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A KORMÁNYZATI PORTÁL ISMERTETÉSE 
 

Alig néhány évvel ezelőtt az internet kapcsolatot a legtöbb „szörföző” elsősor-
ban tartalomböngészésre használta, napjainkban viszont az információs technológiák 
fejlődésével és az internet terjedésével egyre többen vesznek igénybe online szolgáltatá-
sokat is. Ma már bárki kényelmesen, a karosszékében ülve vásárolhat könyvet, rendel-
het vacsorát, intézheti bankügyeit, vagy épp új személyi igazolványt is igényelhet. Az új 
e-szolgáltatások nemcsak kényelmesebbé teszik életünket, hanem segítségükkel időt és 
energiát takaríthatunk meg. Ezek közül, az életünket megkönnyítő szolgáltatások közül 
most az elektronikus ügyintézést emelném ki. 
 
Mi az elektronikus ügyintézés?  
 

Az elektronikus ügyintézés a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás álta-
lános szabályairól szóló, 2004. évi CXL. törvény alapján a közigazgatási hatósági ügyek 
elektronikus úton történő intézése, az eközben felmerülő tartalmi és formai kezelés lé-
péseinek összessége. 
 
Mire van szükség, hogy ügyeket intézhessünk az interneten?  
Számítógépre 
Internet kapcsolatra 
Élő elektronikus levélcímre(e-mail) 
Elektronikus aláírásra vagy személyes azonosításra 
 
Az elektronikus ügyintézés szintjei: 
 

 
 
Információs szolgáltatás –  az adott szolgáltatásról a lakosság és/vagy az üzleti szféra 
teljes körű információt szerezhet be az Internet segítségével. 
Egyirányú  kommunikáció –  ahol az ügyfél például űrlapokat, nyomtatványokat, do-
kumentumokat tölthet le elektronikus úton. A dokumentumok benyújtása azonban ha-
gyományos úton történik. 
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Kétirányú interaktivitás – a dokumentumok, kérelmek letölthetők és foko-
zott/minősített biztonságú elektronikus aláírással vagy Ügyfélkapus regisztrációval be-
nyújthatók. Az interaktív tájékoztatást és elektronikus közigazgatási ügyintézést ellátó 
szervezetek tájékoztatást adnak az ügyintézés során alkalmazott hatályos jogszabályok-
ról és az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejéről is. Az ügy indításához, 
intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó közigazga-
tási döntés (határozat) közlése, valamint a kapcsolódó illeték- vagy díjfizetés hagyomá-
nyos úton történik.  
Interakció - a hitelesítés és az illetékek fizetése, számlázása is elektronikus úton törté-
nik. 
Jelenleg az első három szint valósul meg. 
 

Az elektronikus ügyek intézéseinek színtereit tekintve, a közigazgatási portálok 
közül a legnagyobb a Kormányzati Portál (www.magyarorszag.hu), amely az elektro-
nikus kormányzati szolgáltatások centruma, az Ügyfélkapu "gazdája". Működtetésének 
alapvető célja, hogy az állampolgárok számára lehetővé tegye az internetes kapcsolat-
tartást a közigazgatással, ugyanakkor működésével és felépítésével szabványt alkot a 
közigazgatási honlapok és ágazati portálok számára. 
 
Néhány szó a Kormányzati Portálról: 

 

        a Kormányzati Portál tartalmilag nyitólapból, szekciókból és rovatokból áll 
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Aszerint, hogy az információ kit érdekelhet, a portál három alapvető csoportra (szekció-
ra) különül:. 

• állampolgár  
• vállalkozás  
• közigazgatás  

Minden szekciónak saját oldala van, az információkat csoportosították. A csoportok 
közti átjárást a minden oldal fejlécében található fülek biztosítják. 
 
1. Állampolgár: az Állampolgár szekció mindazon tartalmakat magába foglalja, ami 
egy állampolgárt érinthet. Az állampolgár szekció több rovatra bomlik: 
 

• Szolgáltatások A-Z-ig: állam- és közigazgatásban található információk és inter-
akciók gyűjteménye állampolgárok számára (pl. adóbevallás, cégkeresés, utazási 
irodák feketelistája). A szolgáltatások egy része csak ügyfélkapus regisztrációval 
használható. 

• Ügyek: rovatban a mindennapi ügyintézést segítő általános élethelyzetek leírását 
találjuk. Az ügyleírásokat struktúrába rendezték, megtaláljuk azokat témák vagy 
ábécé szerint. 

• Dokumentumok: Letölthető űrlapok, nyomtatványok, minta-adatlapok (Pl. 
igénylőlap az energiatámogatás megállapításához, gépjármű adásvételi szerző-
dése, gyermekgondozási segély igénylése, házasság felbontása iránti kereslet, 
ingatlan adásvételi előszerződés, öröklési szerződés). 

A szolgáltatásokat, ügyeket, dokumentumokat megtaláljuk a Kormányzati Portál 
nyitóoldalának közepén is. 
• Hírek 
 

2. Vállalkozás: a Vállalkozás szekció mindazon tartalmakat magába foglalja, ami egy 
vállalkozót érinthet. A szekció, ahogy az állampolgár szekcióban, annak az elvnek men-
tén, hogy a felhasználó milyen információra kíváncsi – több nagyobb egységre bomlik. 
 

• Szolgáltatások A-Z-ig 
• Ügyek 
• Dokumentumok 
• Hírek 
 

3. Közigazgatás: a Közigazgatási szekció olyan tartalmakat nyújt, amelyek a közszfé-
rában dolgozók számára fontosak vagy róluk szólnak. A szekció a következő nagyobb 
egységekre bomlik: 
     

• Témák: Pl. munka a közszférában, kormányzati hivatalok, érdekvédelem 
• Szolgáltatások A-Z-ig 
• Ügyek 
• Hivatalok 
• Portrétár 
• Dokumentumok 
• Hírek 
 

A három alapvető szekció mellett a felhasználó a portálon még a következő nagyobb 
egységeket is megtalálja: 
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Hírközpont: kormányzati információk, hírek, képek 
Kapcsolat: ez az oldal a közigazgatási elérhetőségek, kapcsolatok oldala.  
Megtalálhatók itt kormányzati és önkormányzati kapcsolatok, Magyarország.hu kapcso-
lat, a hivatalkereső és a fórum. 
Segítség: portál használatával kapcsolatos súgó található itt 
Országinfó: a Magyarországról készült ismeretterjesztő összeállítás kapott itt helyet 

 
Európai Unió: ez az oldal tartalmazza mindazokat a tudnivalókat és hasznos informá-
ciókat, amelyek hazánk uniós csatlakozásával és tagságával kapcsolatosak 
Mellékletek: a mellékletek a Kormányzati Portál által „kiadott”, időszakos vagy önálló 
tartalmi jelentéssel bíró oldalak. 
 

Keresés:  

 
A Zalai Könyvtári Levelező következő számában az ügyfélkaput és annak szolgáltatása-
it szeretném bemutatni. 
 
 Kovácsné Pacsai Edit 




