%(9(=(7e6$7e0$$.78$/,7È6$
$FLNNDNWXDOLWiViWD]D]pV]UHYpWHODGWDKRJ\0DJ\DURUV]iJRQyWD
MRJV]DEiO\RNtUMiNHOĘD]|QNRUPiQ\]DWRNV]iPiUDKRJ\PLO\HQN|]pUGHNĦ
DGDWRNDWNHOOKR]]iIpUKHWĘYpWHQQLNDKRQODSMXNRQpVDQQDNHOOHQpUHKRJ\
HWtUXQND]H]HNQHNYDOyPHJIHOHOpVPpJPHVV]HQHPWHOMHVVĘW
Ma az információs társadalom korát éljük. Az elektronikus eljárások folyaPDWRVDQXWDWW|UQHNPDJXNQDNpViWYHV]LNDYH]HWĘV]HUHSHWDKDJ\RPiQ\RV
SDStUDODS~HOMiUiVRNNDOV]HPEHQÄ0DPiUQHPD]DNpUGpVKRJ\OHJ\HQH
HOHNWURQL]iOiVKDQHPD]KRJ\PLO\HQOHJ\HQpVPLO\HQQH´1Ä(ONHUOKHWHWOHQ
KRJ\D]~MHUĘIRUUiVWD]LQIRUPiFLyWN|]YHWtWĘHOHNWURQLNXVpVNRPPXQLNiFLyV
KiOy]DWRNQHKDWROMDQDNEHD]LJD]JDWiVLIHODGDWRNHOOiWiViED´2
Az elektronikus kapcsolattartás szinte már az élet minden területén és
szintjén megjelent. A gazdaságban már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a
kis- és középvállalkozások is használnak informatikai rendszereket, küldik
EH HOHNWURQLNXVDQ DGyEHYDOOiVXNDW 'H KD SpOGiXO HOOHQĘUL]QL V]HUHWQpQN
KRJ\D]HOP~OWLGĘV]DNEDQLJpQ\EHYHWWHJpV]VpJJ\LV]ROJiOWDWiVRNKR]PLlyen mértékben járult hozzá az állam és milyen gyógyszereket váltottunk ki,
azt is megtehetjük az OEP Betegéletút szolgáltatásával.
+DQJV~O\R]QLNHOOKRJ\PpJV]iPRVSUREOpPDiOOHOĘWWQNH]HQDWHUOHWHQ
pVDWpQ\OHJHVpVWHOMHVHN|]LJD]JDWiVPpJQHPDN|]HOM|YĘUHPpQ\HPpJLV
van létjogosultsága a témának, és mindenképpen érdemes foglalkozni vele.
$]HN|]LJD]JDWiVPHJYDOyVtWiVDpUGHNpEHQPiUDHVpYHNWĘO VĘWHOméleti szinten még hamarabb) megindult az ötletelés, majd elektronikus
rendszerek, webes alkalmazások kifejlesztésére, a jogi háttér megteremtéVpUHNpVĘEEDUpJHEELMRJLQWp]PpQ\HNHOMiUiVRNOHFVHUpOpVpUHDNWXDOL]iOisára került sor. Maga a civil és magánszféra elektronizálására irányuló törekvés már lassan egy évtizedes múltra tekint vissza. Kezdeményezések ezt
PHJHOĘ]ĘHQLVYROWDN3 de jogi formát csak 2003-ban nyert.4 Az interoperabilitás, szabványosítás megvalósítása sajnos még mindig várat magára.
Mit is jelent az e-közigazgatás? Konkrét meghatározást sehol sem taláOXQND]RQEDQV]LQWMHLQHNGH¿QLiOiViYDOPiUW|EEHQSUyEiONR]WDN
Ä$]HOHNWURQLNXVN|]LJD]JDWiVQHPHJ\HQOĘD]HJ\HVPXQNDIRO\DPDWRNDXWRPDWL]iOiViYDO D] HPEHUL PXQNDHUĘ JpSSHO YDOy IHOFVHUpOpVpYHO «IURQW
(ügyféli) és EDFNRI¿FH KDWyViJL ROGDOUyOLVpUWHOPH]KHWĘDIRJDORPD]D]D]
ügyfél és a hivatal részére is új típusú közszolgáltatások nyújtását, vagy legalábbis az eddigi szolgáltatások új módszerekkel való elérését jelenti. %DFN
RI¿FH, azaz hivatali oldalról az állam központosított döntéseivel képes alárenGHOWV]HUYHLWD]iWiOOiVUDÄUiNpQ\V]HUtWHQL´DQ\DJL|V]W|Q]ĘNNHOWiPRJDWiVRNNDODIHMOĘGpVWDWHFKQLNDLLQIUDVWUXNW~UDNLpStWpVpWHOĘVHJtWHQL«$IHMOHV]WpVL
trendek egyre inkább az elektronizálás irányába mutatnak, ami azt jelenti,
hogy egyes területeken (és egyre több területen) lassan a hagyományos ügyintézési módot teljes egészében átveszi az elektronikus mód. Ez bizonyos réWHJHNHOV]LJHWHOĘGpVpWOHPDUDGiViWDN|]V]ROJiOWDWiVRNEyOYDOyNLV]RUXOiViW
hozhatja magával. Az elektronikus közigazgatás elterjesztéséhez elhanyagolKDWDWODQWHKiWD]DODSRNOHIHNWHWpVHLQIUDVWUXNW~UDIHMOHV]WpVNpS]pV´
$](XUySDL8QLyPiUHOĘWWLVIRJODONR]RWWDWpPiYDOpV&/%36 ajánOiViEDQPHJKDWiUR]WDD]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVIHMOĘGpVLV]DNDV]DLW
(OVĘV]LQWMHD]LQIRUPiFLyKR]]iIpUpV V]LQWMH az információnyújtás elektronikus módja, amely EL]RQ\RVN|]pUGHNĦDGDWRNKRQODSRNRQW|UWpQĘN|]]p$V]HU]ĘHJ\HWHPLDGMXQNWXVD'HEUHFHQL(J\HWHPÈOODPpV-RJWXGRPiQ\L.DU
.|]LJD]JDWiVL-RJL7DQV]pNpQ.XWDWiVLWpPiMDDN|]V]ROJiODWIHOHOĘVVpJLUHQGV]HUH
illetve az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói.

WpWHOpWtUMDHOĘ(]SRUWiOOpWUHKR]iViWD]DGRWWKDWyViJV]HUYH]HWLIHOpStWpVpQHNHOpUKHWĘVpJHLQHNIHOWQWHWpVpWDKDWiVN|UpEHWDUWR]yJ\HNIHOVRUROisát, rövid ismertetését jelenti.
A második szinten LQWHUDNFLy még mindig egyirányú a kapcsolat, de már
D] ĦUODSRN Q\RPWDWYiQ\RN LV HOpUKHWĘN pV OHW|OWKHWĘN (] pUWKHWĘ W|EE YLszonylatban is (G2B, G2C, G2G).
A harmadik szinten NpWLUiQ\~ LQWHUDNWLYLWiV  WUDQ]DNFLy a nyomtatváQ\RNPiUHOHNWURQLNXVDQLVNLW|OWKHWĘNpVOHKHWĘVpJQ\tOLND]HOHNWURQLNXV
J\LQGtWiVUD D NpUHOHP KDWyViJKR] W|UWpQĘ RQOLQH WRYiEEtWiViUD (] PiU
speciális informatikai eszközöket, útvonalat és biztonságot igényel. Itt már
megjelenik az interaktivitás, az ügyfél és a hatóság elektronikus kommuniNiFLyMiYDO EHOHpUWYH D KLWHOHVtWpVW GH H] FVDN D] HOVĘ Ii]LV $] LOOHWpNHN
EH¿]HWpVpW PpJ QHP WHV]L OHKHWĘYp D] J\IpO HJ\V]HUL PHJMHOHQpVH WRvábbra is szükséges.
A negyedik szint WHOMHVHOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVLQWHJUiFLyWUDQ]DNFLy a
kétirányú interaktivitás mellett a teljes elektronikus ügyintézést magában
IRJODOMDD]J\LQGtWiVWyODG|QWpVKR]DWDOLJEHOHpUWYHD]HOHNWURQLNXV¿]HWpVW
is. Itt a teljes ügymenet elektronizált, beleértve az illetékek lerovását is.
Hazánkban az önkormányzati ügyintézést tekintve már sajnos a harmadik
V]LQWPHJYDOyVXOiVDLVNLYpWHOHVQHNPRQGKDWyPLYHOPtJD]HOVĘpVPiVRGLN
szint egyfajta jogszabályi kötelezettségként jelent meg, a harmadik szintet,
D]HJ\LQGtWiVWPiUQHPWHWWpNN|WHOH]ĘYppV|QNpQWH]]HODOHKHWĘVpJJHO
nem sok önkormányzat élt. Bár ez a kijelentés azért nem igaz teljes mértékEHQKLV]HQDMRJDONRWyD]HOHNWURQLNXVNDSFVRODWWDUWiVOHKHWĘVpJpWGHNODUiOta a Ket.-ben, de a kezdeti szabályozásban a szükséges technológia fejletlensége miatt elég nagy teret engedett az e-ügyintézés kizárására.
$QHJ\HGLNV]LQWHOpUpVpUH±KDQHPLVWHOMHVN|UĦHQ±NpWKiURPV]LJHWV]HUĦIHMOHV]WpVNpSHVD]RUV]iJEDQ,WWDUHQGV]HUHNLQWHURSHUDELOLWiVDLV
megvalósul, amely elvezet minket az egyablakos ügyintézéshez.
$]XWyEELLGĘEHQSHGLJEL]RQ\RVV]ROJiOWDWiVRNHVHWpEHQPHJMHOHQWD]
ötödik szint, a SHUV]RQDOL]iFLy V]HPpO\UHV]DEiV DPLOHKHWĘYpWHV]EL]Rnyos automatizálást, ügyfélközpontúságot. Az egyéni paraméterezés akkor
oldható meg, ha az adott szervnek rendelkezésére állnak más forrásból az
J\IpODGDWDLpVD]J\LQWp]pVWPHJN|QQ\tWHQGĘpVPHJJ\RUVtWDQGyD]RNDW
DUHQGV]HUPiUHOHYHEHWHV]LD]HĦUODSED
6]LQWpQLO\HQ~MGRQViJSOXV]V]ROJiOWDWiVDSURDNWLYLWiV 8, azaz a folyamatos kommunikáció ügyfél-hatóság között, tájékoztatás az ügy állásáról,
amely összefügg a perszonalizációval.
A Bizottság csak ajánlás szinten fogalmazhat meg elvárásokat, a megYDOyVtWiVDWDJiOODPRNIHODGDWD0LQGHPHOOHWWD]8QLyDNLWĦ]|WWFpORNHOpUpVpWNO|QE|]ĘSURJUDPMDLiOWDOWiPRJDWMD$]H(XURSHDNFLyWHUYEHQIRJODOWDN
pVD&/3%6V]LQWHNEHpStWpVpUHV]OHWHWWPHJQiOXQNDN|]LJD]JDWiVNRUV]HUĦVtWpVpWV]ROJiOyDNWXiOLVHNRUPiQ\]DWLIHODGDWRNUyOV]yOy
(V. 11.) Korm. határozat10, amelyben meghatároztuk információs társadalmi
VWUDWpJLiQNDWpVWHPWHUYHWUHQGHOWQNDEHYH]HWHQGĘLQWp]NHGpVHNKH]11
(J\ PiVLN Qp]ĘSRQW V]HULQW D WHFKQROyJLDL pV V]HUYH]HWL NRPSOH[LWiV
V]LQWMHLDKDWpNRQ\ViJV]HULQWDN|YHWNH]ĘN
• katalógus (online jelenlét),
• tranzakció (szolgáltatások, formanyomtatványok online elérése),
 YHUWLNiOLVLQWHJUiFLy DKHO\LUHQGV]HUHNPDJDVDEEV]LQWĦUHQGV]HUHNEH
integrálása),
• horizontális integráció (interoperabilitás, rendszerek összekapcsolódása, egyablakos ügyintézés).12
7pPiQNV]HPSRQWMiEyODSRUWDOyJLDD]HOVĘNpWV]LQWHQMHOHQLNPHJ
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eUGHNHVVpJNpQWHPOtWKHWĘKRJ\D.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOpYHVMHOHQtéseiben az EU szintjeit veszi alapul a közigazgatás IKT szempontú vizsgáODWiQiOD]RQEDQD]LQIRUPiFLyV]HU]pVpVD]ĦUODSRNOHW|OWpVHPHOOHWWDOHJIHOVĘV]LQWQHNDNLW|OW|WWĦUODSRNEHNOGpVpWWHNLQWL13
Mindezek mellett eddig a technikai háttér sem volt adott, hiszen pár éve
még nem volt általános, hogy minden önkormányzatnál géppark és szélessáY~,QWHUQHWiOOMRQD]J\LQWp]ĘNUHQGHONH]pVpUHEHQD*.,H1(7±7
+RPH±70RELOH-HOHQWpVD]LQWHUQHWJD]GDViJUyOFtPĦGRNXPHQWXPDPpJ
DUUyOV]iPROWEH±D&/%36QpJ\V]LQWMpW¿J\HOHPEHYpYH±KRJ\*\ĘU0RVRQ6RSURQ +DMG~%LKDU pV &VRQJUiG PHJ\H WHNLQWKHWĘ pOHQMiUyQDN D]
e-szolgáltatások terén.14$7g26=7È5.,NXWDWiVDV]HULQWEHQDWHOHSOpVHNDUHQGHONH]HWWKRQODSSDOPtJD.6+V]HULQWEHQD]|QNRUPiQ\]DWRNDYROWHOpUKHWĘDYLOiJKiOyQ6ĘWD]HJ\HVUHQGV]HUHNQ\LOvántartások közötti átjárhatóság még ma sem megoldott minden esetben.
A Korrupciókutató Központ Budapest 2014-es felmérése a nyitottsági inGH[HW D] DGDWRNKR] YDOy KR]]iIpUKHWĘVpJHW pV D]RN iWOiWKDWyViJiW  pV D
W|UYpQ\WLV]WHOHWL LQGH[HW D N|WHOH]ĘHQ N|]]pWHHQGĘ DGDWRN N|]]pWpWHOpW 
YL]VJiOWD$IHOPpUpVEHQIĘYiURVLNHUOHWDPHJ\HLMRJ~pVWRYiEEL
322 város vett részt. Az általános kutatás eredményeképpen megállapítható,
hogy egy önkormányzati honlap fejlettségét gyakran a térségi elhelyezkedés, pénzügyi háttér, a lakosság létszáma, összetétele és az önkormányzat
PpUHWHLVEHIRO\iVROMD(QQHNHOOHQpUHDIHOPpUpVEĘOHJ\pUWHOPĦHQNLWĦQLN
hogy gyakran az átláthatóság és az információk közzététele tekintetében a
NLVHEE|QNRUPiQ\]DWRNPHJHOĘ]LNPpJDPHJ\HLMRJ~YiURVRNDWLV-HOHQOHJ
DOHJQ\LWRWWDEE|QNRUPiQ\]DW6RSURQDOHJW|UYpQ\WLV]WHOĘEESHGLJKROWYHUVHQ\EHQ%XGDSHVW;;,,,NHUOHW.DED0H]ĘEHUpQ\3LOLVY|U|VYiU6RSURQ
Zalaegerszeg.
Ä0pJLVKDODGQLNHOODNRUUDO±DKRJ\D]D](XUySDL8QLyDMiQOiVDLEyOLVNLderül –, ezért olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben a közigazgatás
a megkívánt közbizalmat a hagyományos ügyintézéshez hasonló szinten,
elektronikusan, informatikai eszközök segítségével is garantálni képes.
$] LQIRUPiFLyV WiUVDGDORP PHJMHOHQpVpYHO D] ~M WHFKQLNDL IHMOĘGpVVHO
azonban új társadalmi igények is születtek, amelyek a közigazgatásra is hatással vannak. Az infokommunikációs technikák beépítése a közigazgatásba
OHKHWĘYpWHV]LD]HPEHULPXQNDHUĘDXWRPDWL]iOiViWpVPLQLPiOLVUDFV|NNHQtését. El kell ismernünk, hogy vannak olyan munkafolyamatok, amelyek nem
IHOWpWOHQOLJpQ\HOQHNV]DNNpS]HWWV]HPpO\]HWHWHJ\JpSSHOKHO\HWWHVtWKHWĘ
D]HPEHUFV|NNHQWYHDN|OWVpJHNHWDKLEDOHKHWĘVpJHWpVQ|YHOYHDJ\RUVDViJRWKDWpNRQ\ViJRW´18
$PLWpPiQNV]HPSRQWMiEyOPRVWD]HOVĘNpWDSRUWDOyJLiYDO kapcsolatos
szint megvalósulásával foglalkozunk és kutatjuk hazai jogi hátterét. Célunk,
hogy áttekintsük, a hazai jogalkotásban hol kapott helyet az uniós akcióterv
ajánlása és milyen kötelezettségeket fogalmaznak meg a jogszabályok kifejezetten a helyi önkormányzatok elektronikus közzétételére vonatkozóan.
&pOFVRSRUWXQNDWD]pUWV]ĦNtWHWWNOHDKHO\L|QNRUPiQ\]DWLLJD]JDWiVLDOrendszerre, mert a közigazgatáson belül megkülönböztetett szerepük, speciáOLVMRJiOOiVXNYDQėNYDQQDNOHJN|]HOHEEDODNRVViJKR]HOVĘV]LQWHQĘNWDOiOkoznak a helyi igényekkel, ezért ha célunk, hogy az e-közigazgatást megvalósítsuk, általánossá és természetessé tegyük az IKT-eszközök alkalmazását a
N|]LJD]JDWiVEDQDNNRUNLHPHOW¿J\HOPHWNHOOIRUGtWDQXQND]|QNRUPiQ\]DWRN
elektronikus rendszerei fejlesztésére, a munkafolyamatok modernizálására,
az általános gondolkodásmód megváltoztatására helyi szinten.
(J\pUWHOPĦHQ OiWV]LN KRJ\ 0DJ\DURUV]iJRQ OHJDOiEELV KHO\L V]LQWHQ 
PpJD]HOVĘNpWV]LQW KRQODSRNOpWUHKR]iVDWDUWDORPPDOIHOW|OWpVHQ\RPWDWYiQ\RNJ\OHtUiVRNWiMpNR]WDWyNHOpUKHWĘYpWpWHOH LVJRQGRWRNR]pVDKDUPDGLNQHJ\HGLNV]LQWUĘOQHPLVLJD]iQEHV]pOKHWQN(]HNUHYRQDWNR]yDQ
FVDNV]LJHWV]HUĦDONDOPD]iVRNNDOWDOiONR]XQN
$&/%36(h*<,17e=e6,6=,17-(,1(.0(*-(/(1e6(
$+$=$,-2*$/.27È6%$1
$]$ODSW|UYpQ\pUWHOPpEHQÄPLQGHQNLQHNMRJDYDQV]HPpO\HVDGDWDLYpGHOPpKH] YDODPLQW D N|]pUGHNĦ DGDWRN PHJLVPHUpVpKH] pV WHUMHV]WpVpKH]´(QQHNIHOWpWHOHNpQWÄ0DJ\DURUV]iJ>«@EL]WRVtWMDDGHPRNUDWLNXVN|]YpOHPpQ\NLDODNXOiViKR]V]NVpJHVV]DEDGWiMpNR]WDWiVIHOWpWHOHLW´20Ä$WiUVDGDOPLiWDODNXOiVV]LQWHW|UYpQ\V]HUĦN|YHWNH]PpQ\HNpQWIRNR]DWRVDQVLkerült létrehoznunk a világ egyik legszigorúbb adatvédelmi szabályozását.
(]VRNDNV]HULQWJiWMDD]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVJ\RUVDEEWHUMHGpVpQHN´21
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$]$ONRWPiQ\EtUyViJKDWiUR]DWiEDQNLIHMWHWWHKRJ\ÄD]LQIRUPiFLyNKR]
YDOyKR]]iIpUKHWĘVpJD]LQIRUPiFLyNV]DEDGiUDPOiVDNO|Q|VHQDN|]KDWDORPpVD]iOODPV]HUYHLWHYpNHQ\VpJpQHNiWOiWKDWyViJDN|UpEHQDODSYHWĘ
MHOHQWĘVpJĦ´22
Ä$N|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpKH]YDOyDONRWPiQ\RVMRJPLQWDNRPPXQLNiFLyVDODSMRJRNHJ\LNQHYHVtWHWWMRJD>«@QHPNRUOiWR]KDWDWODQDODSjog ugyan, de a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának
egyik feltételeként és annak részeként kitüntetett alkotmányos védelemben
UpV]HVO>«@$Q\tOWiWWHWV]ĘpVHOOHQĘUL]KHWĘN|]KDWDOPLWHYpNHQ\VpJiOWDOiEDQD]iOODPLV]HUYHNpVDYpJUHKDMWyKDWDORPQ\LOYiQRVViJHOĘWWLPĦN|dése a demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés gaUDQFLiMD´23
A tájékoztatás magában foglalja az egyedi adatigénylést és a rendszeres
közzétételt. Az egyedi adatigénylés irányulhat az érintett személyes adataival kapcsolatos adatkezelésre24 pV N|]pUGHNĦ YDJ\ N|]pUGHNEĘO Q\LOYiQRV
adatokra egyaránt.
6]HPpO\HVDGDWWDONDSFVRODWEDQD]pULQWHWWNpUHOPpUHD]DGDWNH]HOĘWiMpkoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatNH]HOpVFpOMiUyOMRJDODSMiUyOLGĘWDUWDPiUyOD]DGDWIHOGROJR]yQHYpUĘOFtPpUĘOpVD]DGDWNH]HOpVVHO|VV]HIJJĘWHYpNHQ\VpJpUĘOWRYiEEi±D]pULQWHWW
személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és
FtP]HWWMpUĘO$]DGDWNH]HOĘN|WHOHVDNpUHOHPEHQ\~MWiViWyOV]iPtWRWWOHJU|YLGHEELGĘDODWWOHJIHOMHEED]RQEDQQDSRQEHOON|]pUWKHWĘIRUPiEDQD]
érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Törvény értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy
V]HPpO\QHNOHKHWĘYpNHOOWHQQLHKRJ\DNH]HOpVpEHQOpYĘN|]pUGHNĦDGDWRW
pVN|]pUGHNEĘOQ\LOYiQRVDGDWRWHUUHLUiQ\XOyLJpQ\DODSMiQEiUNLPHJLVPHUhesse. Ez a megismerés történhet egyedi kérelemre, illetve a szerv részéUĘOUHQGV]HUHVKR]]iIpUKHWĘYpWpWHOOHOÄ$PHQQ\LEHQD]DGDWDWiUVDGDORP
QDJ\REEFVRSRUWMDLWpULQWLYDJ\pUGHNOLD]WHOpUKHWĘYpNHOOWHQQLRO\PyGRQ
KRJ\NpUpVQpONOLVPHJLVPHUKHWĘOHJ\HQ(]WV]ROJiOMDDN|]]pWpWHOLQWp]PpQ\HDPHO\DN|]pUGHNĦDGDWRNNH]HOĘLWSR]LWtYFVHOHNYpVUH|V]W|Q]LDEEDQDWHNLQWHWEHQKRJ\PLQpOW|EENH]HOpVNEHQOpYĘDGDWRWNpUpVQpONOLV
KR]]iIpUKHWĘYpWHJ\HQHNDQ\LOYiQRVViJV]iPiUD´
$N|]pUGHNĦDGDWPHJLVPHUpVHLUiQWV]yEDQtUiVEDQYDJ\HOHNWURQLNXV
~WRQ EiUNL LJpQ\W Q\~MWKDW EH $ N|]pUGHNĦ DGDW PHJLVPHUpVpUH LUiQ\XOy
LJpQ\QHND]DGDWRWNH]HOĘN|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYD]LJpQ\WXGRPiViUDMXWiViWN|YHWĘOHJU|YLGHEELGĘDODWWOHJIHOMHEED]RQEDQQDSRQEHOOWHV]
HOHJHW $] DGDWLJpQ\OpVQHN N|]pUWKHWĘ IRUPiEDQ pV ± DPHQQ\LEHQ H]W D]
DGDWRWNH]HOĘN|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYDUiQ\WDODQQHKp]VpJQpONOWHOMHVtWHQL
NpSHV±D]LJpQ\OĘiOWDONtYiQWWHFKQLNDLHV]N|]]HOLOOHWYHPyGRQNHOOHOHJHW
tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra
KR]WiND]LJpQ\WHOMHVtWKHWĘD]DGDWRWWDUWDOPD]yQ\LOYiQRVIRUUiVPHJMHO|lésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással,
KRJ\DQQDNN|]pUWKHWĘIRUPiEDQQHPOHKHWHOHJHWWHQQL$N|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYQHNDN|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpUHLUiQ\XOyLJpQ\HNWHOMHVtWpVpQHNUHQGMpWU|J]tWĘV]DEiO\]DWRWNHOONpV]tWHQLH28 Ez utóbbi rendelkezés már
DUHQGV]HUHVN|]]pWpWHOKH]N|WKHWĘ
$N|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpKH]IĦ]ĘGĘMRJRWW|UYpQ\ SOKRQYpGHOPLQHP]HWEL]WRQViJLpUGHNEĘO YDJ\XQLyVMRJLDNWXVNRUOiWR]KDWMD6SHFLiOLV
HVHWHWNpSH]DPLQĘVtWHWWDGDWRNYpGHOPHDKRODWLWRNEDQPDUDGiVKR]IĦ]ĘGLNpUGHNLOOHWYHDG|QWpVHOĘNpV]tWĘDGDWRNN|UHDPHO\HNIĘV]DEiO\V]HULQW
pYLJWLWNRVDND]WN|YHWĘHQSHGLJD]DGDWRWNH]HOĘV]HUYYH]HWĘMpQHNHQJHGpO\pWĘOIJJQ\LOYiQRVViJD$]$ONRWPiQ\EtUyViJNLPRQGWDKRJ\HEEHQ
D]HVHWEHQDG|QWpVÄD]pULQWHWWV]HUYGLV]NUHFLRQiOLVMRJN|UpEHWDUWR]LNV
D]FVDNIRUPiOLVDQYL]VJiOKDWyIHOO(J\DODSYHWĘMRJpUYpQ\HVOpVHD]RQEDQQHPIJJKHWD]DGDWNH]HOĘV]HUYLO\HQG|QWpVpWĘO´
$PLQĘVtWHWWDGDWRNYRQDWNR]iViEDQDWLWNRVtWiVV]LQWMHLDN|YHWNH]ĘN
± UHQGNtYOV~O\RVDQNiURVtWMDDPLQĘVtWpVVHOYpGKHWĘN|]pUGHNHW±PLQĘsítés: szigorúan titkos – legfeljebb 30 évre,
± V~O\RVDQNiURVtWMDDPLQĘVtWpVVHOYpGKHWĘN|]pUGHNHW±PLQĘVtWpVWLWkos – legfeljebb 30 évre,
± NiURVtWMD D PLQĘVtWpVVHO YpGKHWĘ N|]pUGHNHW ± PLQĘVtWpV EL]DOPDV ±
legfeljebb 20 évre,
± KiWUiQ\RVDQpULQWLDPLQĘVtWpVVHOYpGKHWĘN|]pUGHNHW±PLQĘVtWpVNRUOiWR]RWWWHUMHV]WpVĦ±OHJIHOMHEEpYUH]iUKDWyNLDQ\LOYiQRVViJ

(OHNWURQLNXVN|]]pWpWHODYDJ\D],QIRWYEĘOIDNDGy
N|WHOH]HWWVpJHN
$W|UYpQ\LQGRNROiVDV]HULQWÄDN|]]pWpWHOKDJ\RPiQ\RV D]HOHNWURQLNXVWyOHOWpUĘ PyGMDV]iPRVOHKHWD]HUUHN|WHOHVV]HUYD]iOWDODV]HUNHV]WHWW
LGĘV]DNL NLDGYiQ\RN N|]N|Q\YWiUDN UpV]pUH iWDGRWW N|WHWHN EHV]iPROyN
SURVSHNWXVRN~WMiQMXWWDWKDWMDHODQ\LOYiQRVViJKR]DN|]pUGHNĦDGDWRNDW
$PDLWHFKQLNDLYLV]RQ\RNN|]|WWD]RQEDQNp]HQIHNYĘpOQLD]HOHNWURQLNXV
N|]]pWpWHOOHKHWĘVpJpYHO´
Az Info tv. az elektronikus közzétételi kötelezettség tartalmának meghatározása érdekében megjelölte
– a kötelezettség alanyait (jelen cikk keretében most csak a helyi önkormányzatokról lesz szó),
± WDUWDOPiW N|]pUGHNĦDGDWRNOLVWiNEDW|P|UtWYH 
± KDWiULGHMpWpVLGĘWDUWDPiW DGDWIDMWiQNpQWPHOOpNOHWEHQ 
– a közzététel helyét.
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Az általános közzétételi listát a törvény melléklete tartalmazta, megszabva az egyes adatfajtákat, a frissítés és az archiválás szabályait. A különös
közzétételi listát az egyes ágazatokra, szervtípusokra vonatkozóan jogszaEiO\tUKDWWDHOĘPtJD]HJ\HGLN|]]pWpWHOLOLVWDWDUWDOPiWDN|]]pWpWHOUHN|WHOH]HWWV]HUYYH]HWĘMHpVMRJV]DEiO\KDWiUR]KDWWDPHJDW|UYpQ\pUWHOPpEHQ
Önkormányzat esetében az egyedi közzétételi lista megállapítása és módosítása – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.
Ezen kötelezettségnek választásuk szerint saját vagy társulásaik által kö]|VHQPĦN|GWHWHWWLOOHWYHDIHOJ\HOHWNHWV]DNPDLLUiQ\tWiVXNDWYDJ\PĦködésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint
az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel tehetnek eleget. Ez az önkormányzatok esetében azt jelentette, hogy vagy saját honlapot hoztak létre, vagy ha társulás tagjai voltak, akkor a társulás dönthetett
~J\KRJ\DWiUVXOiVLKRQODSRQMHOHQtWLPHJDWDJMDLUDYRQDWNR]yN|]pUGHNĦ
DGDWRNDW(EEHQD]HVHWEHQD]RQEDQ¿J\HOQLNHOOHWWDUUDKRJ\D]HJ\HV|QNRUPiQ\]DWRNDGDWDLMyOHONO|QtWKHWĘNOHJ\HQHN$]|QNRUPiQ\]DWRNHVHWpben a törvényességi felügyeletet a területi kormányhivatalok látják el, ezért
az önkormányzatok választása alapján a kormányhivatal honlapján is eleget
tehettek elektronikus közzétételi kötelezettségüknek.
0LQGHPHOOHWWDN|]pUGHNĦDGDWRN|VV]HVtWHWWN|]]pWpWHOpUHDMRJDONRWyOpWrehozta a www.kozadat.hu oldalt és párját, a www.kozadattar.hu-t, amelyet
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alatt a Nemzeti InfoNRPPXQLNiFLyV6]ROJiOWDWy=UW]HPHOWHW38 Az önkormányzatok leíró adat
formájában erre az elektronikus felületre is kötelesek megküldeni a közzéteHQGĘN|]pUGHNĦDGDWRNDW+DQJV~O\R]QLNHOOD]RQEDQKRJ\DNpWN|WHOH]HWWség egymástól független, azaz az önkormányzat elektronikus közzétételének saját, társulási vagy a kormányhivatal oldalán való teljesítése mellett a
1HP]HWL$GDWYpGHOPLpV,QIRUPiFLyV]DEDGViJ+DWyViJ1$,+9
J\LUDWV]iP~iOOiVIRJODOiVDpVD],QIRWY%  EHNH]GpVHDODSMiQH]HQ
oldalon is köteles folyamatosan aktualizálni adatait, illetve ez fordítva is igaz,
azaz elektronikus közzétételi kötelezettségét a közadattárhoz csatlakozással nem váltja ki.
0LO\HQ LQIRUPiFLyNDW NHOO  NHOOHQH HJ\ |QNRUPiQ\]DWL KRQODSQDN WDUWDOPD]QLDD],QIRWYV]HULQW"40
± 6]HUYH]HWLV]HPpO\]HWLDQ\DJRN
żQpYHOpUKHWĘVpJ
żV]HUYH]HWLHJ\VpJHN
żIHODGDWRN
żDV]HUYIHOJ\HOHWHHOOHQĘU]pVHDODWWiOOyYDJ\WXODMGRQiEDQOHYĘV]HUvek, gazdálkodó szervezetek, közalapítványok, költségvetési szervek,
lapok felsorolása,
żIHOHWWHVV]HUYDGDWDL
± 7HYpNHQ\VpJUHPĦN|GpVUHYRQDWNR]yDGDWRN
żMRJV]DEiO\RN N|]MRJL V]HUYH]HWV]DEiO\R]y HV]N|]|N 6=06= J\rend, adatvédelmi é adatbiztonsági szabályzat,
ż|QNpQWYiOODOWIHODGDWRN
żKDWyViJLHOMiUiVLV]DEiO\RNUyOLOOHWpNUĘOKDWiULGĘUĘOMRJRUYRVODWUyOWijékoztató, kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok jegyzéke,
żJ\IpOIRJDGiVLGĘSRQWIRJODOiVUHQGMH
żN|]V]ROJiOWDWiVRNOLVWiMD
żDGDWEi]LVRNQ\LOYiQWDUWiVRNOHtUyDGDWDL
żWHVWOHWLOpVHNHOĘNpV]tWpVpQHNUHQGMH H]V]LQWHVHKROVLQFV 
żWHVWOHWLOpVHNDQ\DJDL PHJKtYyNHOĘWHUMHV]WpVHNUHQGHOHWHNKDWiUR]DWRNMHJ\]ĘN|Q\YHNEHV]iPROyN 
żKLUGHWPpQ\HNN|]OHPpQ\HN
żD]|QNRUPiQ\]DWiOWDONLtUWSiO\i]DWRN IHOKtYiVHUHGPpQ\LQGRNROiV 
żN|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpQHNUHQGMH
żHOOHQĘU]pVHNHUHGPpQ\HL
żN|WHOH]ĘVWDWLV]WLNDLDGDWV]ROJiOWDWiVDGDWDL
żN|]pUGHNĦDGDWRNKDV]QRVtWiViUDYRQDWNR]yV]HU]ĘGpVHNÈ6=)~MUDKDV]QRVtWiVFpOMiUDHOpUKHWĘN|]DGDWRN41, díjak, jogorvoslati tájékoztató, megállapodások,
żNO|Q|VHJ\HGLN|]]pWpWHOLOLVWD
– Gazdálkodási adatok
żpYHVN|OWVpJYHWpVEHV]iPROy
żOpWV]iPMXWWDWiVRN
ż|WPLOOLy)WIHOHWWLV]HU]ĘGpVHN
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Az ilyen adatokra vonatkozó adatkezelés, tájékoztatás elvei:
– csak törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a védeOHPKH] V]NVpJHV PLQĘVtWpVL V]LQWWHO pV IHOWpWOHQO V]NVpJHV LGHLJ
(szükségesség, arányosság elve),
± D]RNV]iPiUDLVPHUKHWĘPHJDNLNQHND] iOODPLYDJ\N|] IHODGDWHOOitásához feltétlenül szükséges (szükséges ismeret elve),
± LOOHWpNWHOHQV]HPpO\HNV]iPiUDQHPYiOKDWKR]]iIpUKHWĘYpPHJLVPHUKHWĘYp EL]DOPDVViJHOYH 
– csak a jogosult módosíthatja vagy semmisítheti meg (sérthetetlenség
elve),
± DMRJRVXOWiOWDOV]NVpJV]HULQWHOpUKHWĘpVIHOKDV]QiOKDWyOHJ\HQ UHQdelkezésre állás elve),
– a Nemzeti Biztonsági Felügyelet engedélyével, ha az állami vagy közfeladat ellátásához nélkülözhetetlen.30
7pPiQN V]HPSRQWMiEyO D N|]pUGHNĦ DGDWRNNDO NDSFVRODWRV UHQGV]HUHV
közzétételre koncentrálunk a továbbiakban és megpróbálunk képet formálni
arról, hogy egy önkormányzati honlapnak milyen jogi elvárásoknak kell megfelelnie. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a technikai, logikai, formai felépítés
bemutatása nem célunk.
0DJ\DURUV]iJRQD&/%36DMiQOiVSRUWDOyJLiYDONDSFVRODWRVV]LQWMHLQHN
jogrendszerbe adaptálása az általános, különös és speciális közzétételi lisWiNWDUWDOPiQDND]HOHNWURQLNXVLQIRUPiFLyV]DEDGViJUyOV]yOypYL;&
törvényben31 (továbbiakban: Eit.) való rögzítésével és az elektronikus tájékoztató szolgáltatásnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.)
YDOyGH¿QLiOiViYDOW|UWpQWPHJ
$]8QLyLVKDQJV~O\R]]DKRJ\ÄDN|]V]IpUDYDODPHQQ\LiOWDOiEDQUHQGHOkezésre álló – nemcsak politikai, hanem az igazságszolgáltatási, közigazgatáVLYRQDWNR]iV~±GRNXPHQWXPiQDNQ\LOYiQRVViJUDKR]DWDODDODSYHWĘHV]N|]H
DWXGiVKR]YDOyMRJNLWHUMHV]WpVpQHNDPHO\DGHPRNUiFLDHJ\LNDODSHOYH´32
$MRJDONRWy¿J\HOHPPHOYROWDKHO\L|QNRUPiQ\]DWLDOUHQGV]HUNRUOiWR]RWW
HUĘIRUUiVDLUDpVHOPDUDGRWWLQIUDVWUXNW~UiMiUDH]pUWD]HOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOLN|WHOH]HWWVpJDPHJ\HL|QNRUPiQ\]DWRNDWpVD]QpOQDJ\REEODNyQpSHVVpJĦYiURVRNDWMDQXiUMpWĘOD]HJ\pEKHO\L|QNRUPiQ\]DWRNDWM~OLXVMpWĘOWHUKHOWH
2011-ben a korábbi adatvédelmi törvényt és az Eit.-t hatályon kívül helyezték, és létrehozták az információs önrendelkezési jogról és elektronikus
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Info
tv.), továbbra is fenntartva az önkormányzatok elektronikus közzétételi kötelezettségét. Életre hívását a törvény indokolása szerint az elmúlt két évtized
tapasztalatai és az információtechnológia elterjedése, ennek nyomán változó társadalmi szokások, illetve a globalizáció által teremtett új helyzet tették
LGĘV]HUĦYp33
$],QIRWYPHJHUĘVtWLpVUpV]OHWH]LD]$ODSW|UYpQ\NDSFVROyGyUHQGHONH]pVHLWÄ$N|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYDIHODGDWN|UpEHWDUWR]yJ\HNEHQ±tJ\
különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtására, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhaszQiOiViUDpVD]HUUHN|W|WWV]HU]ĘGpVHNUHDSLDFLV]HUHSOĘNDPDJiQV]HUYHzetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosításáUDYRQDWNR]yDQ±N|WHOHVHOĘVHJtWHQLpVEL]WRVtWDQLDN|]YpOHPpQ\SRQWRVpV
J\RUVWiMpNR]WDWiViW´34
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żN|]EHV]HU]pVLLQIRUPiFLyN pYHVWHUY|VV]HJ]pVD]DMiQODWRNHOEtUiOiViUyOV]HU]ĘGpVHNUĘO 
żXQLyVSiO\i]DWRN
$W|UYpQ\UHQGHONH]pVHLWHOHPH]YHDN|YHWNH]ĘiOWDOiQRVN|YHWHOPpQ\HN
V]HPHOĘWWWDUWiViYDONHOODKRQODSRWOpWUHKR]QLpVD]DGDWRNDWSXEOLNiOQL
– a közfeladatot ellátó szervek feladatkörükbe tartozó ügyeikkel kapcsoODWRVN|]pUGHNĦDGDWRNDWGLJLWiOLVIRUPiEDQNHOON|]]pWHQQL
± D]DGDWRNEiUNLV]iPiUDV]HPpO\D]RQRVtWiVQpONOHOpUKHWĘNOHJ\HQHN
± IRQWRVD]DGDWRNNRUOiWR]iVWyOPHQWHVHQKR]]iIpUKHWĘVpJHLV
– a tartalom legyen kinyomtatható,
– vagy igény szerint részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimásolható,
– a közzététel a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentes szolgáltatás,
– a közzétett adatok megismerése személyes adat közléséhez nem kötKHWĘ
– az adatok legyenek pontosak,
– naprakészek,
– hitelesek,
± IRO\DPDWRVDQHOpUKHWĘN42
+DD]HOĘEELN|YHWHOPpQ\HNHWDJ\DNRUODWEDQYL]VJiOMXNDNNRUDN|YHWNH]ĘV]HPSRQWRNUDNHOO¿J\HOHPPHOOHQQQND]HOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOPHJYDOyVtWiViQiO:
ௐ $.|]pUGHNĦDGDWRN hivatkozásnak a nyitóoldalon kell szerepelnie.
ௐ 1HPHOpJKDDKRQODSHOV]yUWDQWDUWDOPD]]DD]iOWDOiQRVN|]]pWpWHOL OLVWiEDQ V]HUHSOĘ YDODPHQQ\L DGDWRW KDQHP D W|UYpQ\ PHOOpNOHWH
V]HULQWLERQWiVEDQNO|QLNRQDODWWYDODPHQQ\LDGDWRWHOpUKHWĘYpNHOO
tenni vagy az adat pontos helyére hivatkozó linket kell elhelyezni.
ௐ $WDJROiVra vonatkozóan az Info tv. mellett a közzétételi listákon szeUHSOĘ DGDWRN N|]]pWpWHOpKH] V]NVpJHV N|]]pWpWHOL PLQWiNUyO V]yOy
 ;,, .RUPUHQGHOHWLVWDUWDOPD]LUiQ\PXWDWiVW
ௐ .|]]pWpWHOLV]DEiO\]DWHONpV]tWpVHLVN|WHOH]ĘDPHO\DN|]]pWpWHOKHlyesbítés, frissítés, eltávolítás részletes rendjét és az ezekkel kapcsolatos munkaköröket tartalmazza.43
ௐ $],QIRWYUpV]OHWHVHQV]DEiO\R]]DPHO\DGDWIDMWiWPLO\HQJ\DNUDQ
kell frissíteni, hogyan kell archiválni, ezért nagyon fontos az eseméQ\HN QDSOy]iVD (QQHN VRUiQ QHPFVDN D N|]]pWpWHO  KHO\HVEtWpV 
HOWiYROtWiV  IULVVtWpV Q\RPRQ N|YHWpVH IRQWRV KDQHP D] HVHPpQ\
U|J]tWĘMpQHNV]HPpO\HLVD]HVHWOHJHVIHOHOĘVVpJPHJiOODStWiVDpUGHkében.
ௐ $GDWYiOWR]iV esetén annak WpQ\pWés LGHMpW is fel kell tüntetni a honlaSRQ$UpJLDGDWHOpUKHWĘYpWpWHOHDPHJĘU]pVLLGĘYpJpLJQHPV]QWHWKHWĘPHJ
ௐ $N|]]pWpWHOUHV]ROJiOyKRQODSRQN|]pUWKHWĘIRUPiEDQWiMpNR]WDWiVW
NHOO DGQL D N|]pUGHNĦ DGDWRN HJ\HGL LJpQ\OpVpQHN V]DEiO\DLUyO $]
igénylésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat44 az önkormányzatnak be kell tartania. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe
YHKHWĘMRJRUYRVODWLOHKHWĘVpJHNLVPHUWHWpVpWLV7HKiWPLQGHQNpSSHQ
el kell helyezni egy „AN|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpQHNLJpQ\OpVpQHNUHQGMH´LNRQWDPHO\WDUWDOPD]]DD]HOĘEELV]DEiO\RNDW(PHOOHWWHJ\DN|]pUGHNĦDGDWRNPHJLVPHUpVpUHLUiQ\XOyLJpQ\HNWHOMHVtWpVpQHNUHQGMpWU|J]tWĘV]DEiO\]DWot is készítenie kell.
ௐ +DD]DGDWN|]OĘpVDGDWIHOHOĘV személye elválik egymástól, a feleOĘVVpJWLV]Wi]iVDpVD]HOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOLN|WHOH]HWWVpJWHOMHVttése érdekében EHOVĘV]DEiO\]DWban kell rendelkezni a részletes szabályokról.
ௐ $GDWYpGHOPL pV DGDWEL]WRQViJL V]DEiO\]DWot kell készíteni, amelyet
szintén fel kell tenni a honlapra.
10. Az egyes elemek tekintetében – mivel sokszor egyéb jogszabályi kötelezések eredményeképpen több helyre is megküldeni vagy feltölteni
V]NVpJHVXJ\DQD]RQDGDWRNDW±HOpJDPHJIHOHOĘHQSRQWRVKLYDWNR]iV arra vonatkozóan, hogy az adott adat hol található meg. Pl. rendeletek esetében a www.njt.hu konkrét linkjére. A közadattárnál48 pedig az önkormányzati honlap allapjára. A N|]DGDWWiUUDYDOyKLYDWNR]iVHOKHO\H]pVHN|WHOH]ĘD]|QNRUPiQ\]DWLKRQODSRQ
11. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egységeket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni
kell, hogy az adat nem áll rendelkezésre.
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 $NRPPXQLNiFLyEDQMHOHQWĘVHQJiWROWV]HPpO\V]iPiUDDN|]V]ROJiOWDWiVRNLJpQ\EHYpWHOHNRUOHKHWĘYpNHOOWHQQLDWiMpNR]yGiVpVDV]HPpO\LVHJtWpVIHOWpWHOHLW$]LQIRUPiFLyVWiUVDGDORPQ\~MWRWWDOHKHWĘVpJHNHUĘVtWLND]HVpO\HJ\HQOĘVpJHWDIRJ\DWpNRVV]HPpO\HNV]iPiUD$IRJ\DWpNRVV]HPpO\WD]LQIRUPiFLyVHVpO\HJ\HQOĘVpJPHJLOOHWL
az információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor. A honlapot úgy kell kialakítani, hogy a YDNRN pV J\HQJpQOiWyN iOWDO V]pOHV
N|UEHQKDV]QiOWHV]N|]|NNHOLVROYDVKDWy legyen. A fogyatékos szePpO\V]iPiUD±¿J\HOHPEHYpYHDNO|QE|]ĘIRJ\DWpNRVViJLFVRSRUWRNHOWpUĘVSHFLiOLVV]NVpJOHWHLW±EL]WRVtWDQLNHOODN|]V]ROJiOWDWiVRNKR]YDOyHJ\HQOĘHVpO\ĦKR]]iIpUpVW
13. A V]HUYPHJV]ĦQpVHHVHWpQDPHJV]ĦQpVWpQ\pWMRJDODSMiWpVDMRJutódot meg kell jelölni.
)HOKtYMXND¿J\HOPHWKRJ\DIHQWOHtUWN|WHOH]HWWVpJHNNLNpQ\V]HUtWpVpUHD
1$,+QDNLVPHJYDQQDNDPHJIHOHOĘHV]N|]HL ¿J\HOPH]WHWpVEtUyViJLHOMirás indítása).
(OHNWURQLNXVNDSFVRODWWDUWiVDN|]LJD]JDWiVEDQ
$.RUPKDWiUR]DWPHOOHWWV]iPRVW|UYpQ\LVEHpStWHWWHD&/%36HJ\HV
szintjeinek elvárását szabályozásába. A közigazgatás alapdokumentumaNpQWNHOOPHJHPOtWHQLD.HWHWDPHO\D]J\IpODODSYHWĘMRJDNpQWGHNODUiOMD
a közigazgatási hatósági eljárásban a kérelem elektronikus benyújtását.
Ezt jelenleg az alábbi módokon teheti meg az ügyfél:
• biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
• ÁNYKĦUODSEHQ\~MWiVWiPRJDWiVLV]ROJiOWDWiVNHUHWpEHQ
• elektronikus levelezés útján, az erre a célra megadott elektronikus levélcímre, ha az ügyintézési rendelkezésben az ügyfél ezt a módot nem
zárta ki,
 DKDWyViJiOWDOEL]WRVtWRWWLQWHUQHWHVIHOOHWHQW|UWpQĘGRNXPHQWXPIHOW|Otés útján, vagy
 D]J\IpOJ\LQWp]pVLUHQGHONH]pVpEHQOHKHWĘYpWHWWWRYiEELNDSFVRODWtartási módok alkalmazásával.
A Ket. eredeti szövege elektronikus tájékoztató szolgáltatás alatt részletesen tárgyalta, hogy egy közigazgatási szervnek honlapján milyen információNDW NHOO IHOWQWHWQLH (QQHN .HWEHQ YDOy V]DEiO\R]iVD D N|YHWNH]ĘNEHQ
UpV]OHWH]HWW RNRN PLDWW RNDIRJ\RWWi YiOW pV NLNHUOW D W|UYpQ\EĘO PD PiU
csak utalást találunk rá.
$]HJ\LQWp]pVWLOOHWĘHQD.HWKH]YpJUHKDMWiVLUHQGHOHWHNNDSFVROyGQDN
amelyek további kötelezettségeket tartalmaznak az elektronikus tájékoztatásra
YRQDWNR]yDQ$]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVUpV]OHWHVV]DEiO\DLUyOV]yOy
(IV. 21.) Korm. rendelet szerint a hatóság a kapcsolattartás során számára elfogadható elektronikus dokumentumformátumokat köteles az elektronikus tájéNR]WDWiVV]DEiO\DLV]HULQWN|]]pWHQQL$6=(h6=V]ROJiOWDWyNWHNLQWHWpEHQWRYiEELN|WHOH]HWWVpJDV]ROJiOWDWiVEHIHMH]pVpQHNDEHN|YHWNH]HWWEL]WRQViJL
HVHPpQ\QHNEHMHOHQWpVHD](OHNWURQLNXVhJ\LQWp]pVL)HOJ\HOHWQHN DNLSHGLJ
D]J\IHOHNHWWiMpNR]WDWMD D]RQRVtWiVLV]ROJiOWDWiVHVHWpQD]D]RQRVtWiVEL]WRQViJLV]LQWMpUĘOHUĘVVpJpUĘODKDV]QiODWWDONDSFVRODWRVNRFNi]DWRNUyOWLWNRVtWiVYiOODOiVDHVHWpQD]DONDOPD]KDWyNXOFVWHFKQLNDLMHOOHP]ĘLUĘOYDOyWiMpNR]tatás. A hatóság emellett az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi kézbesítési címét minden olyan elektronikus kézbesítési szolgáltatásra
vonatkozóan, amelyet az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal való kapcsolatWDUWiVUDKDV]QiOLOOHWĘOHJ±KDHOHNWURQLNXVNLDGPiQ\R]iVWYpJH]±HOHNWURQLkus tájékoztató szolgáltatása keretében közzéteszi a hatóság nevében nyilatkozatot tenni jogosult természetes személyek és informatikai eszközök elektroQLNXVDOitUiVDLQDNHOOHQĘU]pVpKH]V]NVpJHVQ\LOYiQRVNXOFVUDLOOHWYHWDQ~VtWványra vonatkozó adatokat (érvényes vagy visszavont).
(J\pED]|QNRUPiQ\]DWRNHOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOpUHYRQDWNR]y
MRJLN|WHOH]HWWVpJHN
$UHQGHOHWHNHOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOHDYDJ\D1HP]HWL-RJV]DEiO\WiUHJ\LN
IXQNFLyMD
A két legmeghatározóbb jogszabály (Ket., Info tv.) mellett még számos
olyan törvénnyel találkozunk, amely az önkormányzati honlapok létezésének
iOWDOiQRVViJiUD DODSR]YD HOĘtUMiN EL]RQ\RV GRNXPHQWXPRN HOHNWURQLNXV
N|]]pWpWHOpW3pOGiOy]yDQDOHJIRQWRVDEEDNDWPHJSUyEiOWXN|VV]HJ\ĦMWHQL

(OHNWURQLNXVLQIRUPiFLyEL]WRQViJ
$]|QNRUPiQ\]DWRNDWpULQWĘOHJDNWXiOLVDEEMRJLLQIRUPDWLNDLSUREOpPiWD]
állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló
2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) 2013. július 1-jei hatálybalépése jelenti. A kockázatokkal arányos védelem érdekében az egyes rendszerek és
azokon belül a kezelt adatok pontos meghatározására, biztonsági osztályba
és a szervezetek biztonsági szintekbe sorolására volt szükség.
A szervezet további törvényi kötelezettsége az elektronikus információs
UHQGV]HUEL]WRQViJipUWIHOHOĘVV]HPpO\NLMHO|OpVHLQIRUPDWLNDLEL]WRQViJSRlitika meghatározása, informatikai biztonsági stratégia, szabályzat kidolgo]iVDUHQGV]HUHVRNWDWiVHOOHQĘU]pVEL]WRVtWiVDNRFNi]DWHOHP]pVHOYpJ]pse, biztonsági események kezelése, szükséges tájékoztatás megadása, intézkedések megtétele. Ezen kötelezettségek közül témánk szempontjából a
kapcsolódó dokumentumok (stratégia, szabályzat) kiadása és a biztonsági
események közzététele releváns.
(VpO\HJ\HQOĘVpJ
$]HVpO\HJ\HQOĘVpJUĘOV]yOyW|UYpQ\pUWHOPpEHQDKHO\L|QNRUPiQ\]DWN|WHOHVKHO\LHVpO\HJ\HQOĘVpJLSURJUDPRW WRYiEELDNEDQ+(3 NpV]tWHQLDPHO\HJ\
KHO\]HWHOHP]pVEĘOpVLQWp]NHGpVLWHUYEĘOiOO A HEP-et a helyben szokásos
módon kell kihirdetni, amely ma már a honlapon való közzétételt is jelenti.
eStWNH]pVVHONDSFVRODWRVN|]pUGHNĦDGDWRN
%L]RQ\RV D WHOHSOpVNpSHW pULQWĘ GRNXPHQWXPRN NLHPHOW N|]]pWpWHOH
V]LQWpQN|WHOH]ĘD]|QNRUPiQ\]DWLKRQODSRQDPHOOHWWKRJ\UHQGHOHWWHOKDWiUR]DWWDOW|UWpQĘHOIRJDGiVXNPLDWWD]|QNRUPiQ\]DWLG|QWpVHNN|]|WWLVMHlen vannak. Ilyen kötelezettség terheli az önkormányzatot a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök vonatkozásában. A koncepció és a stratégia közzététele
HVHWpQHJ\pUWHOPĦHQDKRQODSRWMHO|OLPHJDMRJV]DEiO\, míg a településrendezési eszközök esetén a nyilvánosság biztosítását a polgármester feladatává teszi azzal, hogy a honlapon akkor kell közzétenni, ha az információtechnológiai feltételek adottak.
.|UQ\H]HWYpGHOHP
$ N|UQ\H]HWL LQIRUPiFLyN KR]]iIpUKHWĘYp WpWHOH szintén nagyon fontos,
amelynek érdekében az önkormányzatok az információk jegyzékét elektronikusan is közzéteszik és települési környezetvédelmi programot készítenek.
$]0|WYEĘOIDNDGyN|WHOH]HWWVpJHN
Az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos feladatait már az Mötv.
LVGHNODUiOMD(OĘV]|UDN|]EL]WRQViJLpVEĦQPHJHOĘ]pVLVWUDWpJLDNLGROJR]iViW
D ; 2*<KDWiUR]DW említette, amelyet 2013-ban hatályon kí-

$](8VSiO\i]DWRNNDONDSFVRODWRVN|WHOH]HWWVpJHN
Az Európai Unió által támogatott projektekkel kapcsolatos kommunikációs
N|WHOH]HWWVpJHNHW D ZZZSDO\D]DWJRYKX ROGDOUyO OHW|OWKHWĘ DQ\DJRN V]pSHQ
|VV]HIRJODOMiN0LQGD]HOĘNpV]tWpVLPLQGDPHJYDOyVtWiVLpVD]D]WN|YHWĘV]Dkaszban az önkormányzatok kötelesek az uniós forrásokról és az összeg felKDV]QiOiViUyODPHJYDOyVtWiVWHPH]pVpUĘODODNRVViJRWUpV]OHWHVHQWiMpNR]tatni. A tájékoztatási kötelezettség összhangban áll az Info tv. általános közzétételi listájával, a részletes arculati szabályokat azonban a honlapon találjuk.
g66=(*=e6
Általában elmondható, hogy a szakrendszerek esetében az átlagos
&/%36V]LQWNpWV]HUHVpUHQ|YHNHGHWWDSULRULWiVV]HPSRQWMiEyOOHJMHOHQWĘsebb adóügyi rendszerek esetében pedig jelenleg az e-közigazgatási,
&/%36IHMOHV]WpVpWFpO]yXQLyVSURMHNWHN *923 HOĘWWLV]LQWiWODJiQDN
W|EEPLQWKiURPV]RURVD$&/%36V]LQWMpQHNOHIHGHWWVpJHLJHQFVHNpO\D
kedvezményezettek körében, a GVOP 4.3.1. nyertesei között végzett felmérés szerint a válaszadók közül mindössze két önkormányzat e-közigazgatási
UHQGV]HUpQHN YDODPHO\ UpV]H DONDOPDV D &/%36  V]LQWĦ J\LQWp]pVUH
E két kedvezményezett közül is csak néhány szakhatósági rendszer esetéEHQPHJROGRWWD]LO\HQV]LQWĦJ\LQWp]pV
$] (.23 NHUHWpEHQ NLtUW |QNRUPiQ\]DWL $63 N|]SRQWL SURMHNW PiU UHPpQ\W NHOWĘ NH]GHPpQ\H]pV GH PpJ PLQGLJ V]LJHWV]HUĦ EiU D SiO\i]DWL
IHOKtYiVEDQD]V]HUHSHOKRJ\D]$63SURMHNWRUV]iJRVNLWHUMHV]WpVHYiUKDWy pVPHVV]HiOODV]LQW DWHOMHVHJ\LQWp]pV HOpUpVpWĘO+DD]$63
N|]SRQWWHUYH]HWWV]ROJiOWDWiVDLPHJYDOyVXOQDND]QDJ\HOĘUHOpSpVWMHOHQWhet az önkormányzatok számára, mind a honlapon közzétett tartalom fejlesztése, mind a szakrendszerek kínálta szabványosítás, interoperabilitás
tekintetében.
+D FVDN D &/%36DMiQOiV HOVĘ NpW V]LQWMpQHN IHMOĘGpVpW Qp]]N D]D]
honlap meglétét és tartalommal feltöltését (tájékoztatók, ügyleírások, formanyomtatványok), akkor sajnos azt kell látnunk, hogy – mint ahogy általában
az e-ügyintézés terén is – lassú a változás. A hozzáállás, a munkafolyamaWRNPHJYiOWR]WDWiViUDEL]DORPUD pVSHUV]HDPHJIHOHOĘSpQ]J\LKiWWpUUH 
YDQV]NVpJÄ$YiOWR]iVQDNDODSYHWĘHQNpWIDMWiMiWNO|QE|]WHWKHWMNPHJ
D PRUIRVWDWLNXV LOOHWYH D PRUIRJHQHWLNXV YiOWR]iVW $] HOVĘIRN~ YDJ\
morfostatikus változás egy adott rendszer keretein belül zajlik le, miközben
maga a rendszer változatlan marad. A másodfokú vagy morfogenetikus válWR]iVPDJiQDNDUHQGV]HUQHNDPHJYiOWR]iVD´ Míg a portalógiával kapFVRODWRV HOYiUiVRN WHNLQWHWpEHQ WDOiQ HOHJHQGĘ OHQQH D] HOVĘ DGGLJ D]
e-ügyintézés mindenképpen a második típusú változás meglépését igényli.
$YiOWR]iVKR]NO|QE|]ĘSUREOpPiNNDONHOOPHJN]GHQQNDPHO\HNHJ\
része megoldható, viszont vannak bonyolult (algoritmizálható, több megoldási alternatívával) és zavaros problémák (nem behatárolható, nem egyértelPĦEL]RQ\WDODQKLiQ\]LND]HV]N|]UHQGV]HU $MRJDONRWyNQDNH]HQSUREOpPiNUD¿J\HOHPPHONHOONHOOHQHPHJDONRWQLXNDV]NVpJHVV]DEiO\RNDWD]
önkormányzatoknak pedig törekedniük kellene mind a jogi, mind az ügyféli
ROGDORQIHOOpSĘLJpQ\HNQHNYDOyPHJIHOHOpVUH80

Infokommunikáció és jog | 
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YOKHO\H]WHND]RQEDQD]|QNRUPiQ\]DWLN|WHOH]HWWVpJD] ; 
Korm. határozatV]|YHJpEĘOPRVWLVHJ\pUWHOPĦHQOiWV]LN
6]LQWpQD]0|WYUHQGHONH]pVHLN|]|WWWDOiOMXNpVV]HUHSHNLHPHONHGĘMHOHQWĘVpJĦH]pUWHOHNWURQLNXVN|]]pWpWHOpUHLV¿J\HOPHWNHOOIRUGtWDQLDJD]dasági program-, költségvetés-, zárszámadás-elkészítési kötelezettségét,
amelyekben az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti,
gazdálkodásának alapjait, forrásait, kiadásait, ezek teljesítését nevezi meg.
(KKH]NDSFVROyGLND]|QNRUPiQ\]DWRNÈOODPL6]iPYHYĘV]pNLHOOHQĘU]pVH
amelynek jelentése nyilvánosH]pUWFpOV]HUĦDKRQODSRQNLHPHOWHQNH]HOQL

Tanulmányok

A Nemzeti Jogszabálytár a jogszabályok és közjogi szervezetszabályo]yHV]N|]|NHOHNWURQLNXVJ\ĦMWHPpQ\HDPHO\NO|QIHOOHWHWEL]WRVtWDKHO\L
|QNRUPiQ\]DWLUHQGHOHWHNIHOW|OWpVpUHpVOHNpUGH]KHWĘVpJpUH(QQHNPHJIHOHOĘHQYDODPHQQ\L±M~QLXVXWiQNLKLUGHWHWW±PpJKDWiO\EDQHP
lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét itt is közzé kell tenni, illetve a már hatályba lépett rendeleteket egységes szerkezetben kezelve.
)ĘV]DEiO\V]HULQWH]DN|WHOH]HWWVpJDNRUPiQ\KLYDWDORNDWWHUKHOLHFpOUD
kialakított informatikai rendszeren keresztül. Ennek alapját a kormányhivatalok törvényességi felügyeleti joga teremti meg, az informatikai felület pedig a www.njt.hu alatt került kialakításra.
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$NXWDWiVD7È023$D]RQRVtWyV]iP~1HP]HWL.LYilóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító
UHQGV]HUNLGROJR]iVDpVPĦN|GWHWpVHRUV]iJRVSURJUDPFtPĦNLHPHOWSURMHNW
NHUHWpEHQ]DMORWW$SURMHNWD](XUySDL8QLyWiPRJDWiViYDOD](XUySDL6]RFLiOLV$ODSWiUV¿QDQV]tUR]iViYDOYDOyVXOPHJ
SZITTNER Károly: Út az elektronikus közigazgatáshoz. Új Magyar Közigazgatás,
R
TÓZSA István: Az elektronikus közigazgatás helyzete. Új Magyar Közigazgatás,
R
1HP]HWL,QIRUPDWLNDL6WUDWpJLD  0DJ\DUYiODV]D],QIRUPiFLyV7iUVDGDORPNLKtYiVDLUD  7p]LVHND],QIRUPiFLyV7iUVDGDORPUyO  0DJ\DU
,QIRUPDWLNDL&KDUWD  1HP]HWL,QIRUPiFLyV7iUVDGDORP6WUDWpJLD  
$0DJ\DU,QIRUPiFLyV7iUVDGDORP6WUDWpJLiUyOpVDQQDNYpJUHKDMWiViUyOV]yOy
 ;,, .RUPiQ\KDWiUR]DWKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>RNWyEHU@
Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: KözigazJDWiVHOPpOHW'HEUHFHQL(J\HWHPL.LDGy'HEUHFHQ±R
&RPPRQ/LVWRI%DVLF3XEOLF6HUYLFHV D]H(XURSHDNFLyWHUYUpV]HKWWS
HXUOH[HXURSDHX/H[8UL6HUY/H[8UL6HUYGR"XUL &(/(;'&(1+
70/&20  >DXJXV]WXV@
$&/%36D]HJ\LQWp]pVV]LQWMHLPHOOHWWHJ\DVOLVWiWLVPHJKDWiUR]RWWD
magánszemélyek és vállalkozások számára, kijelölve, mely szolgáltatások elektronizálását preferálja és várja el, azonban a tanulmány mondanivalója szempontjából számunkra ez utóbbi téma irreleváns, ezért nem foglalkozunk vele.
(XURSHDQ &RPPLVVLRQ '* ,QIRUPDWLRQ 6RFLHW\ :HEEDVHG %HQFKPDUN RQ
HOHFWURQLF 3XEOLF 6HUYLFHV WK 0HDVXUHPHQW 0HWKRGRORJ\ UHSRUW  %
'LHJHP%HOJLXP  ± ,QIRUPiFLyV7iUVDGDORPIHOOpSpV$]HOHNWronikus közszolgáltatások módszertani jelentése 2.0)
Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar
közigazgatási jog. Általános Rész II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 202. o.
2010. május 13-án hatályon kívül helyezték.
Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar
közigazgatási jog. Általános Rész II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2013. 203. o.
Lasse BERNTZEN, Morten Goodwin OLSEN: Bennchmarking e-Government – A
&RPSDUDWLYH 5HYLHZ RI 7KUHH ,QWHUQDWLRQDO %HQFKPDUNLQJ 6WXGLHV´ LFGV SS
±  7KLUG ,QWHUQDWLRQDO &RQIHUHQFH RQ 'LJLWDO 6RFLHW\  BUDAI
Balázs Benjámin: Az közigazgatás és az elektronikus közigazgatási fejlesztéVHNKDWpNRQ\ViJiQDNPpUpVHQDSMDLQNEDQÒM0DJ\DU.|]LJD]JDWiV
±R
,.7HV]N|]|NpVKDV]QiODWXNR.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOGHFHPber. KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLLNWLNWSGI>DXJXV]WXV@
Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartásokban és a vállaODWL ]OHWL  V]HNWRUEDQ  KWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLLNW
LNWSGI>DXJXV]WXV@
eSOQHND]H|QNRUPiQ\]DWRNH1(7www.enetKXKLUHNHSXOQHND]H
RQNRUPDQ\]DWRN"ODQJ KX>DXJXV]WXV@
$PDJ\DURUV]iJL|QNRUPiQ\]DWRNKRQODSMDLQDNpUWpNHOpVH7g26=
7È5.,  KWWSZZZVOLGHVKDUHQHWNLPEHUOLWHQNRUPQ\]DWLKRQODSRN
rtkelse>DXJXV]WXV@
,.7HV]N|]|NpVKDV]QiODWXNR.|]SRQWL6WDWLV]WLNDL+LYDWDOGHFHPEHUKWWSZZZNVKKXGRFVKXQ[IWSLGRV]DNLLNWLNWSGI>DXJXV]WXV@
7|UYpQ\WLV]WHOĘNHDPDJ\DU|QNRUPiQ\]DWRN".RUUXSFLyNXWDWy.|]SRQW%XGDSHVWKWWSZZZFUFEHX"S >DXJXV]WXV@
.|]LJD]JDWiVL MRJ )HMH]HWHN V]DNLJD]JDWiVDLQN N|UpEĘO , N|WHW V]HUN
/DSViQV]N\$QGUiV&RPSOH[.LDGy%XGDSHVWR
$ODSW|UYpQ\ 9, FLNN   EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"
GRFLG >RNWyEHU@
$ODSW|UYpQ\ ,; FLNN  ±   EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"
GRFLG >RNWyEHU@
SZITTNER Károly: Út az elektronikus közigazgatáshoz. Új Magyar Közigazgatás,
R
 9, $%KDWiUR]DW
KWWSSXEOLFPNDEKXGHYGRQWHVHNQVI(((&$'$
"2SHQ'RFXPHQW >RNWyEHU@
 9, $%KDWiUR]DW
KWWSSXEOLFPNDEKXGHYGRQWHVHNQVI(((&$'$
"2SHQ'RFXPHQW >RNWyEHU@
,QIR WY   D  SRQWMD KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>RNWyEHU@
,QIRWY    EHNKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>RNWyEHU@
,QIR WY     EHN KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>RNWyEHU@
SZILÁGYI Károly – JÓRI András – SZABÓ Máté Dániel: Az információszabadság
HOHNWURQLNXV
Np]LN|Q\YH
KWWSZZZWDQNRQ\YWDUKXKXWDUWDORPWNW
LQIRUPDFLRV]DEDGVDJFKVKWPO>RNWyEHU@
,QIR WY     EHN         EHN KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRF
FJL"GRFLG >RNWyEHU@
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 ,9 $%KDWiUR]DW
KWWSSXEOLFPNDEKXGHYGRQWHVHNQVI$)('%)&(&$'$
&"2SHQ'RFXPHQW >RNWyEHU@
$PLQĘVtWHWWDGDWRNYpGHOPpUĘOV]yOypYL&/9W|UYpQ\  EHN
KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >RNWyEHU@
A törvény elektronikus közzétételre vonatkozó szabályozási hátterét az Európai
Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról
V]yOy (. LUiQ\HOYH MHOHQWL DPHO\ NLPRQGMD KRJ\ ÄD N|]LJD]JDWiVL
V]HUYHNQHNGRNXPHQWXPDLNDWDPHQQ\LEHQH]OHKHWVpJHVpVpVV]HUĦDUHQdelkezésre álló formátumban vagy nyelven elektronikus eszközökön keresztül
NHOOHOpUKHWĘYpWHQQLN>«@(]QHPMHOHQWN|WHOH]HWWVpJHWDN|]LQWp]PpQ\V]iPiUDDUUDKRJ\>«@OpWUHKR]]DYDJ\iWDODNtWVDDGRNXPHQWXPRNDWLOOHWYHD]RNEyO NLYRQDWRW NpV]tWVHQ DPHQQ\LEHQ H] DUiQ\WDODQ HJ\ HJ\V]HUĦ PĦYHOHWHQ
W~OPXWDWyHUĘIHV]tWpVWMHOHQWHQH«>DGRNXPHQWXPRNDW@RO\DQIRUPiWXPEDQNHOO
HOpUKHWĘYpWHQQLNDPHO\QHPIJJHJ\PHJKDWiUR]RWWV]RIWYHUDONDOPD]iViWyO$KROH]OHKHWVpJHVpVpVV]HUĦDN|]LJD]JDWiVLV]HUYHNQHN¿J\HOHPEHNHOO
venniük a dokumentumok a fogyatékos személyek általi, illetve érdekében törWpQĘWRYiEELIHOKDV]QiOiViQDNOHKHWĘVpJHLW´>SUHDPEXOXP  EHNFLNN  
EHN@
KWWSHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW+87;73')"XUL &(/(;
/ TLG  IURP +8>RNWyEHU@
Az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhaszQiOiViUyOV]yOy(.LUiQ\HOYpQHNSUHDPEXOXPD  EHNH]GpVKWWS
HXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW+87;73')"XUL &(/(;/
 TLG  IURP +8>RNWyEHU@
KWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI>RNWyEHU@
,QIRWYKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >RNWyEHU@
KWWSZZZSDUODPHQWKXLURPSGI>RNWyEHU@
,QIR WY     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>RNWyEHU@
,QIR WY $    EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>DXJXV]WXV@
Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2014. 212. o.
KWWSZZZQDLKKX¿OHV,QIRV]DEDOODVI1$,+YB2.HNR]]HWHWHO
SGI>DXJXV]WXV@
A felsorolás csak példálózó!
$N|]DGDWRN~MUDKDV]QRVtWiViUyOV]yOypYL/;,,,W|UYpQ\  EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  > DXJXV]WXV@
,QIRWY  EHNH]GpVH  ±  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQ
QMWBGRFFJL"GRFLG >RNWyEHU@
Az önkormányzati portálok technikai, formai felépítésével kapcsolatban lásd
EĘYHEEHQ%8'$,%DOi]V%HQMiPLQ$]HN|]LJD]JDWiVHOPpOHWH$NDGpPLDL.LDGy%XGDSHVW±R%XGDL%DOi]V%HQMiPLQ±6]DNRO\L$QGUiV
,QWHUDNWtY |QNRUPiQ\]DW 0DJ\DU 0HGLSULQW 6]DNNLDGy %XGDSHVW  ±
 R $] HN|]LJD]JDWiV DODSMDL D KHO\L |QNRUPiQ\]DWRNEDQ V]HUN .ySLiV
%HQFH±0ROQiU6]LOiUG.6=.%XGDSHVW±R
$ N|]pUGHNĦ DGDWRN HOHNWURQLNXV N|]]pWpWHOpUH D] HJ\VpJHV N|]DGDWNHUHVĘ
rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra voQDWNR]yUpV]OHWHVV]DEiO\RNUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW
KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
,QIRWY±KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >
RNWyEHU@
,QIRWYSRQWMDD]DN|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYDPHO\±KDD]DGDWIHOHOĘV
QHPPDJDWHV]LN|]]pD]DGDWRW±D]DGDWIHOHOĘViOWDOKR]]iHOMXWWDWRWWDGDWDLW
KRQODSRQ N|]]pWHV]L KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>RNWyEHU@
,QIRWYSRQWMDD]DN|]IHODGDWRWHOOiWyV]HUYDPHO\D]HOHNWURQLNXV~WRQ
N|WHOH]ĘHQN|]]pWHHQGĘN|]pUGHNĦDGDWRWHOĘiOOtWRWWDLOOHWYHDPHO\QHNDPĦN|GpVH VRUiQ H] D] DGDW NHOHWNH]HWW KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>RNWyEHU@
,QIR WY     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
/HW|OWpV>RNWyEHU@
$],QIRWY  EHNH]GpVHDODSMiQDN|]pUGHNĦDGDWRNPHJNOGpVHDZZZ
NR]DGDWKXUD LV N|WHOH]Ę DPHO\QHN UpV]OHWV]DEiO\DLW D  ;,,  
Korm. rendelet tartalmazza. A közfeladatot ellátó szervek számára rendelke]pVUHiOOyLQIRUPiFLyVIHOOHWDZZZNR]DGDWWDUKX>DXJXV]WXV@
$ N|]]pWpWHOL OLVWiNRQ V]HUHSOĘ DGDWRN N|]]pWpWHOpKH] V]NVpJHV N|]]pWpWHOL
PLQWiNUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW  EHNH]GpVHKWWSQMW
KXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
$ IRJ\DWpNRV V]HPpO\HN MRJDLUyO pV HVpO\HJ\HQOĘVpJN EL]WRVtWiViUyO V]yOy
pYL;;9,W|UYpQ\  ±  EHN$KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRF
FJL"GRFLG >RNWyEHU@ ;,, .RUPUHQGHOHW     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>DXJXV]WXV@
.HW$  EHNH]GpVDE EE F SRQWMD  EHNH]GpVHKWWSQMWKX
FJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
ÈOWDOiQRV1\RPWDWYiQ\NLW|OWĘ









































80

WiUR]RWW FpORN PHJYDOyVtWiViW HJ\LGHMĦOHJ V]ROJiOy EHDYDWNR]iVRNDW SURJUDmokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.
Az pStWHWWN|UQ\H]HWDODNtWiViUyOpVYpGHOPpUĘOV]yOypYL/;;9,,,W|UYpQ\
$  ±  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>DXJXV]WXV@
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a teOHSOpVUHQGH]pVLHV]N|]|NUĘOYDODPLQWHJ\HVWHOHSOpVUHQGH]pVLVDMiWRVMRJLQWp]PpQ\HNUĘOV]yOy ;, .RUPUHQGHOHW  EHNH]GpVH  EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  > DXJXV]WXV @
Ilyen a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat.
A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének
OHKHWĘVpJHLWpVIHMOHV]WpVLLUiQ\DLWHQQHNPHJIHOHOĘHQD]HJ\HVWHUOHWUpV]HNIHOKDV]QiOiVLPyGMiWDWHOHSOpVPĦN|GpVpKH]V]NVpJHVPĦV]DNLLQIUDVWUXNW~UD
elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt töbELWHOHSOpVDODSYHWĘMRJDLQDNpVUHQGH]pVLWHUYHLQHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHODN|Unyezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett.
A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfeleOĘHQPHJiOODStWypVEL]WRVtWyWHOHSOpVL IĘYiURVEDQDNHUOHWL |QNRUPiQ\]DWL
UHQGHOHWpYL/;;9,,,W|UYpQ\SRQWMD  EHNH]GpVHKWWS
QMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
 pYL /;;9,,, W|UYpQ\     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRF
FJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
$ N|UQ\H]HW YpGHOPpQHN iOWDOiQRV V]DEiO\DLUyO V]yOy  pYL /,,, W|UYpQ\
   EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>DXJXV]WXV@
$ ± N|]|WWL LGĘV]DNUD V]yOy 1HP]HWL .|UQ\H]HWYpGHOPL 3URJUDPUyO
V]yOy  ;,,  2*< KDWiUR]DW KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"
GRFLG >DXJXV]WXV@
0|WY  EHNH]GpVSRQWMD  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQ
QMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
$ WiUVDGDOPL EĦQPHJHOĘ]pV QHP]HWL VWUDWpJLiMiUyO V]yOy  ;  
2*< KDWiUR]DW KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  >
DXJXV]WXV@
$1HP]HWL%ĦQPHJHOĘ]pVL6WUDWpJLiUyO  V]yOy ; 
.RUPKDWiUR]DWKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >
DXJXV]WXV@
0|WY       EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>DXJXV]WXV@
$]ÈOODPL6]iPYHYĘV]pNUĘOV]yOy/;9,pYLW|UYpQ\  EHNH]GpVH
KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
KWWSSDO\D]DWJRYKXGRF>DXJXV]WXV@
A HYDEA Tanácsadó Kft. az e-közigazgatás fejlesztésének fenntarthatósági
pUWpNHOpVHKWWSSDO\D]DWJRYKXJYRSBHUWHNHOHVHN>DXJXV]WXV@
KWWSPLQWDDVSOJRYKXVLWHVPLQWDDVSOJRYKX¿OHV$63B$OWDODQRVBLVPHUWHWR
SGI>DXJXV]WXV@
Belényesi Emese: Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment,
ÒM0DJ\DU.|]LJD]JDWiVR3DWDNL%pOD9iOWR]iVPHQHG]VPHQW
%XGDSHVWL0ĦV]DNLpV*D]GDViJL(J\HWHPRNWDWiVLVHJpGOHW
Belényesi Emese: Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment,
ÒM 0DJ\DU .|]LJD]JDWiV   R )DUNDV )HUHQF 9iOWR]iVPHQHG]Vment. KJK-Kerszöv, Bp. 2004.
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$]HOHNWURQLNXVJ\LQWp]pVUpV]OHWHVV]DEiO\DLUyOV]yOy ,9 .RUP
UHQGHOHW     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
IRRWBBSODFH>DXJXV]WXV@
.HW   W  SRQWMD KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG 
>DXJXV]WXV@
A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által köteOH]ĘHQQ\~MWDQGyV]ROJiOWDWiVRNUyOV]yOy ,9 .RUPUHQGHOHW
 EHN  EHN  EHN  EHN
ZZZQMWKX>DXJXV]WXV@
$1HP]HWL-RJV]DEiO\WiUUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHW  ±
  EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG  >
DXJXV]WXV@
0DJ\DURUV]iJ $ODSW|UYpQ\H  FLNN   EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWB
GRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (toYiEELDNEDQ0|WY   EHNH]GpVH  EHNH]GpVHKWWSQMW
KXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól
V]yOy 9, .RUPUHQGHOHW  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQ
QMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
 ;,,   .RUP UHQGHOHW $  KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"
GRFLG >DXJXV]WXV@
Az |QNRUPiQ\]DWL UHQGHOHWHNQHN pV MHJ\]ĘN|Q\YHNQHN D IĘYiURVL pV PHJ\HL
NRUPiQ\KLYDWDORNUpV]pUHW|UWpQĘPHJNOGpVpQHNUHQGMpUĘOV]yOy ,9
  .,0 UHQGHOHW     EHNH]GpVH KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>DXJXV]WXV@
A biztonsági szint az adott szervezet legmagasabb biztonsági osztályú rendszer besorolásához igazodik.
,EWY     EHNH]GpV I  SRQWMD KWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>DXJXV]WXV@
Az elektronikus információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó
egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események
MHOHQWpVpQHNpVN|]]pWpWHOpQHNUHQGMpUĘOV]yOy ;,, 1)0UHQGHOHW
  EHNH]GpVH  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
>DXJXV]WXV@
$]HJ\HQOĘEiQiVPyGUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĘVpJHOĘPR]GtWiViUyOV]yOy
pYL&;;9W|UYpQ\  EHNH]GpVHKWWSQMWKXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG
IRRW>DXJXV]WXV@
A +(3HONpV]tWpVpQHNUpV]OHWV]DEiO\DLWD 9, (00,UHQGHOHWKDWirozza meg.
$KHO\LHVpO\HJ\HQOĘVpJLSURJUDPRNHONpV]tWpVpQHNV]DEiO\DLUyOpVD]HVpO\HJ\HQOĘVpJLPHQWRURNUyOV]yOy ;,, .RUPUHQGHOHWKWWSQMW
KXFJLBELQQMWBGRFFJL"GRFLG >DXJXV]WXV@
A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok
pV|VV]HIJJpVHN¿J\HOHPEHYpWHOpYHOPHJKDWiUR]]DDWHOHSOpVM|YĘNpSpWMDvaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfoJyIHMOHV]WpVpUHDPĦV]DNLD]LQWp]PpQ\LYDODPLQWDWiMLWHUPpV]HWLpV|NROygiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.
Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható források ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban megha-

Tanulmányok



