10.) Korm. Rendelet.
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elektronikus kormányzás 2006. évi állapotát felmérő OECD5 ország jelentés adatai alapján elmondható, hogy ha-
zánkban általában alacsony az informatikai eszközök elterjedtsége és terjedésük aránya is lassan növekszik.6 A 
vidéken élő állampolgárok csak korlátozottan férnek hozzá megbízható,  szélessávú internetkapcsolathoz.7 Az 
EU-27 51%-os internet-használati átlagával szemben hazánkban a lakosság 37%-a használja az internetet. Az 
Eurostat  által  készített  felmérés alapján az állampolgárok 57%-a semmilyen szintű  számítógépes készséggel 
nem rendelkezik [2].

A KÖZIGAZGATÁS ÉS A VERSENYKÉPESSÉG

Az információs és kommunikációs technológiák jelentősen fellendíthetik a gazdaságot és a foglalkoztatást, hiszen 

az Európai Unióban a GDP növekedésének negyede, míg a termelékenység növekedésének 40%-a az IT eszkö-

zök alkalmazásának tulajdonítható. Az e-közigazgatás fejlesztése révén tehát a kormányzatok egyre inkább a 

versenyképességet befolyásolni képes szereplőkké válnak, amely során a közigazgatásnak is versenyképessé 

kell válnia, hogy hatékonyabb működésével a gazdaság és társadalom versenyképességét szolgálja. A verseny-

képesség sokkal inkább egy rugalmas, a változásokra gyorsan reagálni tudó, a felhasználók igényeit kielégíteni 

képes közigazgatást feltételez [3].

A közigazgatás mérete és súlya alapvetően befolyásolja a gazdaság növekedését, hiszen 2003-ban az EU15 or-

szágaiban a GDP átlag 49%-át emésztette fel a közigazgatás. Mindez azt is jelenti, hogy számos európai állam-

ban a közigazgatás a legnagyobb piaci megrendelők közé tartozik. Az elektronizált közigazgatás a költségek több 

mint 5%-át is megtakaríthatja, így az e-szolgáltatások elterjedtsége valóban fontos kérdésként vetődik fel. Az öre-

gedő Európában a versenyképes kormányzat  kialakítása különös hangsúllyal  vetődik fel  a szociális  kiadások 

szükségszerű csökkentése, valamint a stagnáló gazdasági fejlődés szorításában. Az állampolgár-központú köz-

igazgatás megteremtésének gondolata mellett  a versenyképesség elősegítése áll  a legfrissebb uniós politikai 

gondolkodás középpontjában az e-közigazgatással kapcsolatosan [4].

Célként a hatékonyság növelése, a szükségessé váló szervezeti változások igenlése és az adminisztráció költsé-

geinek csökkentése fogalmazódik meg. A gazdaságélénkítés kapcsán pedig megszületett az a felismerés, hogy a 

közigazgatás három lehetséges területen járulhat hozzá az információs és kommunikációs eszközök termelé-

kenységét növelő hatásának erősítéséhez: 

− az IT eszközökbe való befektetéssel;

− a termelés ösztönzésével;

− és a használattal [5].

Az IT eszközök segítségével történő közigazgatási modernizáció nem hagyhatja érintetlenül a közszférában alkal-

mazottak számát sem. A teljes európai foglalkoztatottak közel 17%-a a közigazgatásban dolgozott, míg az Egye-

sült Államokban ez a szám 16%, Japánban pedig csak 9%. Vadász János egykori kormánybiztos8 szerint a ma-

gyar közszolgálatban jelenleg 200 ezerrel dolgoznak kevesebben, mint 1988-ban, azonban a szerkezet kedvezőt-

lenebb, mivel a közhatalmi ágban dolgozók létszáma 150 ezerrel nőtt. Az elmúlt 16 évben a közintézményi szféra 

létszáma 300 ezerrel csökkent, tehát e két számadatot összevetve megállapítható, hogy a megnövekedett felada-

tok ellátása elsősorban a létszám növelésével, nem pedig a szolgáltató-oldali folyamatok racionalizálásával kerül 

megszervezésre. Az állampolgárok és az üzleti szereplők számára az e-közigazgatási szolgáltatásokkal kapcso-

latosan a legfontosabb előnyként a gyorsaság, a minőség és rugalmasság jelenik meg, amelyek azonban nem 

jellemzői a papíralapon működő mamutszervezeteknek.

5 OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development – Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.
6 Ez alól csak a mobiltelefon ellátottság kivétel, amely 93,4%-os. Az informatikai eszközök terjedésének átlagos mutatója az 
OECD országokban 3,2%.
7 Legalább 64 kbps.
8 A kormányzat és a központi közigazgatás szerkezetátalakításával megbízott tisztviselő volt 2005-ig.
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FENNÁLLÓ PROBLÉMÁK, FEJLESZTÉSI IRÁNYOK

Az Európai Bizottság közelmúltban végzett közvélemény kutatása arról tanúskodik, hogy az e-közigazgatás elter-

jedéséhez az ügyintézési lehetőségek népszerűsítésére lenne szükség és arra, hogy a szolgáltatásokat eleve 

úgy alakítsák ki, hogy azok mindenki számára elérhetők és használhatók legyenek. A jelenleg fennálló legsúlyo-

sabb probléma a működő rendszerek közti átjárhatóság hiánya, az ügyintézési lehetőségek bonyolultsága. Az ál-

lampolgári  részvételt  erősítheti  a hatósággal  való  kapcsolatfelvételhez használható  kommunikációs csatornák 

(mobiltelefon, digitális TV, stb.) számának növelése is. A 2010-ig tartó időszakban kiemelt hangsúlyt kell fektetni 

az olyan szolgáltatásokra, amelyek az állampolgárok mobilitásához, a társadalombiztosításhoz, a szabad munka-

erő áramláshoz és a közbeszerzésekhez kapcsolódnak.

Hazánkban 2005 novembere óta a közigazgatási  hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól  szóló 

2004. évi CXL. törvény (Ket.) teremt lehetőséget arra, hogy az ügyfélnek ne kelljen a hivatalok között ingáznia. 

Abban az esetben, amennyiben már szerepelnek valamely állami vagy önkormányzati adatbázisban, nem köte-

lezhetik olyan adatok beszerzésére, amelyek a magyar hatóságok nyilvántartásában már valahol szerepelnek. A 

Ket. mellett 2006-ban helyezték üzembe az Ügyfélkaput is, amely egyszeri azonosítási és hitelesítési procedúra 

után online ügyintézési lehetőséget biztosít az állampolgárok és szervezetek részére a közigazgatásban. Magyar-

országon a mesterségesen szétválasztott központi és önkormányzati fejlesztési funkciók mellett jelentős gondot 

jelent, hogy a közigazgatási hatás- és feladatkörök közötti informatikai integráció gyakorlatilag alig van megoldva, 

hiányos az informatikai képzés. A legtöbb önkormányzat számára még mindig az alapinfrastruktúra (megfelelő 

számítógép állomány) megszerzése vagy fenntartása okozza a legnagyobb gondot a megfelelő minőségű inter-

netkapcsolat hiánya mellett. Ezzel összefüggésben talán nem meglepő, hogy az önkormányzatok mindössze 8%-

a rendelkezik írott informatikai, valamint 3%-a az információs társadalom9 stratégiájával. Az elmúlt években több 

mint 40 e-kormányzati fejlesztés indult az országban, többségük elnyerhető EU-támogatások révén, azonban a 

közszolgáltatások online elérhetősége az önkormányzatok esetében még gyermekcipőben jár. A leggyakoribb on-

line e-önkormányzati szolgáltatásként a lakcímváltozás bejelentésének lehetősége, a hatósági bizonyítványok, az 

engedélyek ügyintézése és nyilvános könyvtárak működtetése jelenik meg [6].

A KORMÁNYZATI ÉS A VÉDELMI SZFÉRA KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREINEK SZEREPE 

AZ E-KÖZIGAZGATÁS SZÉLESÍTÉSÉBEN

A kormányzati távközlés fejlődéstörténetének harmadik ― 2004. január 9-ét követő ― szakaszában10 már adot-

tak voltak a körülmények ahhoz, hogy a korábbi stratégiai elképzeléseknek megfelelően megszervezzenek egy 

egységes kormányzati kommunikációs rendszert, amely hatékonyan elősegítheti a kormányzati munkát és szol-

gáltató jellegének erősítését. 

A hazai zártcélú hálózatok szerepe az elektronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése és kiterjesztése te-

rén elsősorban az  elektronikus alapinfrastruktúrát érintően jelentkezik a jövőben, hiszen az online kormányzati 

működés megteremtése alapfeltétele az elektronikus kormányzásnak. 2006-ra Magyarországon –  lényegében 

véve – kiépült a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer, amely magába foglalja [7]:

− az EKG-t (transzporthálózati funkció);11

− a Kormányzati Portált (egykapus ügyintézési és tájékoztató funkció);12

9 információs társadalom: a posztindusztriális társadalom mibenlétét leíró, a XX. század utolsó évtizedében elterjedt kifejezés. 
Arra utal, hogy a jelenben kialakuló, a legfejlettebb országokban már határozottan körvonalazódó jövő társadalmában a terme-
lési rendszer alapja az információ vagy a tudás lesz. A magas szintű munkakörökben a rendszerezett, koordinált információ elő-
állítása és birtoklása válik leginkább jellemzővé, s ez a tudás, illetve a tudás megszerzésének gyorsasága lesz a legfőbb straté-
giai erőforrás.
10 a fejlődéstörténeti szakaszokat a másodszerző állapította meg 2005-ben
11 Az EKG üzem- és szolgáltatási készségének kialakítására 2004. év elején került sor. Az EKG-ra 2006-ra több mint 700 állam-
igazgatási szerv (intézmény) csatlakozott. Az EKG 2004-ben kapcsolódott [ld. 1066/2004. (VII.6.) Korm. határozat] az EU ge-
rinchálózatához, a TESTA-hoz, amellyel elérhetőkké váltak az EU tagországainak intézményei is. A többi funkció lényegében 
2005-ben elérhető és használható volt
12 Internetes (intranetes) elérhetőség. Címe: www.magyarorszag.hu
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− a Kormányzati Ügyféltájékoztató Központot (informáló funkció);13

− az Ügyfélkaput (azonosítási funkció).14

Az elektronikus kormányzás (kormányzat) másik ― talán legfontosabb ― szegmense az állampolgárok KESzR-

hez való hozzáférésének lehetősége, helyzete. Az előzőekben ismertetett jelentés alapján elmondható, hogy ha-

zánkban általában alacsony az informatikai eszközök elterjedtsége és a vidéki lakosok is csak korlátozottan fér-

nek hozzá a szélessávú internetkapcsolathoz. 

Összességében véve, a hazai információs társadalom fejlődésének más szegmenséhez hasonlóan az elektroni-

kus kormányzás (kormányzat) területén is ellentmondásos a kép. A folyamatosan bővülő elektronikus közigazga-

tási szolgáltatások felhasználásának mennyiségi mutatói alacsonyak, ami az alacsony internethasználatra és a 

digitális írástudatlanságra vezethető vissza. A KESzR kiépítettsége megfelelő, hiszen a fejlesztési források több-

sége az információtechnológiai infrastruktúra fejlesztését segíti elő. A közigazgatási szolgáltatások felhasználásá-

nak érdemi emelkedéséig ― vagyis a társadalmi nyomás tényleges megjelenéséig ― a közigazgatási szereplők 

nehezen végzik el azon jelentős belső átalakításokat, amelyek révén növekedne az átláthatóság, csökkennének 

az átfedések, a felesleges adminisztráció és bürokrácia. Ebben a helyzetben a közigazgatási szereplők elektroni-

kus kormányzat bevezetését és továbbfejlesztését elősegítő döntéseit a legfelső politikai akarat kényszerítheti ki, 

amely a zártcélú hálózatok esetében 2007-ben vált valósággá.

A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2006. évi LV. törvény 2. § k) pontjában, a közigaz-

gatási informatikai feladatok irányításában szükséges azonnali  változtatásokról szóló 144/2006. (VI.29.) Korm. 

rendelet, a Miniszterelnöki Hivatalról, valamint a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter feladat- és hatásköréről 

szóló 160/2006. (VII.28.) Korm. rendelet, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 

létrehozásáról, feladatiról és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján újabb, erőteljesebb 

centralizációs folyamatok indultak meg, amelyek markánsan érintették az addig jelentős kiterjedésű zártcélú háló-

zatok helyét és szerepét. Az erős, egy hálózatgazda15 kezében levő központi irányítás révén ― már középtávon 

― biztosíthatóvá válhat az elektronikus kormányzással kapcsolatos közösségi és nemzeti programok megvalósu-

lása, a párhuzamos fejlesztések visszaszorítása. Az integráció révén16 optimalizálható a zártcélú távközlő hálóza-

tok száma is, amely korábban stratégiai koncepcióként került megfogalmazásra.

ÖSSZEGZÉS

Az európai demokratikus rendszerek erősödése és az információtechnológia területén végbemenő szédületes fej-
lődés a térségben előtérbe helyezi az információs társadalom és a szolgáltató állam vízióját, amelyhez való elju-
tás egyik állomása az elektronikus kormányzás (kormányzat)  megvalósítása. E kormányzási  fajta lényegének 
meghatározása,  leírása  bonyolult,  a  velejáró  gyakorlati  problémák felismerése  és  kezelése  interdiszciplináris 
megközelítést igényel. A technikai rendszer fejlesztése tehát csak egy szelet, ugyanakkor igen jelentős rész.
A kormányzati és a védelmi szféra kommunikációs rendszerei közösségi irányelvek szerinti együttműködésének 
továbbfejlesztése szorosan összefügg a hazai e-közigazgatás rendszerével és annak fejlettségi állapotával, mivel 
az e-közigazgatást kiszolgáló hálózati infrastruktúra17 és egyéb zártcélú hálózatok magasabb fokú integrációja in-
dult meg az elmúlt időszakban. A hazai zártcélú hálózatok meglétének tehát meghatározó szerepe van az elekt-
ronikus közigazgatási szolgáltatások bevezetése és kiterjesztése folyamatában.  A vonatkozó szabályozások ér-
telmében a zártcélú hálózatok napjainkban is részét képzik a hazai elektronikus hírközlési infrastruktúrának, mivel 

13 Hagyományos távbeszélő szolgáltatásra alapuló tájékoztató központ. Hívószáma: 189. A nap huszonnégy órájában magyar 
és három idegen nyelven (angol, német, francia) fogad hívásokat
14 Internetes (intranetes) elérhetőség. Az Ügyfélkapu regisztrált felhasználóinak száma 2006. év végén 150 ezerre nőtt. Az ügy-
félkapun kétféle regisztrációra van lehetőség. Az egyik a személyes megjelenéshez kötött, a másik az elektronikus aláírással 
történő regisztráció. 2006-ban az Ügyfélkapu három piaci aláírás-szolgáltató cég ötféle termékét fogadta el hiteles elektronikus 
aláírásnak. Fő problémaforrás, hogy a közigazgatási eljárásban használható elektronikus aláírással még egyetlen egy szolgál-
tató sem jelent meg a piacon
15 Miniszterelnöki Hivatal
16 Az újabb integrációt a 2118/2006. (VI.30.) Korm. határozat írja elő
17 alapvetően: Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat
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azok műszaki paramétereik és alkalmazott technológiájuk folytán képesek együttműködni a piaci szereplők rend-
szereivel. Az elmúlt fél évtizedben a Miniszterelnöki Hivatal koordinálta közigazgatási informatika területén olyan 
szervezeti-, tudás-, technológiai- és tőkekoncentráció jött létre, amely képessé tette az országot az uniós elvárá-
sok részteljesítésére és a folyamatok irányítóit arra, hogy az addig a sajátos ágazati érdekeket kiszolgáló zártcélú 
hálózatok szervezeti  és irányítási  struktúrájának átrendezésével  döntő súlypontot  képezzenek az elektronikus 
kormányzás továbbfejlesztésének érdekében.
A hálózatok irányítási lehetőségének elvesztése a közigazgatás egyes ágazatai számára időlegesen nehezen fel-

dolgozható problémákat vethet fel, hiszen a saját ellátó rendszerekhez való kötődés mindig nagyobb, mivel az 

igények központosított kielégítése általában uniformizált, az egyediségek felett a centrális rendszer könnyebben 

elsiklik. A szervezeti centralizáció eredményeképpen vélhetően teljes fogalmi „kiürüléshez” fog vezetni a zártcélú 

hálózat kategória, hiszen napjainkban már lényegében véve egy potenciális hálózatgazda felügyeletében kon-

centrálódnak a mértékadó kormányzati  rendszerek. Ugyanakkor ténykérdés, hogy az elektronikus kormányzás 

kapcsán felmerülő további feladatok végrehajtása Magyarország számára nem passzió kérdése, hanem közössé-

gi elvárás, függetlenül attól, hogy az átlagos állampolgár mennyire befogadó, illetve erre milyen mértékben ké-

szült fel mind mentálisan, mint anyagilag.
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