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1. Bevezetés 

Zirc Kistérség e-Közigazgatás-központú informatikai és információs társadalom stra-
tégia tanulmánytervének munkaanyagát a Stratégiakutató Intézet készítette el. A kistérség e-
közigazgatás-központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterve egy 
középtávú e-közigazgatás központú fejlesztési terv, amely kijelöli a kistérség e-
közigazgatásának fő fejlesztési céljait, a prioritásokat, s a programalkotás során meghatározza 
a célokhoz elvezető utakat, a célok eléréshez szükséges végrehajtandó fejlesztési programo-
kat. 

 
A stratégiát az alábbi módszerekkel készítettük el: 
 

• kérdőíves felmérés a kistérség önkormányzatainak körében (a kérdőívet az 1. számú 
mellékletben mutatjuk be),  

• kutatási interjúk készítése az önkormányzati, gazdasági, intézményi, társadalmi sze-
replők körében, a kistérségben, 

• fókuszcsoport beszélgetések meghívott vendégekkel, 
• másodlagos információforrások, a KSH, APEH stb. adatbázisainak és szakirodalmak 

feldolgozása, 
• a kistérségben korábban végett kutatások eredményeit tartalmazó dokumentumok, 

szakirodalom feldolgozása. 
 
A kérdőíveket feldolgoztuk, a válaszokat, az interjúkat, a megbeszélések jegyzőkönyveit, a 
szakirodalmakat elemeztük. Ezeken kívül tanulmányoztuk az információs kor jellemzőit, az új 
fogalmakat, az új kihívásokat. Feldolgoztuk a magyar és az EU információs társadalom és e-
közigazgatás stratégiákat, a terveket és elvárásokat az e-közigazgatás fejlesztésében, az e-
közigazgatással szemben támasztott követelményrendszert, az intelligens fejlesztéseket a ré-
gióban és mindezek alapján készítettük el a jelen dokumentumot. 
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2. A zirci kistérség bemutatása 
2.1. A kistérség helyzete a területi statisztikai évkönyv, 2002-es 

adatai szerint1 
 

2.1.1. Településszerkezet, népesség, népmozgalom, 20022 
2.1.1.1. Településszerkezet 

A települések száma: 24, ebből város: 1 
A települések száma népességnagyság –kategóriák szerint: 
 
-499 6 
500-999 9 
1000-1999 7 
2000-4999 1 
5000-9999 1 
10 000-49 999 - 
50 000-99 999 - 
100 000- - 
 
Terület: 489 km2 
 

2.1.1.2. Népesség 
Lakónépesség az év végén:26 684 fő, változása a 2001. év végéhez: -0,3% 
A városok népessége: 7 400 fő 
A települések átlagos népessége: 1 112 fő 
Népsűrűség: 55 fő/km2 
A 120 feletti népsűrűségű településen lakók aránya: 27,7% 
 

2.1.1.3. Népmozgalom 
1000 lakosra vonatkoztatott adatok: 

• Élveszületés: 8,6 
• Halálozás: 10,5 
• Belföldi vándorlási különbözet: -1,8 
• Belföldi vándorlási különbözet évi átlaga 1999-2002: -2,5 

 
A 60 éves és idősebb népesség aránya az állandó népességből, december 31.: 20,4 
 

2.1.2. Regisztrált munkanélküliek, szociális ellátás, egészségügy, személyi 
jövedelemadó 

2.1.2.1. Regisztrált munkanélküliek 
A munkanélküliek aránya3: 4,4% 
A tartósan (180 napon túl) munka nélküliek aránya: 

• 1996. december 20.: 3,9% 
• 2002. december 20.: 1,6% 

 

                                                           
1 Forrás: Területi statisztikai évkönyv Regional Statisztical Yearbook, KSH, 2003 
2 A közigazgatási állapot január 1-jei, a népesség száma év végi adat. 
3 Regisztrált munkanélküliek a munkavállalási korú állandó népességhez viszonyítva 
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A tartósan (180 napon túl) munka nélküliek aránya a munkanélküliek körében: 
• 1996. december 20.: 51,4% 
• 2002. december 20.: 36,0% 

 
A szellemi foglalkozásúak aránya a munkanélküliek körében: 

• 1996. december 20.: 13,1% 
• 2002. december 20.: 17,2% 

 
A pályakezdők aránya a munkanélküliek körében 2002. december 20.: 6.,8% 
 

2.1.2.2. Szociális ellátás 
Idősek klubja férőhelyeinek száma 1000 hatvan éves és idősebb lakosra4: 17 
100 bölcsődei férőhelyre jutó beírt gyermek: - 
1000 lakosra vonatkoztatott adatok: 

• Munkanélküliek jövedelempótló támogatásában részesült5: 0,2 
• Önkormányzatok által nyújtott egyéb támogatások esetei6: 559 
• Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma: 31 

 
2.1.2.3. Egészségügy 

Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakos: 1 482 fő 
A járóbeteg szakellátás rendelési órái: 19 000 
Működő korházi ágy: 100 
 

2.1.2.4. Személyi jövedelemadó 
Az 1000 lakosra jutó adózók száma: 448 
Egy állandó lakosra: 

• Személyi jövedelemadó-alapot képező jövedelem: 430 267 Ft 
• Személyi jövedelemadó: 80 185 Ft 

 
2.1.3. Lakáshelyzet, közműellátás, oktatás, 2002 
2.1.3.1. Lakáshelyzet 

Lakásállomány: 9 785 
100 lakásra jutó lakos: 273 
Az épített lakások 

• száma: 21 
• ebből 4 és annál több szobás: 42,9% 
• 10 000 lakosra: 7,9 
• átlagos alapterület: 112,6 m2 

 
100 épített lakásra jutó megszűnt lakás: 0,0 
1990-2002 közt épült lakások a 2002. évi lakásállomány %-ában: 9,9 
 

2.1.3.2. Közműellátás 
Vezetékes gázt fogyasztó háztartások a lakásállomány %-ában: 21,8 
Egy háztartási fogyasztóra jutó évi vezetékes gáz-fogyasztás: 1 700 m3 
                                                           
4 Nappali és szállást adó idősek klubja együtt, állandó népesség alapján 
5 Évi átlagos létszám 
6 Rendszeres szociális segélyben részesültek nélkül 
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Egy háztartási fogyasztóra jutó évi villamos energiafogyasztás: 2 924 kWh 
Közüzemi vízhálózatba bekapcsolt lakás: 98,7% 
Közüzemi szennyvízhálózatba bekapcsolt lakás: 75,2% 
Egy km közüzemi vízhálózatra jutó közüzemi szennyvízcsatorna hálózat: 618 m 
Egy lakosra jutó évi vízfogyasztás7: 25,7 
 

2.1.3.3. Oktatás 
100 óvodai férőhelyre jutó beírt gyermek: 78 
Általános iskolai feladat-ellátási hely: 17 
Gimnáziumi feladat-ellátási hely: 2 
Szakközépiskolai feladat-ellátási hely: 2 
Középiskolai tanuló 1000 lakosra: 16 
Felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói 1000 lakosra: - 
 

2.1.4. Működő vállalkozások 
Vállalkozások száma: 1 615 
Egy km2-re eső vállalkozások száma: 3 
1000 lakosra: 61 
 

2.1.4.1. Társas vállalkozás 
Társas vállalkozások száma: 412 
Foglalkoztatás számarányok: 

• 0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató: 169 
• 1-9 főt foglalkoztató: 193 
• 10-19 főt foglalkoztató: 20 
• 20-49 főt foglalkoztató: 19 
• 50-249 főt foglalkoztató: 11 
• 250 és több főt foglalkoztató: - 

 
A társas vállalkozásból: 

• mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat: 70 
• ipar, építőipar: 96 
• kereskedelem, javítás: 69 
• szállás, helyszolgáltatás, vendéglátás: 27 
• ingatlan ügyletek, gazdasági szolgáltatás: 94 

 
2.1.4.2. Egyéni vállalkozás 

Egyéni vállalkozások száma: 1 203 
0 és ismeretlen számú főt foglalkoztató: 949 
1-9 főt foglalkoztató: 249 

• mezőgazdaság, vad-, erdőgazdálkodás, halászat: 148 
• ipar, építőipar: 305 
• kereskedelem, javítás: 239 
• ingatlan ügyletek, gazdasági szolgáltatás: 192 

 

                                                           
7 Háztartásoknak szolgáltatott víz 
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2.1.5. Kereskedelem, idegenforgalom, személygépkocsi, telefon és kábel-
televízió, 2002 

2.1.5.1. Kereskedelem 
Kiskereskedelmi üzlet: 324. Ebből 

• élelmiszerjellegű üzlet és áruház: 98 
• ruházati: 31 
• vasáru-, festék-, üveg: 16 
• elektromos háztartási cikkek: 5 
• gépjármű alkatrész: 9 
• bútor-, háztartási cikk: 5 

 
Gyógyszertár: 6 
Kiskereskedelmi üzlet 1000 lakosra. 12 
 

2.1.5.2. Idegenforgalom 
Vendéglátóhely: 121. Ebből 

• étterem, cukrászda: 86 
• bár, borozó: 29 

 
Kereskedelmi szálláshelyek: 

• férőhely: 1 137 
• 1000 lakosra vonatkoztatva: 43 
• vendégéjszaka, 1000 lakosra: 1 754 

 
2.1.5.3. Személygépkocsi 

1000 lakosra: 219 
 

2.1.5.4. Telefon és kábeltelevízió 
Távbeszélő fővonal 1000 lakosra: 257 
Kábeltelevíziós hálózatba bekapcsolt lakás: 149 
 

2.1.6. Néhány fontosabb népszámlálási adat, 2001. február 1. 
2.1.6.1. Népesség 

Népesség száma: 26 610 
A népesség korcsoportok szerinti megoszlása, % 

• 14 éves és fiatalabb: 18,2 
• 15-39 éves: 34,6 
• 40-59 éves: 26,6 
• 60 éves és idősebb: 20,6 

 
2.1.6.2. A népesség iskolai végzettsége a megfelelő korúak %-ában 

15-X éves, legalább általános iskola 8. évfolyamát végezte: 85,9 
18-X éves, legalább középiskolai érettségivel: 23,4 
25-X éves, egyetemi, főiskolai stb. oklevéllel: 7,1 
Elvégzett átlagos osztály- (évfolyam-) szám8: 8,93 
 
                                                           
8 A 7 éves és idősebb népesség alapján 
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2.1.6.3. A népesség száma gazdasági aktivitás szerint 
Foglalkoztatott: 10 063 
Munkanélküli: 575 
Inaktív kereső: 8 495 
Eltartott: 7 477 
 

2.1.6.4. A különböző területen foglalkoztatottak az összes foglalkoztatott %-
ában 

Mezőgazdaság és erdőgazdálkodás: 9,7 
Ipar és építőipar: 48,1 
Szolgáltatási jellegű ágazatok: 42,3 
 

2.1.6.5. Lakások 
A lakások száma: 9 749, ebből  

• 1945-1969 között épült: 3 789 
• 1970-1979 között épült: 1 649 
• 1980-1989 között épült: 1 703 
• 1990-ben és később épült: 771 

 
2.2. A kormány 244/2003. (XII. 18) Korm. rendelet (a kistréségek 

megalapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rend-
jéről) szerint a zirci kistérség 

 
A kistérségbe tartózó települések: 
 

1. Bakonybél 
2. Bakonynána 
3. Bakonyoszlop 
4. Bakonyszentkirály 
5. Borzavár 
6. Csesznek 
7. Csetény 
8. Dudar 
9. Eplény 
10. Jásd 
11. Lókút 
12. Nagyesztergár 
13. Olaszfalu 
14. Pénzesgyőr 
15. Porva 
16. Szápár 
17. Zirc 

 
2.3. A kistérség informatikai helyzetének bemutatása településen-

ként 
Az önkormányzatiság kezdetekor a települések több mint fele telefonon közvetlenül 

elérhetetlen volt. Az önkormányzatok létrejötte potenciálisan nagy piacnak tűnt az informati-
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kai vállalkozások számára. Hamar kiderült azonban önkormányzati oldalon az anyagi és szel-
lemi erőforrások hiánya, a vállalkozói oldalon a közigazgatási ismeretek hiánya. Így ezek a 
vállalkozások többnyire kudarchoz vezettek.  

 
Az önkormányzatok informatikai alkalmazásaiban, az eszközfejlesztésben, az ismere-

tek növelésében meghatározóak voltak a választásokhoz, népszavazásokhoz központilag biz-
tosított rendszerek és infrastruktúra. Az önkormányzatok jelentős delegált állami feladatokat 
is ellátnak, ennek ellenére állami informatikai koordinációjuk nem alakult ki, kivéve a válasz-
tásokon, személyi adat- és lakcímnyilvántartáson, pénzügyi területen. 

 
A hivatalok minőségileg és mennyiségileg újszerű problémák előtt állnak, amelyek a 

korábbi módszerekkel már nem végezhetők el megfelelően, illetve jelentős emberi kapacitást 
kötnek le feleslegesen. A polgármesteri hivatalokra döntően ma is a papíralapú működés jel-
lemző. A számítógépek csak egyes pontokon segítik a munkát, például szövegszerkesztés, 
könyvelés, helyi adók, költségvetés. 

 
Az általános megállapításokat követően településenként nézzük végig az informatikai 

helyzetet, a jelen tanulmányban a 17-ből 11 település adatait dolgoztuk fel. 
 

2.3.1. Bakonynána 
2.3.1.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Bakonynánán az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 29 fő. 
A megválasztott önkormányzati képviselők száma: 7 fő. Az önkormányzatnak 1 állandó bi-
zottsága van. 

 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs saját belső informatikai hálózata. Nincs saját szer-

verük és nem is bérelnek senkitől ilyen szolgáltatást. A hivatal dolgozói közül 4-nek van szá-
mítógépe, de hogy hányan használják ezeket a gépeket, arról nem nyilatkoztak. 

 
Sem az önkormányzat képviselőinek és sem az önkormányzat dolgozóinak nincsen 

önálló e-mail címe, viszont a településen működő teleháznak van: bnanatelehaz@vnet.hu . 
 
Bakonynánának 2 intézménye az óvoda és általános iskola, melyekben 4 óvoda peda-

gógus és 48 óvodás, valamint 13 iskola pedagógus és 116 általános iskolás gyermek van. 
Alapfokú egészségügyi és szociális intézménnyel rendelkeznek. 

 
2.3.1.2. Települési alapadatok 

Bakonynána lakosságának száma: 1028, melyből munkaképes korú 453. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 27 fő, a közmunkában foglalkoz-
tatottak létszáma 4 fő. A település közigazgatási nagysága 1470 Ha. 43 vállalkozás működik a 
településen, melyeknek éves ipaűzési adója 1,5 millió forint.  

 
Bakonynánán 4 civil szervezet és kisebbségi önkormányzat is működik. 235 lakásban 

van kábeltelevíziós szolgáltatás, és a településen 375 lakás van.  
 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók száma 21, a televíziókészülékeké 43, 

25 vonalas telefon és 2 Internet ellátottsággal rendelkező van. 
 

mailto:bnanatelehaz@vnet.hu
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2.3.1.3. Az önkormányzat feladatai 
Bakonynánán az önkormányzat kötelező feladatait ellátja, nem működik közterület-

felügyelet, nincs ügyfélszolgálat, okmányiroda, gyámhivatal, az építésigazgatási feladatokat 
részben látják el. Térinformatikai rendszer nincs. 

 
2.3.1.4. A település tartalomkezelése 

Bakonynánán két Internet szolgáltató van a vnet és a via-design. A településnek van 
honlapja, melynek célközönsége a helyi lakosság. Bakonynána honlapján nem találhatók meg 
az önkormányzat döntései és az önkormányzat működéséről sincs rendszeres információ. A 
honalapról nem tölthetők le az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok. Nincs olyan szerve-
zet Bakonynánán, amelynek szerződése lenne a település honlapján való megjelenésre és rek-
lámra. A honlapon semmilyen szolgáltatás nem érhető el. Egy fő felel a honlap adatainak fris-
sítéséért. Bakonynánán nincs olyan önkormányzati szervezet, aki a térséggel foglalkozó rend-
szeres tartalomkezeléssel foglalkozna, vagy aki rendszeres megbízással készítene a térségről 
kommunikációs anyagokat. 

 
2.3.1.5. A település alapinfrastruktúrája 

A település önkormányzata hivatalának alkalmazottai 80%-nak van a számítógépe. Az 
átlagos gépfelszereltség Pentium I. az operációs rendszerek win’98, belső hálózat nincs. Köz-
ponti alkalmazások a pénzügy, az adó és az ügyvitel. Egy modemes Internet kapcsolattal ren-
delkeznek. A hivatalon kívül az általános iskola rendelkezik az önkormányzat intézményei 
közül internettel, rajta kívül a teleházban van még Internet elérési lehetőség. Az önkormány-
zat informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését a hivatal saját szakembere végzi, 
webszerver nincs. 

 
2.3.1.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Bakonynánának nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai 

fejlesztési projektet. Tervezik azonban a település honlapjának átalakítását, amely képes lesz 
e-közigazgatási szolgáltatásokat is nyújtani, a köztisztviselők felkészítését távoktatás formá-
jában kívánják megszervezni. Jelenleg nem tervez az önkormányzat önálló lokális hálózatot, 
saját közigazgatási adatbázis felállítását és helyi térinformatikai rendszer kialakítását. A tele-
pülésmarketing fejlesztést a falusi turizmus önálló hirdetőfelületen képzelik el. Ezen felül a 
honlapon e-gazdasági szolgáltatást börze jelleggel szeretnék működtetni. A településen mivel 
van teleház külön önálló kioszk kiépítést nem tervezik, a civil szervezetek számára itt van 
lehetőség az Internet elérésére. 
 

2.3.2. Bakonyoszlop 
2.3.2.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Bakonyoszlopon az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak számáról 
az önkormányzat nem adott információt. A megválasztott önkormányzati képviselők száma: 6 
fő. Az önkormányzatnak nincs állandó bizottsága. 

 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs saját belső informatikai hálózata. Nincs saját szer-

verük és nem is bérelnek senkitől ilyen szolgáltatást. A hivatal dolgozói közül 1-nek van szá-
mítógépe. 

 
Sem az önkormányzat képviselőinek és sem az önkormányzat dolgozóinak nincsen 

önálló e-mail címe. 



Zirc Kistérség e-közigazgatás központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterve 

Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel/fax/e-mail: 06 26 356 044, 389 088, 
intezet@strategiakutato.hu  

15

 
Bakonyoszlopnak van orvosi rendelője és könyvtára, azonban nincs oktatási intézmé-

nye. 
 

2.3.2.2. Települési alapadatok 
Bakonyoszlop lakosságának száma: 517, melyből munkaképes korú 240. Rendszeres 

munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 24 fő, a közmunkában foglalkoz-
tatottak létszáma 3 fő. A település közigazgatási nagysága 1423 Ha. 8 vállalkozás működik a 
településen, melyeknek éves ipaűzési adója 2,3 millió forint.  

 
Bakonyoszlopon nincs civil szervezet és kisebbségi önkormányzat sem működik. A te-

lepülésen 200 lakás van. 
 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók száma 16, a televíziókészülékeké 35, 

30 vonalas telefon és 2 Internet ellátottsággal rendelkező van. 
 

2.3.2.3. Az önkormányzat feladatai 
Bakonyoszlopon az önkormányzat kötelező feladatait ellátja, nincs okmányiroda, a 

gyámügyi és, az építésigazgatási feladatokat más település látja el. Térinformatikai rendszer 
nincs. Egy fő végzi az ügyfélszolgálati teendőket. Előre egyeztetett időpontban is lehet az 
ügyfélszolgálatra menni. A legfontosabb ügyfélszolgálati ügyintézési feladatok: adó, hagya-
ték, szociális ügyek, a munkához számítógépet használnak. Nincs külön e célra alkalmazott 
számítógépes rendszer és a formanyomtatványok sem érhetők el az interneten keresztül. 

 
2.3.2.4. A település tartalomkezelése, alapinfrastruktúrája 

A település önkormányzata sem a tartalomkezelésről, sem az alapinfrastruktúráról nem 
nyilatkozott, mivel a hivatalban összesen egy gép van. 

 
2.3.2.5. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Bakonyoszlponak nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai 

fejlesztési projektet. A településen a könyvtárban van lehetőség az Internet elérésére, ezen 
felül a vonalas és mobil internetes ellátottságot szeretnék növelni.. 
 

2.3.3. Bakonyszentkirály 
2.3.3.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Bakonyszentkirályon az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 
46 fő. A megválasztott önkormányzati képviselők száma: 8 fő. Az önkormányzatnak 1 állan-
dó bizottsága van. 

 
Bakonyszentkirálynak van saját belső informatikai hálózata, a hivatal minden egyes 

dolgozójának van számítógépe (7 fő), akik gépen dolgoznak. Az önkormányzatnak van saját 
szervere. 

 
Sem az önkormányzat képviselőinek és sem az önkormányzat dolgozóinak nincsen 

önálló e-mail címe. 
 
Az egy általános iskolában 210 gyermek tanul 14 pedagógus irányításával, 18 db szá-

mítógép van egy szakteremben. A napközi otthonos óvodába 76 gyermek jár, és 6 óvónő dol-
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gozik. Működik védőnői szolgálat, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás. Vállalkozás-
ban működik a háziorvosi és a fogorvosi szolgálat. A településen van művelődési ház, könyv-
tárban nincs számítógép, és teleház is. 

 
2.3.3.2. Települési alapadatok 

A település lakosságának száma: 944, melyből munkaképes korú 536. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 10 fő, a közmunkában foglalkoz-
tatottak létszáma 4 fő. A település közigazgatási nagysága 27,9 km2. 59 vállalkozás működik 
a településen, melyeknek éves ipaűzési adója 6,6 millió forint.  

 
Bakonyszentkirályon nincs civil szervezet és kisebbségi önkormányzat. A kábelteleví-

ziós szolgáltatás kiépítése jelenleg tart. A településen 336 lakás van. A településen levő in-
tézmények száma 4. 

 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók száma 30, a televíziókészülékeké 51, 

31 vonalas telefon és 2 Internet ellátottsággal rendelkező van. 
 

2.3.3.3. Az önkormányzat feladatai 
A hivatal az ipari-, kereskedelmi igazgatási-, az okmányirodai-, a gyámügyi-, és az 

építéshatósági feladatokat részben látja el. Térinformatikai rendszer nincs. Az önkormányzat 
nem működtet ügyfélszolgálatot. 

 
2.3.3.4. A település tartalomkezelése 

Bakonyszentkirályon az Invitel az Internet szolgáltató. A településnek van honlapja, 
www.bakonyszentkiraly.hu melynek célközönsége a helyi lakosság. Település honlapján most 
tervezik az önkormányzat döntései megjeleníteni és az ügyintézéshez szükséges nyomtatvá-
nyok letölthetőségét. Nincs olyan szervezet Bakonyszentkirályon, amelynek szerződése lenne 
a település honlapján való megjelenésre és reklámra. A honlapon semmilyen szolgáltatás nem 
érhető el. Egy fő felel a honlap adatainak frissítéséért. A településen nincs olyan önkormány-
zati szervezet, aki a térséggel foglalkozó rendszeres tartalomkezeléssel foglalkozna, vagy aki 
rendszeres megbízással készítene a térségről kommunikációs anyagokat. 

 
2.3.3.5. A település alapinfrastruktúrája 

A település önkormányzatának 100%-os a számítógépes ellátottsága, minden dolgozó 
rendelkezik munkaállomással.. Az átlagos gépfelszereltségről nincs információnk, az operáci-
ós rendszer win’98 XP, belső hálózat van. A központi alkalmazásokról nem nyilatkoztak. Egy 
modemes Internet kapcsolattal rendelkeznek. A hivatalon kívül az általános iskola rendelke-
zik az önkormányzat intézményei közül internettel, rajta kívül a teleházban van még Internet 
elérési lehetőség. Az önkormányzat informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését külső vál-
lalkozó végzi. 

 
2.3.3.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Bakonyszentkirálynak nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informa-

tikai fejlesztési projektet. A település honlapjának átalakításáról nem nyilatkoztak. Jelenleg 
nem tervez az önkormányzat önálló lokális hálózatot, saját közigazgatási adatbázis felállítását 
és helyi térinformatikai rendszer kialakítását az önkormányzati dolgozók felkészítését az e-
közigazgatásra 2005-től tervezik. 

 

http://www.bakonyszentkiraly.hu/
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2.3.4. Borzavár 
2.3.4.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Borzaváron az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 45 fő. A 
megválasztott önkormányzati képviselők száma: 8 fő. Az önkormányzatnak 2 állandó bizott-
sága van. 

 
Az önkormányzatnak jelenleg nincs saját belső informatikai hálózata. Nincs saját szer-

verük és nem is bérelnek senkitől ilyen szolgáltatást. A hivatal dolgozói közül 8-nak van szá-
mítógépe, ezen kívül még van egy gép. 

 
Sem az önkormányzat képviselőinek és sem az önkormányzat dolgozóinak nincsen 

önálló e-mail címe, viszont a településen működő teleháznak van: bnanatelehaz@vnet.hu . 
 
Az általános iskolában, 122 gyermek van, 12 fő pedagógussal és 8 db számítógéppel, 

az óvodában 52 gyermek és 4 fő óvónő. Ezen kívül van még orvosi rendelő, művelődési ház 
 

2.3.4.2. Települési alapadatok 
Borzavár lakosságának száma: 812, melyből munkaképes korú 429. Rendszeres mun-

kanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 17 fő, a közmunkában foglalkoztatot-
tak létszáma 1 fő. A település közigazgatási nagysága 1330 Ha. 40 vállalkozás működik a 
településen, melyeknek éves ipaűzési adója 2,6 millió forint.  

 
Borzaváron 2 civil szervezet és nincs kisebbségi önkormányzat. 166 lakásban van ká-

beltelevíziós szolgáltatás, és a településen 338 lakás van. Borzavárnak 5 intézménye van. 
 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók 16, , a televíziókészülékek, a telefon 

és az Internet ellátottsággal rendelkezőkről nincs adat. 
 

2.3.4.3. Az önkormányzat feladatai 
Borzaváron az önkormányzat kötelező feladatait ellátja, nem működik közterület-

felügyelet, nincs ügyfélszolgálat, okmányiroda, gyámhivatal, az építésigazgatási feladatokat 
részben máshol látják el. Térinformatikai rendszer nincs. 

 
2.3.4.4. A település tartalomkezelése 

Borzaváron nem jelölték meg az Internet szolgáltatót. A településnek van honlapja 
www.borzavar.hu melynek célközönsége a helyi lakosság. Borzavár honlapján nem találhatók 
meg az önkormányzat döntései és az önkormányzat működéséről sincs rendszeres információ. 
A honalapról nem tölthetők le az ügyintézéshez szükséges nyomtatványok. Nincs olyan szer-
vezet Borzaváron, amelynek szerződése lenne a település honlapján való megjelenésre és rek-
lámra. A honlapon semmilyen szolgáltatás nem érhető el. Nincs olyan személy, aki felel a 
honlap adatainak frissítéséért. Borzaváron nincs olyan önkormányzati szervezet, aki a térség-
gel foglalkozó rendszeres tartalomkezeléssel foglalkozna, vagy aki rendszeres megbízással 
készítene a térségről kommunikációs anyagokat. 

 
2.3.4.5. A település alapinfrastruktúrája 

A település önkormányzata hivatalának számítógépes ellátottságát elégségesnek érté-
kelik a helyiek. Az átlagos gépfelszereltségről nem nyilatkoztak tényszerűen. az operációs 
rendszerek Win’98, belső hálózat nincs. Központi alkalmazások nincsenek. Egy modemes 
Internet kapcsolattal rendelkeznek. A hivatalon kívül az általános iskola rendelkezik az ön-

mailto:bnanatelehaz@vnet.hu
http://www.borzavar.hu/
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kormányzat intézményei közül internettel. Az önkormányzat informatikai infrastruktúrájának 
üzemeltetéséről nincs tényszerű információnk. 

 
2.3.4.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Borzavárnak nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fej-

lesztési projektet. Jelenleg nem tervez az önkormányzat önálló lokális hálózatot, saját köz-
igazgatási adatbázis felállítását és helyi térinformatikai rendszer kialakítását.. A település-
marketing fejlesztés kérdéseivel sem foglalkoznak. A külön önálló kioszk kiépítést nem ter-
vezik. 

 
2.3.5. Dudar 
2.3.5.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak számáról az önkormányzat 
nem adott információt. A megválasztott önkormányzati képviselők száma: 10 fő. Az önkor-
mányzatnak 3 állandó bizottsága van. 

 
Dudarnak nincs saját belső informatikai hálózata, a hivatal 6 dolgozójának van számí-

tógépe. Az önkormányzatnak nincs saját szervere. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói 50%-ának van önálló 

e-mail címe. 
 
Dudaron 5 intézmény van. Az általános iskolában 158 gyermek tanul 17 pedagógus 

irányításával. A napközi otthonos óvodába 47 gyermek jár, és 5 óvónő dolgozik. Működik 
védőnői szolgálat és egészségház. A településen van művelődési ház. 

 
2.3.5.2. Települési alapadatok 

A település lakosságának száma: 1799, melyből munkaképes korú 1025. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 25 fő, nincs közmunkás. A tele-
pülés közigazgatási nagysága 2221 ha. 107 vállalkozás működik a településen, melyeknek 
éves ipaűzési adója 8,7 millió forint.  

 
Dudaron 7 civil szervezet van és nincs kisebbségi önkormányzat. A kábeltelevíziós 

szolgáltatás 378 lakásba jut el.. A településen 625 lakás van.  
 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók száma 19, a televíziókészülékekéről 

nincs adat, 21 vonalas telefon és az Internet ellátottsággal rendelkezőkről nincs adat. 
 

2.3.5.3. Az önkormányzat feladatai 
A hivatalon kívül látják el az okmányirodai-, a gyámügyi feladatokat. A dudari hivatal 

az építéshatósági feladatokat részben látja el. Térinformatikai rendszer nincs. Az önkormány-
zat nem működtet ügyfélszolgálatot. 

 
2.3.5.4. A település tartalomkezelése 

Dudaron az Axelero az Internet szolgáltató. A településnek nincs honlapja. 
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2.3.5.5. A település alapinfrastruktúrája 
A település önkormányzatának közepes a számítógépes ellátottsága. Az átlagos gép-

felszereltségről, és az operációs rendszerről nincs információnk. Nincs belső hálózat. A köz-
ponti alkalmazásokról nem nyilatkoztak. Egy modemes Internet kapcsolattal rendelkeznek. A 
hivatalon kívül az általános iskola rendelkezik az önkormányzat intézményei közül internet-
tel. Az önkormányzat informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését külső vállalkozó végzi. 

 
2.3.5.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési terveiről nem nyi-

latkoztak. 
 

2.3.6. Lókút 
2.3.6.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Lókúton az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 2 fő. A 
megválasztott önkormányzati képviselők száma: 6 fő. Az önkormányzatnak nincs állandó 
bizottsága. 

 
Lókútnak nincs saját belső informatikai hálózata, a hivatal 1 dolgozójának van számí-

tógépe. Az önkormányzatnak nincs saját szervere. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói nem rendelkeznek 

önálló e-mail címmel. 
 
Az általános iskolában 9 gyermek tanul 1 pedagógus irányításával. A napközi otthonos 

óvodába 15 gyermek jár, és 2 óvónő dolgozik. Működik még orvosi rendelő. A településen 
sem kulturális, sem teleház nincs. 

 
2.3.6.2. Települési alapadatok 

A település lakosságának száma: 534, melyből munkaképes korú 167. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 30 fő, 3 fő közmunkás. A telepü-
lés közigazgatási nagysága 18 km2. 20 vállalkozás működik a településen, melyeknek éves 
ipaűzési adója 1,4 millió forint.  

 
Lókúton 4 civil szervezet van és német kisebbségi önkormányzat. A kábeltelevíziós 

szolgáltatás nincs a településen. Lókúton 228 lakás és 5 intézmény van.  
 
100 lakosra vetítve a településen a személyautók száma 25, a televíziókészülékek szá-

ma 35, 30 vonalas telefon és 10 mobil telefon van, 1 rendelkezik Internet ellátottsággal. 
 

2.3.6.3. Az önkormányzat feladatai 
A hivatalon kívül látják el az okmányirodai-, a gyámügyi- és az építéshatósági felada-

tokat. Térinformatikai rendszer nincs. Az önkormányzat működtet ügyfélszolgálatot. Az ügy-
félszolgálaton 3-an dolgoznak. előre jelzett időpontban is lehet az ügyfélszolgálatra menni. A 
legfontosabb ügyintézési formák: hagyaték, rendszeres szociális segély, gyermekvédelmi tá-
mogatás, közgyógy igazolvány. A levelezéshez használják a számítógépet. Ügyfélszolgálati 
rendszer nincs és sem a formanyomtatványok, sem az ügyleírások nem érhetők el elektroni-
kus úton. 
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2.3.6.4. A település tartalomkezelése 
Lókúton a GTS Datanet az Internet szolgáltató. A településnek nincs honlapja. 
 

2.3.6.5. A település alapinfrastruktúrája 
A település önkormányzatának közepes a számítógépes ellátottsága. Az átlagos gép-

felszereltségről nincs információnk és az operációs rendszer Windows XP. Nincs belső háló-
zat, és központi alkalmazások sem. ISDN Internet kapcsolattal rendelkeznek, egy kijárattal. A 
hivatalon kívül a könyvtár rendelkezik az önkormányzat intézményei közül internettel. Az 
önkormányzat informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését külső vállalkozó végzi. 

 
2.3.6.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Lókútnak nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fejleszté-

si projektet. Jelenleg tervezik nyilvános helyen az Internet elérés megteremtését. 
 

2.3.7. Nagyesztergár 
2.3.7.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 5 fő. A megválasz-
tott önkormányzati képviselők száma: 7 fő. Az önkormányzatnak 1 állandó bizottsága van. 

 
Nagyesztergárnak nincs saját belső informatikai hálózata. A hivatal egy dolgozója 

számítógépen dolgozik. Az önkormányzatnak nincs saját szervere. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói nem rendelkeznek 

önálló e-mail címmel. 
 
Nagyesztergáron az általános iskolában 106 gyermek tanul, a pedagógusok létszáma, 

11 fő, az óvodába 31 gyermek jár, az óvónők létszáma 4 fő, működik még háziorvosi szolgá-
lat és gyógyszertár. 

 
2.3.7.2. Települési alapadatok 

Nagyesztergár lakosságának száma: 1236, melyből munkaképes korú 710. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 86 fő, 3 fő közmunkás. A telepü-
lés közigazgatási nagysága 18 029 ha. 36 vállalkozás működik a településen, melyeknek éves 
ipaűzési adója 3,47 millió forint.  

 
A településen 7 civil szervezet van és működik kisebbségi önkormányzat. A kábelte-

levíziós szolgáltatás nincs a településen. Nagyesztergáron 382 lakás és 2 intézmény van.  
 
A településen a személyautók száma 232, a televíziókészülékek száma 450, 300 vona-

las telefon van, 100-an rendelkeznek Internet ellátottsággal. 
 

2.3.7.3. Az önkormányzat feladatai 
Az önkormányzati feladatokat a jogszabályok szerint a hivatalon belül látják el. Az 

önkormányzat nem működtet ügyfélszolgálatot, viszont lehet előre bejelentkezni telefonon 
ügyfélfogadásra. 

 
2.3.7.4. A település tartalomkezelése 

A településen a Vnet az Internet szolgáltató. A településnek nincs honlapja. 
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2.3.7.5. A település alapinfrastruktúrája 

Nagyesztergár önkormányzatának 1 db számítógépe van. A gépfelszereltség az ön-
kormányzat megítélése szerint közepes, az operációs rendszer Windows. Nincs belső hálózat, 
és központi alkalmazások sem. ISDN Internet kapcsolattal rendelkeznek, egy kijárattal. A 
hivatalon kívül az iskola rendelkezik az önkormányzat intézményei közül internettel. Az ön-
kormányzat informatikai infrastruktúrájának üzemeltetését külső vállalkozó végzi. 

 
2.3.7.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
A településnek nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fej-

lesztési projektet. Jelenleg tervezik a honlap elkészítését, az Internet ellátottság növelését, az 
ADSL bevezetését. 

 
2.3.8. Olaszfalu 
2.3.8.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Olaszfalun az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 14 fő. A 
megválasztott önkormányzati képviselők száma: 7 fő. Az önkormányzatnak 2 állandó bizott-
sága van. 

 
A településnek nincs saját belső informatikai hálózata. A hivatalban 10 számítógép 

van, 12 munkatársra. Az önkormányzatnak nincs saját szervere. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói nem rendelkeznek 

önálló e-mail címmel. 
 
Olaszfalun az általános iskolában 104 gyermek tanul, a pedagógusok létszáma, 14 fő, 

az óvodába 40 gyermek jár, az óvónők létszáma 3 fő. A településen működik még háziorvosi 
szolgálat és fiókgyógyszertár. 

 
2.3.8.2. Települési alapadatok 

Olaszfalu lakosságának száma: 1105, melyből munkaképes korú 780. Rendszeres 
munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 70 fő, 9 fő közmunkásként van 
foglalkoztatva. A település közigazgatási nagysága 5114 ha. 43 vállalkozás működik a telepü-
lésen, melyeknek éves ipaűzési adója 10,1 millió forint.  

 
A településen 10 civil szervezet van és nincs kisebbségi önkormányzat. Kábeltelevízi-

ós szolgáltatás van a településen, a bekötött lakások számáról az önkormányzat nem közölt 
adatot. Olaszfalun 450 lakás és 3 intézmény van.  

 
A településen a személyautók száma 238, a televíziókészülékek száma 500, 450 vona-

las telefon van, 100-an rendelkeznek Internet ellátottsággal. 
 

2.3.8.3. Az önkormányzat feladatai 
Az önkormányzati feladatokat a jogszabályok szerint a hivatalon belül látják el. Az 

önkormányzat nem működtet ügyfélszolgálatot. 
 

2.3.8.4. A település tartalomkezelése 
A településen a Vnet az Internet szolgáltató. A településnek nincs honlapja. 
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2.3.8.5. A település alapinfrastruktúrája 

A település önkormányzatának 10 db számítógépe van. A gépfelszereltség az önkor-
mányzat megítélése szerint közepes, az operációs rendszer Windows. Nincs belső hálózat. A 
központi alkalmazások közül a költségvetésit és az adót használják. Modemes Internet kap-
csolattal rendelkeznek, egy kijárattal. A hivatalon kívül az iskola és az óvoda rendelkezik az 
önkormányzat intézményei közül internettel. Az önkormányzat informatikai infrastruktúrájá-
nak üzemeltetését külső vállalkozó végzi. 

 
2.3.8.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
Olaszfalunak nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fej-

lesztési projektet. Jelenleg tervezik a honlap elkészítését, az Internet ellátottság növelését, az 
ADSL bevezetését. 

 
2.3.9. Porva 
2.3.9.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 4 fő. A megválasz-
tott önkormányzati képviselők száma: 6 fő. Az önkormányzatnak 1 állandó bizottsága van. 

 
Porvának nincs saját belső informatikai hálózata. Borzavár-Porva községek körjegyző-

sége kirendeltségén 1 db számítógép van. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói nem rendelkeznek 

önálló e-mail címmel. 
 
Porván az általános iskolában 122 gyermek tanul, a pedagógusok létszáma, 12 fő, az 

iskolában 8 számítógép van. Óvodába 50 gyermek jár, az óvónők létszáma 4 fő. A településen 
működik még orvosi rendelő és kultúrház. 

 
2.3.9.2. Települési alapadatok 

Porva lakosságának száma: 513, melyből munkaképes korú 258. Rendszeres munka-
nélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 16 fő, 2 fő közmunkás. A település köz-
igazgatási nagysága 2813 ha. 27 vállalkozás működik a településen, melyeknek éves ipaűzési 
adója 2,3 millió forint.  

 
A településen 2 civil szervezet van és nincs kisebbségi önkormányzat. Kábeltelevíziós 

szolgáltatás van a településen, a bekötött lakások számáról az önkormányzat nem közölt ada-
tot. Porván 185 lakás és 4 intézmény van.  

 
A településen a személyautók száma 93, a televíziókészülékek számáról, a vonalas te-

lefon és mobiltelefon ellátottságról, valamint az Internet ellátottságról az önkormányzat nem 
közölt adatot. 

 
2.3.9.3. Az önkormányzat feladatai 

Az önkormányzati feladatokat a jogszabályok szerint a hivatalon belül látják el. A te-
lepülésen nincs közterült-felügyelet. Az okmányirodai, a gyámhivatali- és építéshatósági fel-
adatokat a hivatalon kívül látják el. Porván térinformatikai rendszer nincs. Az önkormányzat 
nem működtet ügyfélszolgálatot. 
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2.3.9.4. A település tartalomkezelése 

Az önkormányzat a település Internet szolgáltatóját nem nevezte meg. A településnek 
van honlapja, www.porva.hu melynek célközönsége a helyi lakosság. A település honlapján 
nem találhatók meg az önkormányzat döntései, rendszeres információk az önkormányzat mű-
ködéséről. Nincs olyan szervezet, amelynek szerződése lenne a település honlapján való meg-
jelenésre, reklámra. A honlapon semmilyen szolgáltatást nem lehet igénybe venni és nincs 
olyan személy sem, aki a honlap adatainak frissítéséért felelne. 

 
2.3.9.5. A település alapinfrastruktúrája 

Porva önkormányzatának gépfelszereltsége az önkormányzat megítélése szerint elég-
séges, az operációs rendszer Windows ’98. Nincs belső hálózat, és központi alkalmazások. Az 
Internet kapcsolatról az önkormányzat nem adott információt.  

 
2.3.9.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
A településnek nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fej-

lesztési projektet. Ezen kérdésekkel való foglalkozást nem tartotta az önkormányzat aktuális-
nak. 

 
2.3.10. Szápár 
2.3.10.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 3 fő. A megválasz-
tott önkormányzati képviselők száma: 5 fő. Az önkormányzat állandó bizottságról nem adott 
információt. 

 
A településnek nincs saját belső informatikai hálózata. A hivatalban 3-an dolgoznak, 

és mindenkinek van számítógépe. Az önkormányzatnak nincs saját szervere. 
 
Az önkormányzat képviselői és sem az önkormányzat dolgozói nem rendelkeznek 

önálló e-mail címmel. 
 
Szápáron az általános iskolában 26 alsó tagozatos gyermek tanul, a pedagógusok lét-

száma, 4 fő, az iskolában 10 használt számítógép van. Óvodába 12 gyermek jár, és 1 óvoda-
pedagógus, valamint 1 számítógép van. A településen működik még kultúrház. 

 
2.3.10.2. Települési alapadatok 

Szápár lakosságának száma: 556, melyből munkaképes korú 412. Rendszeres munka-
nélküli támogatásban és jövedelempótlásban részesül 18 fő, 1 fő közmunkás. A település köz-
igazgatási nagysága 709 ha. 12 vállalkozás működik a településen, melyeknek éves ipaűzési 
adója 0,8 millió forint.  

 
A településen 1 civil szervezet van és kisebbségi önkormányzat is működik. Kábelte-

levíziós szolgáltatás van a településen 160 lakásban. Szápáron 198 lakás és 2 intézmény van.  
 
A településen 100 lakosra vetítve a személyautók száma 17, a televíziókészülékek 

száma 13, a vonalas telefon és mobiltelefon ellátottság 72, az Internet ellátottság 0,2. 
 

http://www.porva.hu/
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2.3.10.3. Az önkormányzat feladatai 
Az önkormányzati feladatokat a jogszabályok szerint a hivatalon belül látják el. 

Szápáron térinformatikai rendszer nincs. Az önkormányzat működtet ügyfélszolgálatot 1 fő-
vel. Előre egyeztetett időpontban is fogadnak ügyfeleket. A legfontosabb ügyintézési tevé-
kenységek: adó, személyes adatok, bejelentések. Az ügyintézéshez használják a számítógépet. 
Az ügyfélszolgálati munka megkönnyítésére külön számítógépes alkalmazást nem használ-
nak, valamint a formanyomtatványok sem érhetők el interneten keresztül. 

 
2.3.10.4. A település tartalomkezelése 

Az önkormányzat a település Internet szolgáltatóját nem nevezte meg. A településnek 
nincs honlapja. 

 
2.3.10.5. A település alapinfrastruktúrája 

Szápár önkormányzatának gépfelszereltsége az önkormányzat megítélése szerint kivá-
ló, Pentium 4-es gépek, az operációs rendszer Windows XP. Nincs belső hálózat, és központi 
alkalmazások. Az Internet kapcsolatról modemes 1 kijárattal. Az önkormányzat belső hálóza-
tára nem csatlakozik másik intézmény, illetve azok nem is rendelkeznek Internet kapcsolattal. 
Az önkormányzat informatikai infrastruktúra üzemeltetését saját szakember végzi.  

 
2.3.10.6. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
A településnek nincs intelligens stratégiája, és nem is dolgoztattak ki informatikai fej-

lesztési projektet. A települési honlapot át kívánják alakítani olyanná, amely e-közigazgatási 
szolgáltatásokat is képes nyújtani és a lakossági ügyintézést rajta keresztül lehet lebonyolíta-
ni. A hivatalban tervezik belső hálózat kialakítását, és könyvtárban támogatnák az Internet 
elérést. A civil szervezetek számára a könyvtárban kívánnak teremteni Internet csatlakozási 
pontot. Az önkormányzat dolgozóinak e-közigazgatásra való felkészítését a kistérséggel kö-
zösen képzelik el. 

 
2.3.11. Zirc 
2.3.11.1. Az önkormányzat és a hivatal informatikai helyzete 

Zircen az önkormányzatnál teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma 70 fő. A meg-
választott önkormányzati képviselők száma: 15 fő. Az önkormányzatnak 6 állandó bizottsága 
van. 

 
A településnek van saját belső informatikai hálózata. A hivatalban 44 db számítógép 

van, minden ügyintéző gépen dolgozik, a többiek technikai alkalmazottak. Az önkormányzat-
nak van saját szervere. 

 
Az önkormányzat képviselői közül 90% rendelkezik e-mail címmel, a hivatal dolgozó-

inak belső szervezeti egységenként van e-mail címe. 
 

2.3.11.2. Az önkormányzat intézményeinek informatikai helyzete 
 
Intézmény neve Számítógép Telefon KábelTv Internet 

Városi Erzsébet Kórház és 
Rendelő Intézet Zirc, József A. 
u.17. 

24 db gép, 
Novel server 

ISDN, fax van van 

Alapfokú Oktatási Intézmé- 2 db Pentium I van nincs nincs 
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nyek Gazdasági Ellátó Szerve-
zete Zirc, Rákóczi tér 5. 
Reguly Antal Általános Iskola 
Zirc, Rákóczi tér 3-5. 

12 db 486 
5 db Pentium I 

ISDN, fax nincs reguly.iskola.@r
eguly.civilport.h
u 

Benedek Elek 
Napköziotthonos Óvoda Zirc, 
Alkotmány u. 12. 

3 db Pentium I van nincs nincs 

Városi Nevelési Tanácsadó 
Zirc, Rákóczi tér 1. 

2 db 486 van nincs nincs 

Városi Könyvtár Zirc, Ady E. 
u. 3. 

6 db rendszer-
be kötve 
Pentium 
1 db 486 

van, fax nincs vk-zirc@bibl.hu 

Városi Zeneiskola Zirc, Deák 
F. u. 26. 

2 db 486 van nincs nincs 

Reguly Antal Múzeum Zirc, 
Rákóczi tér 10. 

1 db 486 van nincs nincs 

STÚDIÓ KB. Zirc, Rákóczi 
tér 1. 

2 db Pentium, 
AMD 

ISDN van nincs 

Családsegítő- Gondozó és 
Gyermekjóléti Szolgálat Zirc, 
Bajcsy Zs. u. 9. 

2 db 486 van van 
nincs 

Tourinform Iroda Zirc, Rákó-
czi tér 1. 

2 db Pentium I Van, fax nincs  

„Zirci Városüzemeltetés” Ok-
tatási és Szolgáltató KHT Zirc, 
Alkotmány u. 5. 

2 db 486 van nincs nincs 

Városi Művelődési Központ 
Kulturális Kht. Zirc, József A. 
u. 1. 

1 db Pentium I ISDN, fax van kulturdom@vne
t.hu 

Zirc Tanuszoda Kht. Zirc, Fáy 
A. u. 27. 

1 db 486 van nincs nincs 

 
Az általános iskolában 800 gyerek tanul és 90 pedagógus dolgozik. Az óvodába 300 

gyerek jár és 40pedagógus, a zeneiskolában 319 gyermek tanul 10 pedagógussal és 10 óraadó 
tanárral. A művészeti szakközépiskolában tanulók száma 285 fő, a tanárok száma 23. 

 
2.3.11.3. Települési alapadatok 

Zirc lakosságának száma: 7400, melyből munkaképes korú 2791. A közmunkások 
száma 15 fő. A település közigazgatási nagysága 3740,4 ha. 681 vállalkozás működik a tele-
pülésen, melyeknek éves ipaűzési adója 141,5 millió forint.  

 
A településen 58 civil szervezet és 24 alapítvány van és német kisebbségi önkormány-

zat is működik. Kábeltelevíziós szolgáltatás van a településen 1964 lakásban. Zircen 2599 
lakás és 28 intézmény van.  
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A településen 100 lakosra vetítve a személyautók száma 26. A televíziókészülékek 
száma kb. 3900 db. A vonalas telefon és mobiltelefon ellátottság 27/1001, az Internet ellátott-
ságról az önkormányzat nem tudott információt adni. 

 
2.3.11.4. Az önkormányzat feladatai 

Az önkormányzati feladatokat a jogszabályok szerint a hivatalon belül látják el, a vá-
rosban okmányiroda is működik. Az önkormányzat működtet ügyfélszolgálatot. Előre egyez-
tetett időpontban is fogadnak ügyfeleket. Az ügyfélszolgálati munka megkönnyítésére külön 
számítógépes alkalmazást is használnak (Polisz 2000 komplex közigazgatási alapcsomag, 
Tégla építéshatósági szoftver). A formanyomtatványok részben az interneten keresztül is el-
érhetők. 

 
2.3.11.5. A település tartalomkezelése 

Az önkormányzat a település Internet szolgáltatóját nem nevezte meg. A településnek 
van honlapja, www.zirc.hu . A honlap célközönsége a lakosság és a turisták. A honlapon 
megtalálható az önkormányzat rendeletei, viszont az önkormányzat működéséről rendszeres 
információ nincs fenn. A honlap adatainak frissítéséért 2 fő felel. A helyi TV és a Képújság a 
térséggel foglalkozó rendszeres tartalomfrissítéssel foglalkozik. Rendszeres megbízással ké-
szíttetik el a térség kommunikációs anyagait. 

 
2.3.11.6. A település alapinfrastruktúrája 

Zirc önkormányzatának 98%-os a gépfelszereltsége, az operációs rendszer Windows 
’98. a számítógépek 98%-a a belső hálózatra van csatlakoztatva. Az ügyfélszolgálati gépek 
nincsenek a belső hálózaton. Központi ügyviteli alkalmazásokkal rendelkezik a hivatal. 
ADSL Internet kapcsolat van1 kijárattal, melyet a hálózatba kapcsolt gépek mindegyike tudja 
használni. Az önkormányzat belső hálózatára jelenleg nem csatlakozik másik intézmény. Az 
önkormányzat informatikai infrastruktúra üzemeltetését saját szakember végzi. A webszerver 
üzemeltetését bérelt tárhely formában oldja meg az önkormányzat. 

 
2.3.11.7. Az önkormányzat informatikai és információs társadalmi fejlesztési 

tervei 
A városnak van intelligens stratégiája, és térségi portál fejlesztési projektet is kidol-

goztak. A települési honlapot át kívánják alakítani olyanná, amely e-közigazgatási szolgálta-
tásokat is képes nyújtani és a lakossági ügyintézést rajta keresztül lehet lebonyolítani. A hiva-
tal, valamint az intézmények között tervezik belső hálózat kialakítását. A városban támogat-
ják a kis- és középvállalkozások informatikai- információs fejlesztését, a jelenleg ezek meg-
segítésére vállalkozói szolgáltató iroda üzemel. A településen 3 helyre tervezik internetes 
kioszk telepítését. Az önkormányzati intézményekben 2003-tól támogatják a nyilvános vagy 
zárt Internet-elérések telepítését. A civil szervezetek számára 2 helyen kívánnak Internet csat-
lakozási pontot teremteni. Az önkormányzat dolgozóinak e-közigazgatásra való felkészítését 
2003-tól tanfolyami és távoktatási keretek között képzelik el. 

 
2.4. Kistérségi SWOT 

 
Erősségek 
A térség polgármesterei támogatják az IKT 
fejlesztési elképzeléseket 
A térség településének képviselőtestületei 
fogadókészek az intelligens térség program-

Gyengeségek 
A települések önkormányzatainak számítógép 
ellátottsága és a programok különbözőek 
A településeknek jelenleg nincs saját belső 
informatikai hálózata 

http://www.zirc.hu/
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ban való részvételre, az IKT fejlesztésre 
A települések többségében tervezik a telepü-
lés honlapjának átalakítását, úgy, hogy azok 
képesek legyenek e-közigazgatási szolgáltatá-
sokat is nyújtani és az önkormányzat műkö-
déséről, döntéseiről rendszeres információt 
adjanak 
A térségközpontnak van intelligens stratégiá-
ja, és térségi portál fejlesztési projektet is ki-
dolgoztak.  
Zircen települési honlapot át kívánják alakíta-
ni olyanná, amely e-közigazgatási szolgáltatá-
sokat is képes nyújtani és a lakossági ügyinté-
zést rajta keresztül lehet lebonyolítani.  
A zirci polgármesteri hivatal, valamint az 
intézmények között tervezik belső hálózat 
kialakítását és támogatják a kis- és középvál-
lalkozások informatikai- információs fejlesz-
tését 
Zircen az önkormányzat dolgozóinak e-
közigazgatásra való felkészítését tanfolyami 
és távoktatási keretek között képzelik el 
 

A térségben nincs minden településnek hon-
lapja 
Sem az önkormányzatok képviselőinek és 
sem az önkormányzatok dolgozóinak nincsen 
önálló e-mail címe 
A települések többségének honlapjain jelen-
leg nem találhatók meg az önkormányzatok 
döntései és az önkormányzatok működéséről 
sincs rendszeres információ, és általában 
semmilyen szolgáltatás nem érhető el 
Jelenleg nem terveznek az önkormányzatok 
önálló lokális hálózatokat, saját közigazgatási 
adatbázis felállítását és helyi térinformatikai 
rendszer kialakítását. 
A térinformatikai rendszer kialakulatlan a 
településeken 
 

Lehetőségek 
Egységes e-mail címrendszer alakítható ki a 
kistérségben 
A térségben működő közigazgatási szerveze-
tek és önkormányzatok informatikai helyzetét 
az IKT fejlesztéssel egységes színvonalúra 
lehet alakítani 
A térség települési honlapjai tartalmának 
megújítása egységes rendszer keretében ke-
rülhet kialakítása 
A térség települései között kialakított IKT 
rendszerrel az önkormányzati ügyek egy része 
a szakértelemmel rendelkező térségközpont-
ban, körjegyzőségekben elintézhetők, az 
ügyek a településekről indíthatók, csak az 
ügyek „utaznak” nem az állampolgárok 
A térinformatikai rendszer az egész térségben 
korszerű színvonalon alakulhat ki 

Veszélyek 
Nem épül ki a szélessávú infrastruktúra a te-
lepülések között 
A települési önkormányzatok számítógépes 
hálózata jelenlegi szinten marad 
A hiányos kommunikáció miatt, a térség tele-
pülései nem vesznek részt tevőlegesen az IKT 
fejlesztésében 
Az IKT fejlesztésben érintett munkatársakat 
nem képzik ki a gépek és programok megfele-
lő, szakszerű használatára 
A térség településein nem lesz olyan személy, 
vagy szervezet, aki a térséggel foglalkozó 
rendszeres tartalomkezeléssel foglalkozna, 
vagy aki rendszeres megbízással készítene a 
településről kommunikációs anyagokat 
 
 

 
 



 

3. Az Európai Unió tervei és elvárásai az e-közigazgatás fejlesz-
tésében 
Ahhoz, hogy az európai stratégiákban az e-government fejlesztések helyzetét felvázol-

juk, a terjedelmi korlátok miatt most nem tekintünk vissza hosszabb időtávra (pl. az úttörő 
jelentőségű Bangemann jelentésre9), csak a legújabb európai stratégiai dokumentumok e-
közigazgatási vonatkozásait mutatjuk be. 
 

3.1. e-Europe 
Az eEurope10 Európa versenyképességét, az innovációra épülő tudatos társadalmi és 

gazdasági változásokat helyezi előtérbe, célként pedig a tudásalapú gazdaság és társadalom 
megvalósítását jelöli ki. Az Európai Unió cselekvési programjának szándéka, hogy Európá-
ban minden intézményt (otthont, iskolát, vállalkozást, stb.) az „online létbe” vezessen, „in-
formációs írástudó” társadalmat építsen, erősítse annak kohézióját és a fogyasztói bizalmat.  

 
3.1.1. Az e-Europe program tíz legfontosabb fejezete 
• A fiatalok beléptetése a digitális korszakba 

• Olcsó internet-hozzáférés 

• Az elektronikus kereskedelem terjedésének gyorsítása 

• Gyors internet a kutatók és a diákok számára 

• Intelligens kártyák a biztonságos elektronikus hozzáféréshez 

• Kockázati tőke a high-tech KKV-k (kis és középvállalkozások) számára 

• Elektronikus részvételi lehetőség a fogyatékos, csökkent munkaképességű és hátrá-
nyos helyzetű személyek számára 

• On-line egészségügyi szolgáltatások 

• Intelligens közlekedés, szállítás 

• On-line kormányzás 

 
3.2. e-Europe+ 

A Göteborgi csúcstalálkozón 2001 februárjában megszületett rövid távú felülvizsgála-
tot és a kiegészítéseket tartalmazó eEurope+11 az elektronikus kormányzat, tehát az on-line 
hozzáférés a közösségi szolgáltatásokhoz témakörében a tervezett fejlesztéseket már kiterjesz-
tésre javasolja a csatlakozni kívánó országoknak is. A brüsszeli deklaráció szerint a „vala-
mennyi szinten megjelenő szolgáltatás-orientált, megbízható és innovatív e-közigazgatás 
alapvető feltétele a dinamikus, produktív és demokratikus európai társadalom kialakításának.”  
 

                                                           
9 CORDIS Focus 1994. július 15-i melléklete 
10 eEurope – An Information Society for All - 
http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm); Magyarul: INCO – www.inco.hu 
11 A dokumentum lelőhelye: http://europa.eu.int/information_society/international/ 
candidate_countries/doc/eEurope_june2001.pdf 
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3.3. A ljubljanai nyilatkozat 
2002. június 3-án és 4-én a szlovén kormány és az Európai Bizottság rendezésében 

Ljubljanában ültek össze az EU tagállamok, a tagjelölt országok és a dél-kelet európai álla-
mok miniszterei és küldöttei, illetve a magán szektor, a civil szervezetek, a kutatóintézetek és 
a nemzetközi pénzügyi intézetek képviselői az „Information Society – Connecting Europe” 
elnevezésű konferencián.12 Hazánkat egy szakértői delegáció képviselte Kovács Kálmán in-
formatikai és hírközlési miniszter, illetve Csepeli György politikai államtitkár vezetésével. 
 

A konferencián bemutatták az e-Europe+ Akcióterv megvalósításáról szóló első idő-
közi jelentést a tagjelölt országok részéről.13 A dokumentum kiemeli, hogy a pályázó orszá-
gokban megindult az online szolgáltatások kiépítése, mint az e-kormányzat vagy e-
kereskedelem, melyben a nemzeti és a helyi szintű igazgatás egyaránt jelentős szerepet ját-
szik.  
 

A konferencia zárónyilatkozata14 Európa politikai fejlődésének e döntő pillanatában 
aláhúzta az Információs Társadalom fontosságát a szociális és kulturális kohézió illetve a gaz-
dasági integráció növelésében. A nyilatkozat üdvözölte, hogy számos országban nemzeti fej-
lesztési stratégiák születtek az eEurope+ és az eEurope 2002 akció tervekkel összhangban. A 
zárónyilatkozat elismerte a konkrét és pozitív eredményeket, melyek megfelelő alapot terem-
tenek a kibővített Európai Unió tagjainak közös munkája számára a javasolt eEurope 2005 
Akcióterv keretében. A zárónyilatkozat az információs társadalomhoz kapcsolódó politikák 
további fejlesztése és megvalósítása érdekében felsorolja a kulcsfontosságú területeken elvég-
zendő feladatokat, úgymint a képzés, az élethosszig tartó tanulás, a tartalomszolgáltatás, a 
multimédia, az információs infrastruktúra, a hálózat biztonsága, a foglalkoztatás elősegítése 
és a civil társadalom aktív részvétele. A nyilatkozat külön kitér a helyi politikák jelentőségé-
re, amennyiben „aláhúzza a lokális és regionális kormányzatok növekvő szerepét az 
infokommunikációs technológiák használatának, mint a lokális és regionális szükségletek 
kielégítésének ösztönzésében, kiterjedt lokális részvétel és bevonás keretében.” 
 

3.4. e-Europe 2005 
Az Európai Tanács 2002. június 21-22-én tartott sevillai ülésére elkészült e-Europe 

2005 program15 az Európai Unió a korábban elkészített információs társadalom programjait 
összesíti. Az e-Europe 2005 program három vezető prioritása közül az egyik éppen az e-
kormányzás, e-közigazgatás. Az e-Europe 2005 e-kormányzat már konkrét dátumokhoz kötve 
tartalmazza az alábbiakat: 

 
• A tagállamoknak minden kormányzati és közigazgatási intézmény számára biztosítani 

kell a szélessávú Internet kapcsolatot 2005-re. 
• Az egyes e-kormányzati rendszereknek illeszkedniük kell egymáshoz 

(interoperabilitás), mivel 2003 végére az Unió egy páneurópai e-kormányzati rendszer 
keretfeltételeinek kialakítását tűzte célul. 

• 2004 végére az e-kormányzati szolgáltatásoknak interaktívvá kell válniuk. 
• 2005 végére a kormányzatoknak a közbeszerzések nagy részét elektronikus úton kell 

elvégezniük. 
                                                           
12 http://emcis.gov.hu 
13 eEurope+2003 Progress Report June 2002 
14http://www2.gov.si/mid/emcis/nsf/V/K50B57E2FF951AB8CC1256BCE0029CD3C/$file/Ministerial_Conclus
ions.pdf 
15www.europe.eu.int/information_society/eeurope/news_library/documents/eerope2005 
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• Nyilvános Internet elérési pontok kialakítása, mely az állami és a magánszféra szoros 
együttműködése révén valósulhat meg. 

• A tartalomszolgáltatásokat Európa kulturális és turisztikai népszerűsítésére kell fel-
használni. 

 

3.5. „Új növekedési lehetőségek egy kibővített Európában” - Eu-
rópai miniszteri konferencia az információs társadalomról – 
Budapest 2004. február 

Az Európai Tanács Ír Elnökségének, a Magyar Kormánynak és az Európai Bizottság-
nak a meghívására az EU tagállamok, a most csatlakozó és a tagjelölt országok, Norvégia, a 
délkelet-európai országok miniszterei és képviselői, a magánszektor, a civil társadalom, a 
kutatóintézetek és a nemzetközi pénzügyi intézmények képviselői találkoztak Budapesten 
2004. februárjában az „Új növekedési lehetőségek egy kibővített Európában” címet viselő 
európai miniszteri konferencián.  

A rendezvény a varsói és a ljubljanai konferenciák folytatásának volt tekinthető. A 
résztvevők számba vették a korábban kitűzött programok megvalósítását, az elért eredménye-
ket, az új kihívásokat és a további teendőket. A konferencián bemutatták az eEurope 2005 
eddigi eredményeit összefoglaló jelentést, illetve a csatlakozó és a tagjelölt országok által 
kiadott eEurope+ Akcióterv megvalósításáról szóló jelentést. Ez utóbbi dokumentumhoz kap-
csolódóan már minden érintett ország kidolgozta a nemzeti szintű intézkedési terveket, me-
lyek megvalósítása folyamatban van. A résztvevők a további informatikai fejlesztések mellett 
tették le voksukat, és a következő prioritásokat emelték ki: 

• Hatékony és a célkitűzések elérését elősegítő politikák és szabályozói keretek kialakí-
tásának és alkalmazásának fontossága a tudásalapú gazdaság megvalósításában; 

• A digitális megosztottság csökkentése Európán belül és nemzetközi szinten egyaránt; 

• A szélessávú technológia fontossága, mivel ez hatékonyan járul hozzá az internetes 
tartalmak és szolgáltatások eléréséhez; 

• A piaci elvű megoldások szükségessége a szélessávú hozzáférés biztosításában; 

• A szélessávú technológiával kevésbé lefedett területek fejlesztésére elkülönített pénz-
ügyi eszközök – így például a Strukturális Alapok – felhasználása a digitális megosz-
tottság csökkentésére. 

• A helyi vásárlóerő egyenlőtlenségei befolyásolják a számítástechnikai eszközök meg-
fizethetőséget, és ezáltal – számos lehetséges felhasználó esetében – az információs 
társadalomban való részvételt is; 

• Az Európai Hálózat- és Információ-biztonsági Hivatal (ENISA) közreműködésével a 
hálózat- és információ-biztonság kultúráját kialakítása az Európai Unióban; 

• Az eEurope 2005 Akcióterv kiemelt prioritásai minden európai ország számára fonto-
sak, ezekkel foglalkozni kell a nemzeti politikákban és stratégiákban; 

• A résztvevők az alábbi területek re hívták fel a figyelmet: 

o Kiszámítható, stabil szabályozási környezet biztosítása; 
o Együttműködés a kutatásban és fejlesztésben; 
o Nyelvében és kultúrájában gazdag, változatos internetes tartalom és szolgáltatás 

fejlesztése minden európai állampolgár számára; 
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o Az állampolgárok alapvető informatikai ismereteinek, készségeinek fejlesztése  
annak érdekében, hogy használhassák és hasznosítsák az ICT technológiákat, va-
lamint hogy a tudásalapú gazdaság aktív résztvevőivé válhassanak; 

o Több és jobb minőségű oktatási lehetőség a munkavállalók informatikai készsége-
inek továbbfejlesztésére; 

o Modern és együttműködő on-line közszolgáltatások biztosítása, különösen az e-
kormányzat, az e-tanulás és az e-egészségügy területén; 

o Valamennyi európai állampolgár bevonása a digitális társadalomba; 
o Dinamikus, innovatív elektronikus üzleti környezet kialakítása; 
o Gyorsabb internet-hozzáférés elősegítése, szélessávú infrastruktúra alkalmazása; 
o A bizalom és megbízhatóság fokozatos kialakítása az információs társadalom-

ban.16 
 

4. Hol tart ma Magyarország a megvalósításban? 
4.1. Összefoglaló jelentés az információs társadalom helyzetéről 

A MITS helyzetelemezéséhez 2003 júniusában az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
rium számára a GKI, a KOPINT-DATORG és a TÁRKI elkészítette összefoglaló jelentését17, 
amely alapjául szolgált a stratégiák elkészítéséhez. A tanulmány a következőket állapította 
meg. Az Európai Unióhoz csatlakozni szándékozó 13 ország közül mindössze Románia és 
Törökország hozzáférési indikátora volt alacsonyabb a Magyarországinál. A magyar lakosság 
háromtizede használt rendszeresen vagy alkalmanként számítógépet. Az Internet nem haszná-
latának indokait vizsgálva a legtöbben (44%) továbbra is a számítógép hiánya miatt nem in-
terneteznek, a tavalyihoz hasonlóan magas (40%), akik azért nem használják a világhálót, 
mert az nem érdekli őket. Továbbra is sokan (21%) azért nem használják a világhálót, mert túl 
drágának találják az elérést, és jelentősnek mondható azok aránya (17%), akik azért nem in-
terneteznek, mert nem tudják használni a szükséges eszközöket. Jelenleg az alap- és középfo-
kú oktatási intézmények 85 százaléka rendelkezik valamilyen típusú Internet-kapcsolattal. A 
pedagógusok 17,9 százaléka használja átlagosan a számítógépet oktatási célra, amiből ha 
kihagyjuk a számítástechnikai oktatással együtt járó számítógép-használatot, akkor ez a taná-
rok átlagosan mintegy 10,6%-át érinti. Ugyanezzel a számítással az internetet oktatási céllal 
használók aránya 13,2%, számítástechnikai oktatás nélkül 7,6%. A magyarországi önkor-
mányzatok háromnegyede rendelkezik Internet kapcsolattal. A települések 20 százaléka egy 
éven belül szeretné megteremteni az Internet-kapcsolatot, míg csupán 4,5% nem tervezi az 
Internet kiépítését egyelőre. Az önkormányzatok csupán 30%-ában található Belső számító-
gépes hálózat (LAN). Az önkormányzatok fele nem is tervezi egyelőre a LAN használatát. A 
magyarországi önkormányzatoknál 100 alkalmazottra 75 db számítógép jut. Az önkormány-
zati számítógépek 40%-án fut az Internet. Ma Magyarországon az ügyintézések kevesebb, 
mint 1 százaléka történik on-line módon. A magyar államigazgatás18 intézményeinek kevesebb 
mint egyötötde (19%) rendelkezik írott információs/internetes stratégiával, kidolgozását pe-
dig a szervezetek egyharmada még el sem kezdte. 
 

4.2. Magyar Információs Társadalom Stratégia  
A Magyar Információs Társadalom Stratégia, mint a Kormánynak az egész társada-

lomra ható stratégiája, minden ágazat együttműködését igényelte. Szükséges volt, hogy vala-
                                                           
16 Forrás: http://www.emcis2004.hu 
17 TÁRKI Rt. GKIeNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Kopint-Datorg Rt. Piac- és Stratégiakutatási Igazgató-
ság Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején * az Információs Társadalom 
Monitoring vizsgálat 2002 eredményei, 2003. június 
18 Itt kormányzati intézményekről van szó. 
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mennyi ágazat rendelkezzen saját stratégiával az új gazdaság, az információs társadalom kihí-
vásaival szemben. A MITS elkészítése valamennyi ágazat, valamennyi tárca együttműködését 
igényelte. Elkészültek az ágazati részstratégiák, melyek alapján megszületett a MITS. 
 

Az e-államigazgatás, a szolgáltató állam kiépítésének kulcskérdése a közigazgatási 
mechanizmusok digitális platformra helyezése hivatalon belül, hivatalok között, és a hivatal-
ügyfél viszonylatában egyaránt. Mindez: 

• az ügyfelet helyezi középpontba, 

• növeli az ügyintézés eredményességét, átláthatóságát, tisztességességét, 

• fokozza az állam és polgára között a bizalmat. 

Az elkövetkező három évben az állampolgároknak és a gazdálkodó szervezetek számára is 
számos területen kell lehetővé tenniük a lehetőleg napi 24 órában működő elektronikus ügyin-
tézést.  

Az állampolgárok részére elsősorban a következő ügyek intézését kell elektronikus úton in-
tézhetővé tenni: 

• az álláskeresést, 

• a jövedelemadó-bevallást, 

• a társadalombiztosítási ügyintézést, 

• a személyi igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézést, 

• a lakcímváltozás bejelentést, 

• közkönyvtárakba való beiratkozást, kölcsönzés-meghosszabbítást, 

• felsőoktatási intézményekbe történő jelentkezést, 

• gépjármű-nyilvántartást, 

• anyakönyvi adatok kikérését és rendőrségi bejelentését, 

• építési engedélyek és tulajdonlap kérését. 

A gazdálkodó szervezetek számára elektronikusan is lebonyolíthatóvá kell tenni: 

• az ÁFA és társasági nyereségadó bevallását, 

• cégbejegyzést, 

• vámnyilatkozatok beadását, 

• statisztikai adatok szolgáltatását, 

• közbeszerzésekben való részvételt, 

• környezetvédelmi engedélyek beszerzését stb.  
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El kell érni, hogy bárki alkalmazhassa az elektronikus aláírást a hivatalos ügyek inte-
raktív és tranzaktív bonyolítására. Az állampolgársággal, egészségügyi és nyugdíjellátással, a 
helyi és központi adózással stb. kapcsolatos, a személyi azonosítást igénylő ügyeket megfele-
lően védett, bizalmas, biztonságos technológiával kell megoldani. 

Az e-államigazgatás speciális területeként kell tekinteni az e-rendvédelmet, amely 
magába foglalja a rendőrség és egyéb rendvédelmi szervek által a lakosság részére nyújtható 
elektronikus szolgáltatásokat, akár az ügyfél kér, akár az ügyfél kíván adatot, információt 
közölni. 
 

A MITS szerint Magyarországon minden működő önkormányzat fel lesz szerelve a 
munka végzéséhez szükséges infokommunikációs eszközparkkal, és rendelkezni fog hálózati 
kapcsolattal.  

A hálózatba kapcsolt, szolgáltató önkormányzatokban óriási erő rejlik: a civil társada-
lommal összefogva közcélú és hasznos információk, szolgáltatások sora válhat mindenki 
számára elérhetővé, s miközben szorosabbra fűzhető a kapcsolat a lokális közösségekkel, 
aközben az önkormányzatok a globális piacon való „virtuális megjelenésből” egyéb valóságos 
előnyöket kovácsolhatnak (idegenforgalom, befektetések, stb.). Mindehhez természetesen 
nemcsak eszközzel, hanem az ügyek vitelét megkönnyítő fejlesztésekkel, valamint képzéssel 
kell segíteni az érintetteket. 

A közigazgatás szolgáltató jellegének fejlesztését a világháló sokirányú használata 
szolgálja. A célok között szerepelnie kell annak, hogy a települések önkormányzata rendel-
kezzen munkavégzésre is alkalmas honlappal. 
 

4.3. e-Kormányzat 2005 
Az e-Kormányzat 2005 a szolgáltató állam egyik alapjának az elektronikus kormány-

zati szolgáltatások „közművesítését” tartja. Az EKK19 irányításával olyan ’logikai’ szerkezet 
megteremtése felé kell haladni, amelyen keresztül fokozatosan megvalósulhat egy egységes 
kormányzati kommunikációs felület a hivatalokon belül, a hivatalok között és a hivatal-ügyfél 
viszonylatában egyaránt. Ezen a felületen keresztül elérhetőek a mögöttes szolgáltatói plat-
formok, ugyanakkor egységes felület biztosítható az Interneten történő ügyintézés támogatá-
sára. Az e-kormányzati informatikai közműszolgáltatás „elsősorban integrációt jelent”. Tech-
nológiai szinten meg kívánja valósítani „a személyek, a szerepek, a dokumentumok, az eljárá-
sok és a tranzakciók hiteles azonosítását”, lehetővé teszi a dokumentumok tárolását, és - a 
tárgyi feltételek megteremtése mellett - az intézményeken belüli és az intézmények közötti 
eljárások lebonyolítását. Az elektronikus ügyintézés stratégiájának a megvalósításához szük-
séges az elektronikus kormányzati szolgálati eljárás, szabványrendszer és platform kialakítá-
sa, hogy a szolgáltatásokat valóban közműszerűen lehessen bevezetni, és igénybe venni. A 
közműszolgáltatás kialakításához szükség van a közmű szolgáltatási infrastruktúráját megva-
lósító intézményrendszerre, hiteles szolgáltatókra és azonosított felhasználókra. Eltökélt a 
szándék a tekintetben, hogy a szolgáltatási végpontokat közelebb vigyék a társadalomhoz. Az 
e-kormányzati szolgáltatások széles körű hozzáférése társadalmi szükséglet. A közigazgatás 
elodázhatatlan reformja csak az ügyintézési szolgáltatások komfortjának, elérhetőségének 
egyidejű javításával valósítható meg. A gyors megoldás kulcsa a közösségi hozzáférés, ez 
„ma Magyarországon – a teleházak révén – a civil társadalom kontrolljával és aktivitásával 
szerveződik és működik. Az elektronikus kormányzat kiépítése nem egyetlen kormányzati 
szervezet feladata az EKK feladata a stratégiaalkotás, míg a végrehajtás kormányzaton belüli 
koordinációt igényel (elsősorban az IHM és a BM közreműködésével).  
                                                           
19 A Miniszterelnöki Hivatal Elektronikus Kormányzat Központja 
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Az e-kormányzat térhódításának legfontosabb akadálya az adminisztráció gondolko-

dásának, szervezeti összefüggéseinek és kapcsolódásának az állapota, hiánya. A kormányzat 
alapvető funkciói, feladatai nem változnak az elektronikus csatorna megjelenése által, viszont 
új (on-line) tartalmak és szolgáltatások jelennek meg. A kormányzat összefüggő társadalmi 
rendszerben működik. Az innen érkező, dinamikus elvárások folyamatosan változási ’kény-
szert’ generálnak a kormányzatban. A magyar állam- és közigazgatás felépítése hierarchikus. 
A merev, lassan változó struktúrában működő közigazgatási egységek a saját, jogszabályok-
ban előírt feladataik ellátására koncentrálnak, nem a társadalom vagy a gazdaság felől érkező 
igényeknek való megfelelésre. Az e-kormányzás bevezetésével most megvan a lehetőség arra, 
hogy újra áttekintsék a kormányzati struktúrákat. A feladatrendszereket megvizsgálják szol-
gáltatási szempontból, hogy az adott feladat ellátása kinek szükséges, fontos, milyen eredmé-
nyeket hoz a szolgáltatást igénybe vevője számára, mi a haszna. Az ilyen vizsgálat alapján 
kiderülhetne, hogy hol vannak átfedések, párhuzamos feladatvégzések, hol vannak önmaguk-
ért való feladatok, amelyek burjánzanak a szervezetekben. Gyökeres átalakításokra lesz szük-
ség, a paradigmaváltáshoz. A merev, rugalmatlan struktúrákat gyors, hatékony szervezetekké 
kell alakítani, és mivel nagy az ellenállás a közigazgatás különböző szintjeinek szereplői kö-
zött a változtatásokkal szemben” valamint a tárcák között is vannak rivalizációk, presztízs-
harcok, ezeket a problémákat, csak szakemberek segítségével lehet megoldani.  
 

4.4. BM ágazati szintű részstratégia 
4.4.1. Belügyi helyzetkép 

A helyzetértékelés szerint, az elmúlt évtizedben, a Belügyminisztérium nagyban hoz-
zájárult az önkormányzatok informatikai infrastruktúrájának kiépítéséhez. Különösen az ok-
mányirodai hálózat kialakításával jelentős lépést tett annak érdekében, hogy a szolgáltatások 
minél közelebb kerüljenek a felhasználókhoz, az állampolgárokhoz. A tervszerű közigazgatási 
programok hatására jelentősen javult a köztisztviselők informatikai kulturáltsága, felhasználói 
ismerete. Ez a megállapítás azonban nem egyezik a kutatókéval: „A magyar államigazgatás-
ban dolgozók többségének informatikai ismeretei nagyon alacsony szintűek. Az interjúk során 
többször elhangzott, hogy bizonyos fejlesztések, új alkalmazások bevezetése azért késik, vagy 
maradt el, mert az adott szervezet informatikai kulturáltsága, az alkalmazottak informatikai 
írástudása nem volt megfelelő.”20 Önálló honlappal az önkormányzatok mindössze harmada, 
ugyanakkor a központi közigazgatás csaknem minden egysége rendelkezik. A honlapok több-
sége passzív információszolgáltatásra alkalmas. A központi államigazgatási szervek szolgálta-
tásainak mindössze tizede érhető el a világhálón keresztül (ez az Uniós átlag egynegyede). 
Kiemelendő, hogy a központi közigazgatásban alig használják az informatikai eszközöket 
oktatásra, illetve vezetői döntéstámogatásra. Az infokommunikációs technológiai eszközökkel 
kapcsolatos tudatosságot jellemzi, hogy az önkormányzatok kevesebb, mint huszadának, il-
letve a központi szervek kevesebb, mint ötödének van informatikai, információs stratégiája. 
Az értékelés szerint nincs lemaradás az informatikai társadalom teljes körű kiépítésében, a 
belügyi ágazat informatikája a magas színvonal ellenére kiegyensúlyozatlan, megtalálható 
benne a világszínvonalú választási rendszer és több tízmilliárdos támogatásokat excel táblák-
ban kezelő lakásügyi szakterület. 

 

                                                           
20 TÁRKI Rt. GKIeNet Internetkutató és Tanácsadó Kft. Kopint-Datorg Rt. Piac- és Stratégiakutatási Igazgató-
ság Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején * az Információs Társadalom 
Monitoring vizsgálat 2002 eredményei, 2003. június, 25. oldal 
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4.4.2. BM részstratégia jövőképe 
A fejlett EU és OECD tagországokban folyamatosan napirenden szerepel a közigazga-

tás modernizációja és reformja. Az ügyfelek, az állampolgárok igényei fokozatosan emelked-
nek, a tömegtájékoztatás, a média rendszeresen foglalkozik a közszektor, a közigazgatás 
problémáival, sőt maga a szakma is elégedetlen saját működési színvonalával – külföldön. A 
Belügyminisztérium a stratégiáját új elvekre épülő szemléletmóddal kívánta meghatározni. 
Gyökeres szemléletváltásra van szükség. Egy dinamikusan megújuló minisztériumra, ahol 
gyorsan, rugalmasan reagálnak a változásokra, amely képes a konszenzusteremtésre és az 
érdekütköztetéssel járó feladatok „levezénylésére. A minisztériumot, nyitott, innovatív mi-
nisztériummá kívánják fejleszteni, ami képes szellemi műhelyként a tudomány eredményeit 
és a gyakorlati tapasztalatokat ötvözve stabil és megbízható szakmai hátteret biztosítani a 
kormányzati törekvések megvalósításához. Ezen felül a hétköznapi ügyek minisztériumaként 
valóságos szolgáltató szervezetként kívánják működtetni a minisztériumot. Tervezik az igaz-
gatási szerepek és feladatok újraértékelését, a minisztériumi tevékenység hatékonyságának 
javítását, melyhez a tárca funkciórendszerét felül kívánják vizsgálni. 
 

4.5. e-önkormányzat stratégia 
4.5.1. Önkormányzati helyzetkép 

Az önkormányzati stratégia helyzetelemzésében megállapította, hogy az önkormány-
zatok egy része már rendelkezik hosszú távú informatikai stratégiával. Ezeket azonban célsze-
rű lesz majd a Magyar Információs Társadalom Stratégia E-önkormányzat Stratégia ismereté-
ben felülvizsgálni, aktualizálni, hogy az összhang az EU-s és az országos elvárásokkal bizto-
sítható legyen. A stratégia az önkormányzatok problémái között felsorolta a szűkös forráso-
kat, azt hogy az integrált megoldásokkal ellentétben szigetszerű rendszerek működnek, ame-
lyek nem alkalmasak az ügyfelek kiszolgálására, nem felhasználóbarátok, nem megfelelően 
dokumentáltak, s nem kielégítően biztonságosak. E problémák megoldásában a döntéshozók 
nélkül érdemi előrelépés nem lehetséges. Szükség van az önkormányzati döntéshozók ez irá-
nyú ismereteit elmélyítő, szükség esetén szemlélet-változást is eredményező továbbképzések-
re, tréningekre. Ugyancsak szükség lehet a döntéshozók számítógép használati készségének, 
hajlandóságának a fejlesztésére és fontos, az önkormányzati informatikusok, az előadók és 
ügyintézők felkészítése is. 
 

4.5.2. e-önkományzat stratégia jövőképe 
Mi fogja jellemezni az e-önkormányzatokat? Szolgáltató típusú helyi közigazgatás, 

ami gyors, bürokráciamentes, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatásokat nyújt, áthidalva a 
tér- és időkorlátokat, biztosítja az átlátható ügyintézési folyamatokat. Mi szükséges hozzá? Az 
önkormányzatok szervek belső, működési hatékonyságának fokozása, a költségek optimalizá-
lása megköveteli a feladatok legszélesebb körét átfogó, integrált, önkormányzati információs 
rendszert, valamint korszerű, megbízható, költség-hatékony infokommunikációs infrastruktú-
rát. Ez az informatika képes támogatni a hatékony gazdálkodást, hatékony munkafolyamat-
kezelést, ügyintézést, ügyfél-kezelést, a papíralapú működést felváltó elektronikus iratkeze-
lést, s képes megvalósítani az adatvagyon hasznosítást, a döntéstámogatást, az önkormányzati 
tudás integrálását, a tudásbázis kiépítését, hasznosítását, és további feladatokat. 

 
A helyi önkormányzatok - a 2001. évi XXXV. Törvény (Eatv.) alapján (Eatv. 26. § (4) 

bekezdés - felhatalmazást kaptak arra, hogy önkormányzati rendeletben szabályozzák azok-
nak a lakossági szolgáltatásoknak a körét, illetve azoknak az államigazgatási eljárásoknak a 
körét, amelyekben – az eljárásra irányadó magasabb szintű jogszabályban foglaltak figyelem-
be vételével – illetékességi körükben lehetőséget adnak a kizárólag elektronikus iratokkal, 
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illetve dokumentumokkal történő ügyintézésre. A polgári és államigazgatási eljárásjogban 
elvi szinten sem kerültek kidolgozásra az elektronikus forma a beadványokkal, hiánypótlás-
sal, kézbesítéssel, bizonyítással, határozatokkal összefüggő sajátos kérdései. A végrehajtási 
rendeletek zöme, a törvénnyel együtt nem lépett hatályba, de még kidolgozásra sem került. Az 
Alkotmánybíróság is úgy határozott, hogy „az a körülmény, hogy a Kormány és tagjai az 
Eatv. végrehajtási jogszabályai megalkotása során kötelezettségüket csak részlegesen teljesí-
tették, Alkotmányban védett alapjog vagy más alkotmányi előírás sérelme hiányában nem 
tekinthető mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességnek.”21 Elvben technikailag már 
minden kivitelezhető, ha van a kialakításhoz elegendő pénz, a fogadókészség megoldására, és 
megfelelő idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy a személyes jelenléthez szokott köztisztviselők 
megismerjék, és használni tudják az új technikát. 

 

5. Az információs kor jellemzése, új fogalmak, új kihívások 
Az e-közigazgatással kapcsolatos definíciókat így összegeztük: 
 

Digitalizált adatok: infokommunikációs eszközök segítségével átalakított analóg in-
formációk. 
 

Elektronikus demokrácia (e-demokrácia): az információs kor politikai/közösségi mű-
ködési eszménye, új demokráciamodell. Az a politikai rendszer, amely nem az eddigi alattva-
ló állampolgárokból áll, hanem a résztvevő állampolgárokból. A közvetett, képviseleti de-
mokráciából továbblépve az új infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások révén e-
módon elvileg minden állampolgár közvetlenül a politikai közösség része lehet. Az e-
demokrácia teszi lehetővé, hogy az atomizált helyi társadalomból evolúciós folyamat kereté-
ben intelligens civil társadalom jöjjön létre. Az e-demokráciában – az e-választások segítsé-
gével is - valóban megvalósulhat minden szabadságjog s érvényesülhet minden közösségi 
felelősség. Így a digitális önkormányzás és a digitális polgár, az e-közigazgatás és az e-polgár 
egymást feltételezi, és közösen testesíti meg az e-demokráciát. 
 

Elektronikus eszközellátás: Az infokommunikációs eszközök valamint az információs 
hálózati szolgáltatásokhoz való hozzáférést lehetővé tevő eszközök biztosítása. 
 

Elektronikus közigazgatás (e-közigazgatás): a helyi vagy térségi szintű szolgáltató 
közigazgatás elektronikus formája. Az e-közigazgatás négy „oldal” új tartalmú és új típusú 
partneri együttműködését jelenti. Az e-közigazgatás keretében a (1) helyi társadalom, a (2) 
nemzeti s regionális állam, a (3) helyi önkormányzat és közigazgatás, és a szükséges (4) helyi 
tudásközpontok elektronikus kapun (portálon, e-piactéren) való kommunikációja és közösségi 
működése. Az e-közigazgatás célja: a civil társadalmi e-kapu, az önkormányzati-
közigazgatási e-kapu, a kormányzati és regionális e-kapu, s a közigazgatási tudás e-kapu ösz-
szenyitása és magas szintű közigazgatási együttműködése. A helyi „végrehajtó hatalom” mo-
dernizálása, az e-ügyintézés bevezetése, a nem papíralapú okmánykezelés. 

 
e-közigazgatási alapszolgáltatások: a hagyományos közigazgatási feladatokat, funkci-

óknak elektronikus úton történő ellátása. Egyik csoportja az állampolgároknak nyújtott szol-
gáltatások (adóbevallás, álláskereső szolgáltatás, társadalombiztosítási ügyintézés, okmány-
ügyintézés, gépjármű nyilvántartás, építési engedélyigénylés, rendőrségi feljelentések, köz-
könyvtárak, hatósági bizonyítványok, felvételi jelentkezés, lakcímváltoztatás, egészségügyi 
szolgáltatások). A második csoportba a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások tartoznak 
                                                           
21 Forrás: 1025/B/2001. AB határozat 
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(adó- és ÁFA-bevallás, cégbejegyzés, vámnyilatkozat, engedélyek, egyéb e-adatok bejelenté-
se, közbeszerzés). 
 

Elektronikus közigazgatási tájékoztató gyűjtőportál rendszer: olyan portálok rendsze-
re, amelyek a településekről teljes körű közérdekű információt szolgáltatnak, másrészt több 
lépcsőben elérhetővé teszik az egységes szerkezetű adatbázisba gyűjtött közhasznú adatokat. 

 
Elektronikus önkormányzat (e-önkormányzat): az e-kormányzás adaptálása az önkor-

mányzásra, avagy a hálózati alapú technológiák alkalmazása az önkormányzat által képviselt 
közösség szolgálatára. Szűkebb értelemben az önkormányzati testületek (és bizottságok) 
munkájának digitális módja, tágabb értelemben az önkormányzás folyamatába való társadalmi 
bevonás, aktív e-részvétel lehetővé tétele. Az e-önkormányzás feladata az is, hogy elektroni-
kus együttműködés legyen helyi társadalom és helyi önkormányzat, helyi önkormányzat és 
állami kormányzás között. Végül az önkormányzati testületek és polgármesteri hivatalok köz-
ti folyamatosan modernizált belső működés. 

 
Elektronikus ügyvitel (e-ügyvitel): egyfelől nem papíralapú vagy éppen egyablakos e-

ügyintézés, avagy a mainál sokkal gyorsabb, egyszerűbb, profi közigazgatási (természetesen 
elektronikus) ügyintézés. Az e-ügyvitel nemcsak számítógépes hálózaton keresztül történő 
hivatali ügyintézés, amely a kitöltött űrlapok letöltését és leadását egyaránt lehetővé teszi. 
Másfelől hatékony információkezelés is , amelynek során megvalósul a nyilvános adatok két-
oldalú (interaktív) hozzáférése, az információszerzés is. 
 

Hálózat: az infokommunikációs eszközök egymáshoz kapcsolása által kialakított vir-
tuális rendszer, amely az információk közvetítését és hozzáférését biztosítja. 
 

Hálózati hozzáférés: információhoz való hozzájutás vagy információ közlésének lehe-
tősége a hálózatba kötött infokommunikációs eszközök igénybevételével. 
 

Infokommunikációs eszközök: az információs és kommunikációs technológia alapján 
működő olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik az egymástól távoli emberek, szervezetek 
közötti hatékony, beszéden vagy íráson alapuló digitális információcserét, s amelyek új mun-
kamegosztási struktúrát, új életmódformákat hoznak létre, megváltoztatják a társadalmi, gaz-
dasági döntéshozatali mechanizmusokat és a döntések visszacsatolását. 

 
Információs társadalom: olyan társadalmi, gazdasági és kulturális fejlődési forma, 

amelyben az információ megszerzése, tárolása, feldolgozása, kiértékelése, továbbítása, elosz-
tása és terjesztése mellett az új információk, tudások, létrehozása, „termelése” központi sze-
repet játszik a társadalmi folyamatokban és a gazdasági tevékenységben. 
 

Tartalomszolgáltatás: egy új iparág, a tartalomipar megteremtésének alapja, szöve-
ges, numerikus, képi, hangos, multimediális információk közzététele időben vagy anyagilag 
korlátozott vagy korlátlan módon a különböző (Internet, mobil) hálózatokon. 
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6. A kistérség települései polgármesteri hivatalai belső műkö-

désének fejlesztése 
6.1. A fejlesztés elvei 

A megfelelő hivatali információs rendszernek az alábbi alapkövetelményeket kell ki-
elégíteni, az információ 

 
• legyen pontos, csak egyszer(esen) legyen tárolva (csak egy helyen kelljen bevinni), 
• legyen aktuális (könnyen naprakészen tartható, csak egy helyen kelljen módosítani), 
• legyen könnyen hozzáférhető (könnyű többszörös elérés), 
• legyen hasznos (többszörös kapcsolatok – relációk – lehetősége). 

 
Ezen alapvető igények kielégítésén túl a következő hasznossági vonások jellemezzék 

lehetőleg: 
 

• térbeli és nem térbeli információk integrációja, 
• könnyű hozzáférés más információ-rendszerekhez, 
• nagy adatmennyiség komplex kezelésének képessége, 
• egyedi konkrét alkalmazási igények testre szabott kielégíthetősége, 
• kiterjedt analitikai képesség, 
• biztonság és rugalmasság, változások követése, 
• felhasználóbarát jelleg, 
• moduláris felépítés. 

 
A fenti céloknak és követelményeknek csak a magyar önkormányzati struktúra jelleg-

zetességeit is figyelembe vevő, a teljes önkormányzati vertikumot átfogó komplex és integrált 
rendszer felel meg. Ilyen jelenleg nincs, ki kell fejleszteni, a szigetalkalmazásokra alapozva. 
Fokozatosan el kell érni, hogy az önkormányzatnál és az intézményeknél minden feladatmeg-
oldás számítógéppel történjen, ezek egymással és más, nem hivatali rendszerekkel az indokolt 
mértékben és módon kommunikáljanak, teljesítsék a szükséges adatcserét és adatszolgáltatást 
mind házon belül, mind kifelé (jelentések, statisztikai és egyéb adatszolgáltatások, stb.).  

 
Alapvető szempont, hogy az egyes feladatokat támogató programokat nem egymástól 

izoláltan, hanem közös platformra alapozottan, egymással szoros kapcsolatban álló kommu-
nikációs lehetőséget biztosító részelemként kell kialakítani. További lényeges követelmény, 
hogy ne csak regisztrációra legyenek alkalmasak, hanem épüljenek be az igazgatás (ügyinté-
zés) teljes folyamatába, az alapadat keletkezésétől (ügyindítástól) a döntésig, illetve annak 
teljesüléséig (végrehajtásáig) támogassák a folyamatot. A regisztrációs jellegű, illetve a – pl. 
adatbázisból – gyorsan elvégezhető eljárási fázisú ügykategóriákban tegyék lehetővé az azon-
nali vagy rövidített határidőbeni ügyintézést. Kényszerpályán az anyagi és eljárási jogsza-
bályok garantált érvényesítésével haladjon az ügyintézési folyamat, csak teljesítésük esetén 
léphessen tovább az ügyintéző. Biztosítsák az ügyintézési folyamat könnyű vezetői ellenőrzé-
sét, segítsék a munkaszervezést. A különböző önkormányzati működési területek részben 
azonos, részben különböző adatkört igényelnek. A hatékony működés érdekében elengedhe-
tetlen a közös adatok központi tárolása (adatbank) és a speciális információk hozzájuk kap-
csolása.  
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6.2. A kistérség önkormányzatai szolgáltatóvá alakítása 
A szolgáltató önkormányzat megteremtése az átfogó stratégiai cél, melynek a megva-

lósításához elengedhetetlen a jól megtervezett informatikai háttér. Ezt az informatikai hátteret 
megteremteni informatikai stratégia nélkül korábban nem lehetett. A tapasztalatok szerint 
néhány olyan tényezőt sorolunk fel, melyek elengedhetetlen feltételek a megvalósítás során: 

 

• Az IKT22 rendszerek beszerzése és üzemeltetése magas fokú IKT szakértelmet igé-
nyel. Az üzemeltetés mellett a köztisztviselők felkészültsége a rendszer használatát, 
hasznosságát nagymértékben befolyásolja. 

• Nagy sebességű, menedzselhető hivatalokon belüli hálózat kiépítése, szélessávú inter-
net kapcsolat megvalósítása a szolgáltatások igénybevételére. 

• Szoftver infrastruktúra fejlesztése, a hardver adta lehetőségek legteljesebb kihasználá-
sa. 

• Az infrastruktúra kiterjesztése az állampolgárig (otthoni intranet/internet elérés, kö-
zösségi elérési helyek kialakítása.) 

• Önkormányzati portál kialakítása interaktív megoldásokkal, on-line23 ügyintézési le-
hetőségekkel - elektronikus aláírás, illeték lerovása elektronikus úton. 

• Elektronikus pályáztatás, közbeszerzés az önkormányzati intézményekkel közösen. 

• Az önkormányzat szolgáltatásai a legtöbb esetben kapcsolódnak valamely piaci alapon 
működő szolgáltatáshoz. Ezt ki kell használni az önkormányzatnak, hiszen amellett, 
hogy teljesebbé válik egy szolgáltatás, szolgáltatás lánc, bevételre is szert tehet. (Pl.: 
esküvő - anyakönyvvezető - virágbolt - fényképész - videós - vendéglő) 

• Kommunikációs kapcsolatok kialakítása a NITS24 szintekhez illeszkedve (kistérség, 
megye, régió, ország, Európai Unió) 
 
A megvalósuló fejlesztések akkor működtethetők hatékonyan, ha aktív szerepre és 

együttműködésre késztetik az önkormányzati-, lakossági- és a versenyszféra szereplőit. Emel-
lett a helyi igények, sajátosságok és elvárások messzemenő figyelembe vétele is alapfeltétel, 
mert a kiépítendő infrastrukturális és szolgáltató rendszer elsősorban a helyieknek épül, a he-
lyi erőforrásokat is felhasználva, a helyiek vezetésével. Az informatikai stratégia sikerének 
fontos feltétele, hogy a fejlesztés minden fázisa pénzügyileg definiálható és finanszírozható, 
belátható időn belül megtérülő beruházás legyen. Vagyis a siker akkor garantált, ha a tenden-
ciákat ismerve a már rövidtávon is felhasználható, bevált technológiát és eljárásokat alkalma-
zó elemeket honosítják meg először, illetve ezeket fejlesztik tovább. 
 

6.3. A kistérségi technikai háttér fejlesztési irányai 
 

                                                           
22 IKT – információ- és kommunikációtechnológia 
23 on-line 1. a külső eszközök, perifériák olyan üzemmódja, amikor összeköttetésben állnak a számítógéppel. 
(Fizikai és logikai kapcsolatban, vagyis az adott berendezés működését közvetlenül a számítógép irányítja.) 2. 
hálózati kapcsolatban álló, hálózaton elérhető stb. 3. (on-line súgó) elektronikus (nem nyomtatott). Forrás: In-
formatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu 
Kiadó, Budapest, 2001 
24 NITS – Nemzeti Információs Társadalom Stratégia 



Zirc Kistérség e-közigazgatás központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterve 

Stratégiakutató Intézet Kht. 2094 Nagykovácsi, Kolozsvár u. 17-19. Tel/fax/e-mail: 06 26 356 044, 389 088, 
intezet@strategiakutato.hu  

40

6.3.1. A gépállomány fejlesztése 
A jobb menedzselhetőség érdekében egységesíteni kell a kliensek konfigurációit. A 

munkaállomásokkal kapcsolatos feladatok fontossági sorrendben a következők: 
 

• Munkaállomások egységes telepítésének kidolgozása. 
• Munkaállomás menedzsment rendszer kialakítása 
• Munkaállomások automatikus patch-menedzsmentjének kialakítása. 
• A számítógép állomány fejlesztésénél a számítástechnikai eszközök minimum 3 éves 

amortizációs ciklusának a betartása. 
 

6.3.2. A szerverek fejlesztése 
Egységes szerverplatform kialakítása, a szerverfunkciók összevonásának a felülvizsgálata:  
 

• szerverkonszolidáció, 
• szervermenedzsment rendszer bevezetése, 
• internet hozzáférés kiterjesztése, 
• mobil hozzáférés biztosítása, 
• nyomtatás egységesítése. 

 
6.3.3. A hálózatok fejlesztése 
• Strukturált nagy sebességű menedzselt LAN25 hálózat megtervezése és létrehozása. 
• Települési hálózat létrehozása: - intézmények, gazdasági szereplők, civil szervezetek, 

polgármesteri hivatal stb. között. 
• Külső adatkapcsolatok (polgármesteri hivatalok, intézmények, közigazgatási szerveze-

tek, gazdasági szereplők) biztosításának a megszervezése, jogi és technikai háttér biz-
tosítása. 

 
6.4. Szoftverfejlesztés 
6.4.1. A fejlesztés elvei 

Az integrált rendszeren belül olyan feladatokat és hatásköröket kezelő szoftverekre 
van szükség, amely 

 
• tartalmazzák az önkormányzatok összes kötelező, illetve önként vállalt feladat- 

és hatáskörét, 
• eldöntik, hogy az adott hatáskör önkormányzati vagy államigazgatási jellegű-e, 

ezen belül hatósági jogkör, avagy sem, 
• megjelölik az adott hatáskör átruházhatóságát, kezeli az átruházás tényét, 

                                                           
25 LAN Local Area Network - helyi hálózat. Egy telephelyen, egy épületben, vagy egymáshoz közeli épületek 
csoportjában működő számítógépek adatátviteli vonalon történt összekapcsolásával kialakított hálózat, melyet 
egy kiszolgáló gép irányít. Ilyen található pl. iskolákban, pénzintézetek fiókjaiban, de ebbe a csoportba tartozik 
már az is, ha két számítógépet összekapcsolunk. Legelterjedtebb változatát a nagy sebességű Ethernet kábel 
közvetítésével alakítják ki, amelynek hossza nem haladhatja meg a 256 métert. Ennél nagyobb távolság esetén 
erősítőket (jelismerő, repeater) kell alkalmazni. Bonyolult topológia és nagyszámú számítógép esetén számító-
gép által vezérelt szakaszokból álló strukturált Ethernet hálózatot használnak. Forrás: Informatikai Tudástár * A 
számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 
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• meghatározzák a jogorvoslati fórumokat, 
• megadják a hatáskörökhöz hozzárendelhető az azt (eredeti jogosítottként vagy 

átruházás folytán) gyakorló, belső szervezeti egység, ügyintéző adatai (név, 
irodaszám, telefon, fax, e-mail). 

 
Az így felépített és a kistérség önkormányzatainak adataival feltöltött program nem 

pusztán feladat-, hatáskörjegyzék, hanem az önkormányzatok működését, munkaszervezését, 
valamint az ügyfél tájékoztatását az interneten is hatékonyan biztosító alapvető eszköz. Segít-
ségével a kistérség településein 

 
• bármikor megállapíthatók az önkormányzati szervek feladat- és hatáskörei, 
• bármelyik hivatali ügyintéző munkaköri leírása, ami folyamatosan aktuális, 
• az adatvagyon meghatározza, hogy az elektronikus ügyintézés hogyan történjen, 
• az ügyfelek is tájékoztathatók arról, hogy az adott ügyet a hivatalban milyen jogszabá-

lyi felhatalmazás alapján, ki intézi, 
• az adott ügy a hivatali szervezetben éppen hol tart, kinél van. 

 
Tehát a kistérség önkormányzatainál az elektronikus ügyintézés folyamatát úgy kell 

kialakítani, hogy az állampolgárok „követhessék” az ügyirataikat. Nyílt, átlátható rendszere-
ket kell kialakítani. A kialakított rendszereknek pontosan kell azonosítaniuk az ügyfeleket, 
garantálva az ügyintézés hivatali eljárásának folyamatát, az adatbázisok biztonságát. Az ügy-
intézési folyamat így kezelhető és követhető lesz, amiből az állampolgár pontosan tájékozód-
ni tud, hogy hol tart az ügye. Nem a jelenlegi formanyomtatványok internetes elérését kell 
biztosítani, hanem olyan formátumokat kell választani, amely egyszerűek, az ügyfél számára 
lehetővé teszik a könnyű kitöltést. Az adattartalmak pedig úgy jelenjenek meg, hogy az elekt-
ronikus feldolgozást a lehető legjobban biztosítsák. 
 

Mindezen változások eredményeképpen a nem is olyan távoli jövőben az ügyintézés 
hatékonyabbá, eredményesebbé és a zirci kistérség polgárai számára összehasonlíthatatlanul 
kényelmesebbé válik. Tehát a kistérség e-önkormányzatai egy alapvetően elektronikus kap-
csolatokra épülő információs rendszerek lesznek. 
 

Az átláthatóság érdekében tételesen át kell tekinteni az adatok gyűjtésétől a felhaszná-
lásukig terjedő teljes folyamatokat. Az adatkezelés így adatok, információk, vagy vélemények 
felvételét, gyűjtését, tárolását, rögzítését, osztályozását, rangsorolását, rendezését, előhívását, 
bővítését, módosítását, törlését, összekapcsolási lehetőségeit, kivonatolását, továbbítását, 
nyilvánosságra hozását és azok körülményeit, származtatását, archiválását, egyszóval az ada-
tokkal kapcsolatos bármilyen tevékenységet, az alkalmazott eszközöktől és eljárásoktól füg-
getlenül. Minden szakterületre vonatkozóan el kell végezni ezeket a vizsgálatokat, megállapít-
va, hogy az adatok, hol, melyik fázisban keletkeznek, kik jelenleg az adatgazdák. A keletkező 
adatokat milyen adatbázisokban lehet gyűjteni és az adatokból keletkező származtatható ada-
tok még hol használhatók fel. Az adatállományok felhasználási módjaiból következtetni lehet 
az önkormányzatnál meglevő párhuzamos munkavégzésekre, a felesleges adattöbbszörözésre 
és azok pontatlanságaira. 

 
Az elvégzett munka eredményeként megállapítható, hogy az önkormányzat területén 

ki, milyen adatot gyűjt, milyen struktúrában, meghatározhatók az adattulajdonságok. Továbbá 
meghatározhatók, hogy kié az adat, mit lehet vele kezdeni, milyen körben lehet hozzáférhető-
vé tenni, milyen szűkítési, lekérdezési lehetőségek állnak a különböző felhasználók rendelke-
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zésére. Az így keletkező adatvagyonok alkalmasak arra, hogy belőlük tervezhető, ellenőrizhe-
tő folyamatok alakuljanak ki, a rendszer átláthatóvá váljon. Ezek alapján lehet a feladat tele-
pítéséket már az új igényeknek megfelelően átgondolni, meghatározva a feladatok telepítését 
szolgáló tevékenységek láncolatát. Nagyobb arányú átalakítás, szemlélet- és módszerbeli vál-
tozásra, változtatásra van szükség, a köztisztviselők felkészítése az e-közigazgatás feladatai-
nak ellátására.  
 

6.4.2. Egységes igazgatási rendszer-, a speciális szakági rendszerek- és a 
térinformatikai rendszer fejlesztése26 

 
A közigazgatás minden szintjének napi munkáját a fejlett országokban térinformatikai 

rendszerek támogatják. A térinformatika eszközt biztosít az önkormányzat tulajdonában lévő 
adatok hatékony kezelésére és közkinccsé tételére. 

 
A térinformatikai megoldások alkalmazásán alapuló rendszer kiépítése képes egységes 

erőforrásként kezelni a települések digitális alaptérképeit és a települések digitális közmű 
alaptérképeit, a térkép alapokon nyugvó műszaki nyilvántartásokat, ezen felül kiszolgálja a 
településfejlesztés (beruházások), a hatósági ügyintézés és a településüzemeltetés műszaki 
tevékenységének információs igényét. A digitális térképek lehetőséget biztosítanak a távol-
ság, hely és cím szerinti keresésre is. 

 
A térinformatika alkalmazásai tulajdonképpen nagyon hasonló módon épülnek fel. A 

kitűzött feladathoz először az adatbázisokat kell településenként felépíteni. Az adatbázis épí-
téséhez meglévő térképeket, légi és űrfotókat, kartogramokat, ábrákat, táblázatokat, szöveges 
leírásokat stb. kell használni. Szerencsés esetben más, digitális adatbázisból kell átvenni adat-
fájlokat. A meglévő anyagokhoz szinte minden esetben új, kiegészítő anyagokra is szükség 
van. Az adatbázisba bevitt anyagokat tárolni kell. Fontos követelmény, hogy a tárolt adatokat 
módosítani, törölni lehessen. Az adatbázis felépítését követi az adatfeldolgozás, adatelemzés. 
Ez történhet statisztikai elemzéssel, illetve táblázatok, diagramok összeállítása útján is. Az 
adatfeldolgozás során az adatokat új szempontok szerint lehessen csoportosítani, a feldolgo-
zás eredményeként új összefüggéseket lehessen feltárni. Ezek alapján a területeket megadott 
szempontok szerint lehessen elhatárolni.  

 
A térinformatikai fejlesztés a térképi információkra épülő integrált információs rend-

szer ás adattár létrehozása a települési önkormányzatok működését, támogassa. 
 

6.4.3. Az alkalmazások migrációja 
A jelenleg működő alkalmazásokat felül kell vizsgálni, funkciójukat elemezni kell. 

Minden egyes alkalmazás esetén a következőket kell megvizsgálni: 
 

• Milyen funkciót lát el?  
• Kik használják? 
• Kik üzemeltetik, támogatják? 
• Mennyire kritikus az alkalmazás? 
• Mennyire integrálható más rendszerekhez? 

                                                           
26 Forrás: Jamniczky Rozália, Az e-Zirc projekt térinformatikai megvalósítása, Veszprémi Egyetem, gépirat, 
2004. április 
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• On-line ügyintézési lehetőségek? 
• Hogyan illeszthető az egységes vezetői információs rendszerhez? 
• Mik a hardver és szoftverkövetelményei? 
• Kompatibilis-e az alkalmazás a használt operációs rendszer standard-el? 

 
A felmérés után az alkalmazások sorsáról kell dönteni: 
 

• az alkalmazás változatlanul fut tovább, 
• az alkalmazás új rendszerben fut tovább, 
• az alkalmazás csak bizonyos módosításokkal futhat tovább, 
• az alkalmazást ki kell váltani egy új alkalmazással, mely vagy kész szolgáltatás, vagy 

fejleszteni kell. 
 

6.4.4. Irodai alkalmazások fejlesztése 
Központi telepítésű egységes irodai programcsomagokat kell alkalmazni. 
 

6.5. A kistérségi belső kommunikációs rendszer fejlesztése 
6.5.1. Intranet-portál 
6.5.1.1. Vezetői információs rendszer 

Döntéstámogató információk kinyerése a szakági rendszerekből 
6.5.1.2. Belső tájékoztató rendszer 

Belső utasítások, körlevelek, belső információk elhelyezése 
6.5.1.3. Testületi támogató rendszer (képviselői intranet) 

A településeken a képviselő-testületek tagjai számára kialakított kommunikációs felü-
let, illetve ha a jogszabályok lehetővé teszik, akkor a kistérségi testületi tagok számára kiala-
kított felület. 
 

6.5.2. Levelező rendszer 
A hivatali dolgozók egymás közti papír nélküli gyors és követhető kommunikációs fe-

lülete. (A fenti rendszerek nem teljesen elkülönült rendszerek, csak a funkciók megkülönböz-
tetése érdekében lettek külön pontokba szedve.) 
 

6.5.3. Vezetői információs rendszer 
Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló hatályos 1957. évi IV. törvény 

27. § (3) bekezdésében kimondja: „ A közigazgatási szerv nem hívhatja fel az ügyfelet olyan 
adat közlésére, amelyet a közigazgatási szerv jogszabállyal rendszeresített nyilvántartásának 
tartalmaznia kell.” Önmagában szükséges a nyilvántartások egységes adatbázisba szervezése. 
Szükséges ez továbbá az önkormányzati döntések hatékony előkészítése, az adatvagyon hasz-
nosulása, a kötelező, illetve önkéntesen elvárt (pl. kérdőívek, felmérések) statisztikai és más 
adatszolgáltatások teljesíthetőségéhez is. Vagyis kell egy alkalmas vezetési, irányítási infor-
mációs rendszer, nyilvános felületeként az adatvagyon közérdekű, közhasznú köréből az in-
terneten is információt nyújtó résszel. 
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6.5.4. Testületi támogató rendszer 
Célszerű fokozatosan megszűntetni a papiros előterjesztéseket. Az önkormányzatok 

döntései alapján a képviselőket (testületi és bizottsági tagok)fel kell szerelni hordozható 
számítógépekkel és azok használatához, valamint a programok alkalmazásához szükséges 
ismeretekkel. Az előterjesztéseket a képviselők, a számukra biztosított képviselői hálózaton 
keresztül kapják meg. A bizottsági és testületi ülések előkészítési folyamatát gyökeresen át 
kell alakítani, hogy az lakosságot, a civil és üzleti szféra képviselőit időben tájékoztatni 
lehessen a települési és kistérségi portálokon.  
 

6.5.5. A workflow 
Szükséges a feladat-, hatáskörrendszerben szereplő ügyekre készítendő, workflow 

technológiájú, tudásbázisú ügymenetmodellek kifejlesztése. Az elektronikus ügyintéző rend-
szernek az ügyintézéshez szükséges valamennyi információt számítógépen célszerű tartalmaz-
nia, így 

 
• a vonatkozó hatályos jogszabályok, bírósági döntések szövegét, 
• az ügyintézési folyamat leírását, 
• az ügyfél tájékoztatókat, 
• az irat-mintatárat. 

 
E megoldás segítségével az ügyintéző számítógépen végezheti az eljárási cselekmé-

nyeket, megkerülhetetlenül, ami garancia a törvényes, szakszerű, hatékony, gyors ügyintézés-
re. A tudásbázis nemcsak egy-egy ügyintéző (tudásgazda) privilégiuma lehet, hanem az ügy-
felek által is megismerhetővé, ezáltal az ügyintézés ellenőrizhetővé, a viszony partnerivé vál-
hat. Emellett könnyítheti a helyettesítés, a munkacsúcsok megoldását, a végtermék könnyen 
válhat minőségivé. A szoftver megoldása az elektronikus aláírás alkalmazásával az on-line 
non stop távügyintézést is biztosítja. 
 

A workflow technológia használatával a szervezetben zajló folyamatokat kell támo-
gatni, és egységesíteni. Az adott folyamat végrehajtása során az érintettek értesítéseket kap-
nak, amelyeken megjelenített információk alapján a felhasználók a szükséges feladatokat vég-
rehajthatják, döntéseket hozhatnak, további adatokat adhatnak meg. Az értesítések egy listá-
ban jelennek meg. Workflow eszközzel bármilyen folyamat támogatására lehetőség van. A 
folyamatokhoz tartozó felületekről elérhetővé lehet tenni a portál funkcionalitását, a doku-
mentum menedzsment rendszert, stb. annak érdekében, hogy a feladatok végrehajtásához 
minden információ egy helyen elérhetővé váljon. 
 

6.5.5.1. A workflow menedzsment előnyei 
• Nyomon követhetőség, 
• átláthatóság, 
• egységes ügykezelés, 
• egyértelmű felelősségek. 

 
A workflow rendszerekkel támogatott folyamatok az alábbi előnyökkel rendelkeznek: 
 

• A folyamatok szabályozottá válnak, hiszen csak az előre definiált folyamatlépéseken 
haladhatnak keresztül. 
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• Folyamatorientált gondolkodást tesz lehetővé, így az addig nehezen átlátható folyama-
tok végrehajtása tervezhetővé válik. 

• Lehetőség nyílik a futó folyamatok kontrolljára, határidők betartására, figyelmezteté-
sekre. 

• A folyamatok állásáról mindenkor naprakész információt lehet különböző hagyomá-
nyos és elektronikus fórumokra szolgáltatni (vezetői megbeszélések, szakmai fóru-
mok, portál felületek). 

• A felhasználók egyértelműen tudják, hogy milyen feladatok állnak előttük milyen ha-
táridőkkel. 

• A folyamatokban implementált szabályok segítségével elkerülhetők olyan tévedések, 
amelyek a manuális folyamatvezérlés során nem. 

• A folyamatlépések között eltelt idő másodpercekben mérhető, így elkerülhetők azok a 
logisztikai okokból adódó időkiesések, amelyekkel a manuális folyamat során számol-
ni kell. („Külön-külön nem fogok minden papírral átmenni a másik irodába, majd egy-
szerre.”) 

• Az adatok begyűjtéséhez és az iratok beszerzéséhez nem kell az ügyintézőnek felállnia 
az asztaltól, minden együtt van ami szükséges. 

 
6.5.5.2. Workflow menedzsment kialakítása 

A workflow folyamatok kialakításához, a korábban megfogalmazottakhoz hasonlóan, 
felmérés szükséges, amely során átvilágításra kerülnek az önkormányzatok jelenlegi munka-
folyamatai, szokásai. A felmérések után, racionalizálni kell a folyamatokat, valamint meg kell 
határozni a folyamatok lépéseit, az azokban megjelenített adatok körét, a döntési pontokat, 
azokat a szabályokat, amelyek a folyamat alakulását befolyásolják. 

 
A kialakított folyamatokban rendelkezésre lehet bocsátani olyan adatokat, amelyek 

más rendszerekben kerültek tárolásra, illetve szolgáltatni lehet más rendszerek felé adatokat. 
Így egy átlagos ügyintézés esetén: 

 
• az iktatási adatok egy adatlapon elérhetővé válnak, 
• az iktatási adatok az ügyintézési folyamatok során keletkező adatokkal kiegészülnek 
• az ügyintézés során keletkezett dokumentumokat a folyamathoz kapcsolt dokumentum 

menedzsment tárhelyen el lehet helyezni, 
• automatizált módon feladásokat lehet küldeni azok felé a rendszerek felé (szakmai 

rendszerek), amelyek megfelelő interface-szel rendelkeznek. 

 
6.5.6. Adatbázis-kezelők 
• Dokumentum kezelő rendszer kialakítása 
• Mentés, archiválás, adattárolás 
• Többszintű vírusvédelmi rendszer kialakítása 
• Behatolás védelem 
• Internetes védelmi rendszer, tűzfal architektúra kialakítása 
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• Vagyon és tűzvédelem 
 

6.5.7. Az informatikai biztonság fejlesztése 
Az informatikai rendszerek által kezelt adatok bizalmasságának, sértetlenségének és 

rendelkezésre-állásának megőrzésével kapcsolatosan a biztonsági struktúrát; az elveket és fő 
szabályokat; valamint követelményeket meg kell határozni. Ezek kifejezik az informatikai 
rendszer tulajdonosának a biztonságra vonatkozó akaratát és meghatározzák a biztonsághoz 
kapcsolódó viszonyát. Az informatikai biztonsági szabályzatok kialakításával az informatikai 
rendszer jogállása rögzített lesz. 
 

6.5.8. Informatikai biztonsági szabályzatok 
• Általános üzemeltetési, karbantartási szabályzat 
• Felhasználói kézikönyvek elkészítése 
• Informatikai katasztrófa elhárítási terv 
• Jogosultság kezelési szabályzat 
• Mentési és visszaállítási szabályzat létrehozása 
• Informatikai katasztrófa elhárítási terv elkészítése 
• Vírusvédelmi szabályzat, stb. 

 
6.5.9. Az informatikai kultúra fejlesztése 
6.5.10. Képzések, oktatások, követelményrendszer 

A képzési igények pontos felderítését meg kell szervezni, és a valós igények alapján 
az oktatásokat meg kell szervezni. 

 
6.5.10.1. Informatikusok képzése 

A korszerű IKT szolgáltatások alkalmazásának az alapvető célja, hogy növelje az ön-
kormányzat teljesítményét, ebből a szempontból kiemelkedően fontos, hogy az IKT fejlesz-
téssel és üzemeltetéssel foglalkozó informatikusok milyen teljesítményt és minőséget nyújta-
nak. Fontos tehát az informatikusok folyamatos képzése, oktatása, konferenciákon való rész-
vételük biztosítása. 
 

6.5.10.2. Belső felhasználók képzése 
• Általános informatikai képzés (ECDL 1-4 moduljai) 
• Szakági szoftverek használatának folyamatos képzése 

 
6.5.10.3. Képviselő-testület, tisztségviselők 
• A képviselő-testület és a tisztségviselők informálása a hivatali rendszerek tudásáról, 

képességeiről a kinyerhető információkról. 
• Általános informatikai képzés (ECDL 1-4 moduljai) 
• Szakági szoftverek használatának folyamatos képzése 

 
6.5.10.4. Külső felhasználók  

A külső felhasználók informálása az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokról. 
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7. Az e-Önkormányzat, e-Közigazgatás megteremtése a kistér-

ségben 
 

7.1. A CLBPS négy szintjének a megteremtése 
 

7.1.1. Első szint: On-line információk biztosítása a közigazgatási szolgál-
tatásokról 

Az önkormányzat interneten keresztül on-line tájékoztatást nyújt az általa biztosított 
szolgáltatásokról (ügyleírások). Ez növeli a hivatal működésének a hatékonyságát, mivel az 
ügyfelek az ügymenetről, a szükséges adatokról fel tudnak készülni, tájékozottanbbak lesznek 
ezáltal a hivatalban kevesebb idő fordítódik a tájékoztatásra, esetleg az adatfelvételre. Az 
ügyintéző munkaidejét kizárólag az ügy érdemi intézésére fordíthatja. 

 
7.1.2. Második szint: Nyomtatványok, űrlapok letöltése az interneten ke-

resztül, 
Az ügyfélnek nem szükséges pusztán a nyomtatványokért a hivatalba fáradnia. Ennek 

a szintnek az előnyeit akkor lehet igazán kihasználni ha minél több internetes elérhetőségi 
pont biztosítva van. Léteznek ún. közösségi hozzáférési pontok, pl. más közintézményekben, 
művelődési házakban, teleházak stb. Fontos hogy létezzen nyilvános internet hozzáférési 
pont. 

 
7.1.3. Harmadik szint: Nyomtatványok, űrlapok on-line kitöltése, hitele-

sítése. 
Ez a szint tartalmazza a dokumentumok elektronikus úton történő hitelesítését. (Ennek 

a jogi szabályozása még nem teljes!) 
 

7.1.4. Negyedik szint: Teljes elektronizált ügyintézés 
Az ügyintézés olyan módja mely a folyamat egyetlen fázisában sem igényli az ügyfe-

lek fizikai megjelenését az ügyfélszolgálatokon. Körültekintően kell mérlegelni, hogy mely 
ügytípusok esetén lehet alkalmazni ezt a szintet. Komoly önkormányzati informatikai hátteret 
igényel. A polgármesteri hivatal belső működését magas szinten támogató integrálit informa-
tikai alkalmazások bevezetésére van szükség.  
 

7.2. A kistérség informatikai fejlesztése, (e-kistérség) 
7.2.1. A térségi informatikai közmű létrehozása 

Az informatikai rendszer a települési infrastruktúra - hasonlóan más közművekhez - 
része kell legyen. A cél keretében el kell érni, hogy: 

 
• a polgárok az őket érintő kormányzati, önkormányzati, kistérségi, regionális és euró-

pai uniós információkhoz elektronikus formában is hozzájussanak, a véleményüket 
elektronikus formában is eljuttathassák, és szavazhassanak róluk, 

• a térségi és önkormányzati működésre, illetve döntésekre vonatkozó adatok az inter-
neten keresztül hozzáférhetővé váljanak, 

• az önkormányzati adatvagyon közérdekű, közhasznú köre elérhetővé és hasznosítható-
vá váljon a média, a cégek, vállalkozók, a civil szervezetek, valamint a polgárok szá-
mára, 
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• egyszerűsödjön, emellett hatékonyabbá váljon, gyorsuljon az ügyintézés az informati-

kai támogatás segítségével, a tér és idő korlátok csökkentésével, on-line módon is, az 
elektronikus aláírás és az elektronikus illeték lerovása révén, 

• a közszolgálati dolgozók befogadják és alkalmazni tudják a korszerű informatikai 
megoldásokat. 

 
7.2.1.1. A kistérségi közháló kialakítása 

Az internetet az intézmény-ügyfél, az intranet az intézmény belső működési megoldá-
sai, míg az extranetet az intézmény-intézmény megoldások jellemzik. Az alábbi táblázat a 
főbb jellemzőket mutatja27:  
 
Hálózat 
típusa Felhasználói Elérés Információ típusa 

Internet Mindenki Nem limitált, nem korláto-
zott 

Általános, nyilvános  

Intranet Csak illetékes munkatársak Privát és korlátozott Meghatározott, intézményi 
és tulajdonosi 

Externet Együttműködő intézmé-
nyek illetékes csoportjai 

Privát és illetékes külső 
partnerek 

Együttműködő csoportok 
között megosztott 

7.2.1.1.1. Extranet 
Az extranet („extended intranet” kiterjesztett intranet) az olyan kiterjesztett hálózato-

kat takarja, ahol a vállalatok belső Intranet hálózatait rákötik az internetre, így a távol eső 
vállalatok az interneten keresztül képesek érintkezni, mégis elzártan élhetnek a hálózat „szé-
lén”. Általában tűzfallal védik magukat az intranetek, és erős megszorítások vonatkoznak 
nemcsak a belépő, hanem a kilépő forgalomra is. Az így kialakított védett hálózaton (a part-
nerek közötti szerződés alapján):  

 
• limitált a hozzáférés,  
• a forgalmat szigorúan ellenőrzik és  
• a hálózatra csak az illetékes felhasználóknak van belépési joguk. 

 
Ezáltal lehetőség nyílik egy rugalmas platformon28 való csoportos információ megosz-

tásra, együttműködésre, üzletkötésre vagy akár az érték lánc menedzselésére. Az extranet 
előnyei 
 

• Jobb kommunikációs lehetőségek az intézményen belül és a kapcsolódó partnerekkel. 
• Just-in-time29 információ szállítás, információ túlterheltség csökkenése, munkacso-

portok közötti hatékony együttműködés. 
• Egyesített tervezési potenciál, alacsonyabb tervezési és működési költségek, jobb ügy-

félkapcsolatok. 

                                                           
27 Forrás: Tolvaj Csaba, Fejér megyei e-közigazgatás részanyaga, kormányzati portálhoz kapcsolódás, infrast-
ruktúra, gépirat, 2002. november 
28 platform számítógép vagy operációs rendszer által meghatározott hardver-, ill. szoftverkörnyezet. Forrás: 
Informatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kis-
kapu Kiadó, Budapest, 2001 
29 Just-in-time azonos idejű 
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• Csökkenő költségek: kevesebb hiba, kevesebb utazás és értekezlet, alacsonyabb admi-
nisztrációs költségek, nyomtatási és levelezési költségek csökkentése. 

7.2.1.1.2. Intranet 
Az intranet egy vállalati LAN vagy WAN30 amely internetes technológiát alkalmaz és, 

amelyet tűzfallal védenek meg az illetéktelen, külső eléréstől. Az intranet különböző szerve-
reket, klienseket, adatbázisokat és alkalmazási programokat fog illetve kapcsol össze a 
TCP/IP31 protokollt használva. Az intranet nem jelenti azt, hogy a belső információs rendszer 
ne rendelkezne internet kapcsolattal, ellenkezőleg: annak maga is része. Szűkebb értelemben 
az intraneten a tűzfalakkal körülhatárolt TCP/IP-alapú önkormányzati belső információs 
rendszert értjük, amely tartalmazza az elektronikus levelezés is. 

 
Gyakorlatilag egy megbízható, privát hálózat, ahol a önkormányzattal kapcsolatos in-

formációk  érhetők el, de csak azok számára, akik megfelelő jogosultsággal rendelkeznek. Az 
intranet internet technológián alapul, amely kibővíti a kommunikációt és együttműködést az 
önkormányzat és intézményei között. A rendelkezésre álló nagy sávszélesség lehetővé teszi a 
hang és kép alkalmazását is az információáramlás hatékonyabbá tételére. Az intranet előnyei: 
 

• A TCP/IP és az internet/WWW32 elemei de facto33 szabványok, egyben referencia-
implementációkkal együtt nyíltak. 

• Nagyszámú, különböző gyártó eszközei, szoftverei érhetők el (nem gyártó-
specifikusak, a támogatás is kevésbé függ a szállítótól). 

                                                           
30 WAN Wide Area Nezwork - nagy kiterjedésű és hatótávolságú, akár több kontinenst is áthidaló számítógép-
hálózat, sokszor lassú telefonvonalas adatátvitellel. Mikrohullámú rádión, üvegszálon keresztül azonban nagy 
sebességű WAN átvitel bonyolítható. Az összeköttetés lehet földi vagy műholdas, analóg vagy digitális. Általá-
ban egy vagy több cég tulajdonában van, azok bérbe adják szolgáltatásait másoknak. Ilyen pl. az ország egész 
területén működő pénzintézetek hálózata, sőt az Internet is. Forrás: Informatikai Tudástár * A számítógépes 
világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 
31 TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol – átviteli ellenőrző protokoll/Internet Protokoll) az 
egyik legelterjedtebb szállítási hálózat-protokoll. Több protokollból (a kommunikáció szabályainak és az üzene-
tek formátumainak gyűjteménye) összeépített protokollgyűjtemény, amely a TCP és az IP mellett továbbiakat is 
magába foglal.; megalkotója Vonton Cerf. A TCP/IP olyan adatátviteli hálózaton működik, amelyen az adatok 
továbbítása csomagokban (adott hosszúságú blokkokat azonosító, címző, informatív és ellenőrző adatokkal 
összehangoltan) történik. Az ilyenTCP/IP adatátviteli hálózaton nem jön létre közvetlen és állandó kapcsolat a 
küldő és a címzett gép közt (mint pl. a telefonhálózaton), csak az egyes csomóponti gépek közt, de csak addig, 
amíg a továbbítás megtörténik. Ez a megoldás eredményezi, hogy az adatátviteli csatornák csak egy szakasza 
foglalt a konkrét továbbításkor, a többi szakasz szabad más forgalmazás számára. ilyen hálózat az Internet is, 
amely  TCP/IP-re épül. Forrás: Informatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: 
Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 
32 WWW World Wide Web, W3 – világháló; az egész világra kiterjedő hiperszöveg-rendszer, amely az egész 
világot átfogó számítógépes hálózat, az Interent részére.elvét 1989-ben alkotta meg a CERN (a svájci székhelyű 
Európai Részecskegyártó Intézet) fizikusa, Tim Berners-Lee. A hálószemek a kiszolgálókon elhelyezett ún. 
weblapok (honlapok), amelyeket a HTML szabályainak megfelelően egymásra mutató hivatkozások 
(hiperhivatkozások) kapcsolnak egyetlen, kusza hálóba. A világhálón történő kószálást (barangolást, szörfözést) 
a felhasználó gépén futó böngészők segítik. A világhálón áramló infdormációkat többféle protokoll szabályozza, 
ezek közül a legfontosabb a HTTP. A vilgáháló ma már multimédiás elemekkel is felvértezett, így a világot 
átfogó hipermédiának is tekinthető. Különböző témájú, különböző helyeken található szövegeket, képeket, han-
gokat, filmeket kapcsol egymáshoz, egyetlen világmérteű számítógéppel kezelhető enciklopédiaként. A vilgháló 
folyamatos továbbfejlődését két csoport biztosítja: a Tim Berners-Lee által vezetett World Wide Web 
Consortium és az Internet Advisory Board. A két csoport munkáját nagyban segíti, hogy bárki javaslatokat tehet 
az interneten át és ezen javaslatok a későbbi szabványok kiindulópontjai lehetnek. Forrás: Informatikai Tudás-
tár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Buda-
pest, 2001 
33 de facto lat valóban, ténylegesen 
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• A technológia és a felhasználói felületek ismertek, elterjedtek, alaposan teszteltek, 
könnyen kezelhetők. 

• Ugyanaz a technológia és felhasználói felület az intraneten belül, mint az interneten 
platformfüggetlenség. 

• Az intranet és az internet kapcsolódása triviális, külső és telephelyközi kommunikáci-
ós csatornaként az internet szolgálhat. 

• Egységes, könnyen kezelhető rendszer alakítható ki. 
• Rugalmasan fejlődő technológia. 
• Az intranet szoftverei kifejezetten olcsók, kisebb beruházási igényt jelentenek, sőt 

szabad szoftverek is rendelkezésre állnak. 
• A külső internet jelenlét, támogatási rendszer (pl. ügyfélszolgálat), mobil kommuniká-

ció egységes, sőt egy rendszer. 
• A technológia robusztus, jól alkalmazkodik mind a lassú (dial-up34 kapcsolat), mind a 

gyors, LAN kommunikáció változatos igényeihez. 
• A technológia mindenekelőtt tökéletesen alkalmas az intézményi információs rendszer 

céljára, kiegészítheti, illetve felválthatja a már meglevő alkalmazásokat. 

7.2.1.1.3. Internet  
Az internet nyilvános és globális kommunikációs hálózat, amely LAN-on vagy ISP35-

n keresztül érhető el. Szabályozás nélküli, ezért az információ korlátlan és áttekinthetetlen 
formában található meg rajta.  

7.2.1.1.4. A szolgáltatási infrastruktúra fejlesztése 
A már létező, kialakított lokális hálózatokat át kell alakítani úgy, hogy az igénybevé-

tel, felhasználás szempontjából ne különbözzön az internet felhasználástól. Alapvetően bön-
gészővel igénybe vehető szolgáltatási felületeket kell kialakítani az intraneten belül is. A fej-
lett infrastruktúra csupán lehetőséget biztosít a fejlett elektronikus közigazgatás kialakításá-
hoz ugyanúgy, mint a kormányzat és a társadalom egyéb területén, pl. gazdaság, kultúra, stb. 
Az internetet használók számossága és tudásszintje, valamint az internet által elérhető tartal-
mak az igazi befolyásolói a tényleges használatnak, használhatóságnak. 

 
Első lépésben tehát a már meglévő lokális hálózatokat intranetté kell fejleszteni, ezeket 

az intraneteket pedig extranetté. Az extranet kialakításához ki kell fejleszteni egy nagy sebes-
ségű hálózatot, melyen keresztül az intézmények a nagy mennyiségű adatforgalmat biztonsá-
gosan le tudják bonyolítani. Mivel ezen a hálózaton nagyon nagy mennyiségű adat áramlik, 
nem mindegy milyen útvonalon ér a célba.  

7.2.1.1.5. Egységes e-mail36 címek kialakítása 

                                                           
34 dial-up, kapcsolt vonalas telefonhívás 
35 ISP Internet Service Provider - internet hozzáférés szolgáltató angol nevének rövidítése Forrás: Informatikai 
Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, 
Budapest, 2001 
36 e-mail  (electronic mail, elektronikus levél) elektronikus vonalon továbbított levél; Az elektronikus levelezés 
a számítógép hálózatok egyik első, sikeres alkalmazása. Alapötlete, hogy ha a hálózatba kapcsolt számítógépek 
programok útján képesek adatokat cserélni, akkor felhasználók közti levélváltásra is képesek, csak megfelelő 
programokat kell írni. A levelezőprogram fogadja a hálózatról érkező leveleket és a címzett „levelesládájában” 
(mailbox) tárolja, az elküldésre kijelölt kész leveleket pedig a hálózatra továbbítja. Vannak a hálózatban olyan 
gépek, amelyek a számítógép-címek és a felhasználói címek közti kapcsolatot tartják nyilván (névkiszolgáló). 
Az e.-mail címek két részből állnak: a felhasználót azonosító névből és annak a számítógépnek a hálózati címé-
ből, amelyen a levelesládát elhelyezték. A két részt a @ („kukac”) karakter választja el. a számítógépek hálózati 
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A kapcsolattartás az intézményekkel, azok vezetőivel ügyintézőivel az e-
közigazgatásban általában elektronikus levél útján történik. A kistérségben alakítsanak ki egy 
egységes e-mail cím rendszert: 
 

polgarmester@telepulesnev.hu  
jegyzo@telepulesnev.hu  
képviselotestulet@telepulesnev.hu  
bizottsag@telepulesnev.hu 
belsoszervezetiegysegneve@telepulesnev.hu 
hivatal@telepulesnev.hu  
hivatalvezeto@telepulesnev.hu  
intezmeny@telepulesnev.hu  
intezmenyvezeto@telepulesnev.hu  
munkatarsneve@telepulesnev.szervezet.hu 

7.2.1.1.6. A választópolgárok e-bevonása az önkormányzati döntések előkészítésébe 
A digitális demokrácia a digitális írástudással rendelkező állampolgárok kapcsolata a 

közigazgatáshoz, az önkormányzathoz és egymáshoz elektronikus úton, tehát a demokráciá-
hoz kapcsolódó kommunikáció az önkormányzat és a választópolgárok között. Arra is ügyelni 
kell, hogy az informatikai eszközökön alapuló szolgáltatások valóban eljussanak a kistérség-
ben tartózkodókhoz, minden egyes intézményhez, vállalkozáshoz, egyszóval mindenkihez. 
 

Hogyan, tud résztvevője lenni mindenki a digitális demokráciának? Attól azért még 
messze vagyunk, hogy minden lakásban jelen legyen az az infrastruktúra, melyen keresztül a 
már meglévő és egyre nagyobb ütemben szaporodó szolgáltatások igénybe vétele lehetővé 
válik. A közösségi információs pontok kialakításával (lásd a hasonló című fejezetet) azonban 
ez a feltétel is teljesülhet. 

 
A nyilvános képviselőt-testületi- és bizottsági ülések előterjesztései a portálon 

legyenek elérhetők. Akinek nincs saját hozzáférése a közösségi hozzásférési pontokon 
tekinthesse meg az előterejsztéseket. A civil- és piaci szervezetek kialakíthatják saját 
álláspontjaikat, feltehetik kérdéseiket. Az előterjesztésekhez bárki fűzhet véleményt, tehet 
javaslatot. A bizottságok elé került előterjesztések, már tartalmazzák az interneten érkező 
vélemények, javaslatok, kérdések kivonatos változatait. Ezekre a bizottságok adjanak választ. 
A bizottsági ülések jegyzőkönyvei szintén legyenek elérhetőek az interneten keresztül és 
azokban a felmerült kérdések, javaslatok, vélemények nyomon követhetők. A képviselő-
testületi üléseket a bizottsági ülésekhez hasonlóan készísék elő, ahol képviselők már minden 
információval együtt felszerelkezve, felelős döntést tudnak hozni. A zárt ülések anyagai, 
jegyzőkönyvei csak az arra jogosultak részére kerül továbbításra – megfelelő biztonsági 
feltételek mellett -, a döntések azonban már mindenki számára legyenek elérhetőek a 
portálokon. 

7.2.1.1.7. Az önkormányzati képviselők honlapjai az önkormányzati portálon 

                                                                                                                                                                                     
címe általában „gépnév.körzet” vagy „gépnév.alhálózat.körzet” szerkezetben épül fel Például 
mikeskelemen@rodosto.torokbirodalom Néhány ismertebb levelezőprogram Outlook (Microsoft), Eudora 
(Qualcomm), Pegasus Mail, Internet Mail, Pine. E programok többsége támogatja a MIME (Multipurpose Inter-
net Mail Extensions) kódolást, amely segítségével leveleinkben multimédiás elemeket (pl. képeket) is továbbít-
hatunk. Forrás: Informatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: Horváth László, 
Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 

mailto:polgarmester@budaors.hu
mailto:jegyzo@budaors.hu
mailto:k�pviselotestulet@budaors.hu
mailto:bizottsag@budaors.hu
mailto:belsoszervezetiegysegneve@budaors.hu
mailto:hivatal@budaors.hu
mailto:hivatalvezeto@telepulesnev.hu
mailto:intezmeny@budaors.hu
mailto:intezmenyvezeto@budaors.hu
mailto:munkatarsneve@budaors.szervezet.hu
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A képviselők honalapja37 és a belső oldalak stílusa az önkormányzat portáljával38, 
meg kell, hogy egyezzen. A honlapnak azt a két felhasználói39 kérdést kell azonnal megvála-
szolnia, hogy „Hol vagyok?” és „Mire jó ez az oldal?” A válasznak nem a küldetést megfo-
galmazó mondat formájában kell megjelennie. Az, aki először látogat oda, már ránézésre tud-
ja meg, mire is jó a képviselő weboldala. A honlap az olyan hírek vagy promóciók megjelení-
tésére is feleljen meg, amelyekre az összes látogató figyelmét fel akarja a képviselő hívni. A 
legtöbben a képviselői honlapra azért látogatnak majd el, mert valamilyen konkrét dolgot 
akarnak megtudni róla. A híreknek szentelt rész legyen minél kisebb, hogy minél több hely 
maradjon a navigációs résznek. A képviselői honlapnak három fő tulajdonsága legyen: a site 
fő tartalmi területeit felsoroló listával (navigáció), a legfontosabb hírek és promóciók rövid 
ismertetésével és egy keresővel rendelkezzen. 
 

7.2.1.2. Közösségi információs pontok létrehozása 
Az e-közigazgatás megvalósítása akkor gazdaságos, ha sok ügyfél elégedetten tudja 

használni. Ahhoz tehát, hogy az e-közigazgatás szolgáltatásai elérhetővé váljanak, meg kell 
teremteni a hozzáférés lehetőségét eszközök szintjén is. Célszerű lenne minél több nyilvános 
internet eléréséi pontokat létesíteni (kioszkok). A kioszkok az adott ügyintézési helyeken kell 
felállítani és ugyanazt a felhasználói felületet és szolgáltatást nyújtanák, mint web-en. Ezzel 
lehetővé válik az elektronikus ügyintézéssel való ismerkedés. A szolgáltatások igénybe vétele 
történhet: 
 

• nyilvános internet elérési pontokról (internet kioszkok) a városban, 
• a településeken a művelődési házakban, teleházakban, a postákon,  
• otthoni internet hozzáféréssel, valamint 
• a cégek internet végpontjairól. 
 

7.2.2. Az e-közigazgatásra való áttérés programja 
7.2.2.1. Program 

A térség polgármestereinek fóruma határozza meg a modell alkalmazásának program-
ját, a feladatokat, a várt eredményt és a program végrehajtásának felelőseit. 
 

7.2.2.2. Helyzetértékelés 
A helyzetértékelés tételesen határozza meg, hogy jelenleg a kistérség milyen technikai 

feltételekkel rendelkezik, és azokat milyen szinten ismerik, és hogyan alkalmazzák: 
 

• Internet, 
• hálózatba kapcsolható számítógépek, 
• térségi hálózat (intranet, extranet), 
• programok, 

                                                           
37 honlap a Világhálón megjelenő bemutatkozó oldal, egy kiszolgálón elhelyezett olyan HTML dokumentum, 
amely a honlap „tulajdonosát” (személyt, vállalatot, szervezetet, stb.) írja le. Általában képekkel, hanganyagok-
kal és animációkkal dúsan díszített és további kapcsolódó lapokra utaló hiperhivatkozásokkal segíti az oda láto-
gatót a mind teljesebb kép kialakításában. Forrás: Informatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, 
szerkesztette: Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 
38 portál általános szolgáltatásokat (személyre szabható hírek, időjárás-előrejelzés, tőzsde, e-mai és webtárhely, 
szavazás, vásárlási lehetőség, stb.) nyújtó weboldal, amelyet böngészők kezdőlapjának szánnak. Nem feltétlenül 
saját tartalommal töltik fel. 
39 felhasználó olyan személy, aki számítógép által nyújtott szolgáltatásokat vesz igénybe, pl. operációs rendszert 
vagy programot használ. Forrás: Informatikai Tudástár * A számítógépes világ enciklopédiája, szerkesztette: 
Horváth László, Pirkó József, Kiskapu Kiadó, Budapest, 2001 
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• alkalmazások, 
• a számítógép és az alkalmazások kezelői szintű ismerete. 

 
7.2.2.3. Követelmény meghatározás 

A térség polgármestereinek fóruma határozza meg a kistérségi infrastruktúrafejlesztés-
, a személyi-, szervezeti-, szabályozási-, képzési programját, az e-közigazgatásra való áttérés 
kommunikációs programját. A végrehajtásért felelős személyek kezdjenek tárgyalásokat a 
kistérségben működő közigazgatási szervezetek hivatalaival az e-közigazgatási gyűjtőportál-
hoz való kapcsolódás lehetőségeiről. A térségi polgármesterek fóruma állapodjon meg a köz-
igazgatási szervezetek képviselőivel a gyűjtőportálhoz kapcsolódásról, annak feltételeiről, 
üzemeltetéséről. 

 
7.2.2.4. Kistérségi távoktatási programok elkészítése, tanfolyamok szervezé-

se, működtetése 
A térség polgármestereinek fóruma a Veszprémi Egyetemmel közösen határozza meg 

a kistérségi e-közigazgatási távoktatási programok rendszerét, válassza ki és bízza meg a 
mentorokat, akik a térségben segítik az e-közigazgatásra való áttérést. 

 
7.2.2.5. Az e-közigazgatási gyűjtőportál adatállományának összeállítása 

A kistérség portálját olyan szintűre kell alakítani, hogy a gyűjtőportálhoz szükséges 
adatok kinyerhetők legyenek belőle. Ezért a térség polgármestereinek fóruma határozza meg a 
gyűjtőportál kialakítási programot. A program megvalósítása tartalmazza: 

 
• a meglevő adatállomány felmérését, digitalizálását, 
• az adatállomány feltöltés megszervezését, 
• a hiányzó adatok felvitelét, 
• az adatkarbantartásért felelős személyeket, 
• szabályozza a felelősök jogait, kötelességeit. 

 
7.2.2.6. A hivatalok átalakítási programjának meghatározása 

A polgármesteri hivatalok, valamint a közigazgatási szervezetek átalakítási programja 
tartalmazza: 

 
• az új vezetési, irányítási információs rendszer kialakítását, 
• az ügymenetek digitalizálását, a szükséges szervezeti keretek megteremtését, 
• az egyablakos e-ügyintézés bevezetését. 

 
7.2.2.7. A papírmentes testületi munka programjának meghatározása 

A térség polgármestereinek fóruma határozza meg a papírmentes testületi munka prog-
ramját, teremtse meg a szükséges feltételeket. 

 
7.2.2.8. A közösségi hozzáférés megteremtése 

A térség polgármestereinek fóruma segítse elő a térségben minél több a nyilvános el-
érési lehetőség megvalósítását. 

 
7.2.3. Az e-közigazgatásra való áttérés feltételrendszere 

 
Térségközponti feltételrendszer 
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No. Személyi Szervezeti Szabályozási Képzési 
1. e-közigazgatásra való 

áttérést irányító sze-
mély kijelölése  

 e-közigazgatásra 
való áttérést irányító 
személy megbízása 

e-közigazgatásra 
való áttérést irányító 
személy kiképzése 

2.  e-közigazgatási 
munkacsoport 
létrehozása 

e-közigazgatási 
munkacsoport meg-
bízása 

e-közigazgatásra 
való áttérést irányí-
tók kiképzése 

3.   e-közigazgatási 
munkacsoport in-
tézményesítése 

 

4.   e-közigazgatásra 
való áttérés prog-
ram hálóterve, 
egyeztetések 

 

5. Az infrastruktúra ki-
alakítás szervezeti 
felelősének kijelölése 

Az infrastruktúra 
kialakítás szerve-
zeti kereteinek 
megteremtése 

Az infrastruktúra 
kialakítás szervezeti 
felelősének megbí-
zása 

 

6. Mentorok kiválasztása  Mentorok megbízá-
sa 

Kistérségi távokta-
tási programok el-
készítése, tanfo-
lyamok szervezése, 
működtetése 

7.  Adatgazdák kijelö-
lése 

Adatgazdák megbí-
zása 

Adatgazdák képzése 

8.  A hivatal átalakítá-
sa 

Vezetési, irányítási 
információs rend-
szer kialakítása 

Szolgáltató közigaz-
gatás kialakítása kép-
zési program 

9.  Adatvagyon feltöl-
tés megszervezése 

Adatvagyon feltöl-
tés szabályozása 

 

10.  Az ügymenetek 
digitalizálása szer-
vezeti keretinek 
megteremtése 

Ügymenetek digita-
lizálása 

 

11.  Az egyablakos 
ügyintézés szerve-
zeti keretinek meg-
teremtése 

Egyablakos ügyin-
tézés kialakítása 

Az „egyablakos ügy-
intézők” képzése 

12.   Az e-
közigazgatásra való 
áttérés, tájékoztatók 
elkészítése, fórumok 
szervezése 

 

13. Kapcsolattartó sze-
mély(ek) kijelölése 

 A helyi szerveződé-
sek kialakulásának 
segítése 

Kapcsolattartó sze-
mély(ek) képzése 

14.   A papírmentes tes-
tületi munka megte-
remtése 

A testületi ülések 
előkészítésével fog-
lalkozó munkatársak 
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képzése 
 

7.2.4. Az e-közigazgatásra való áttérés akcióterve 
A feltételrendszert akciók40 alkotják, amit ebben a pontban részletesen kibontunk egy-

séges szerkezetben bemutatva mindegyiket az alábbiak szerint: 
 

• Az akcióhoz tartozó részletes feladatok 
• A megvalósításból eredő előnyök 
• A monitoring területek (indikátorok41) 
• A fejlesztés ütemezése 
• Forrásigény  

 
7.2.4.1. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító személy/ munkacsoport 

kijelölése, megbízása 
 
Feladatok  • Az irányító személy/ munkacsoport kiválasztása 

• A személy/ munkacsoport megbízása 
• Az áttérést irányító személy/ munkacsoport feladatainak meghatározá-

sa 
• Az áttérést irányító személy/ munkacsoport képzése 

Előnyök  Felelős személy/ munkacsoport van a végrehajtásra, aki rendszeresen beszá-
mol a megbízónak a végrehajtás eredményeiről. 

Indikátorok  Beszámolók a feladat végrehajtásról, meghatározott időközönként. 
Ütemezés  A program indításakor 

 
7.2.4.2. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító személy illetve munkacso-

port intézményesítése 
 
Feladatok  • Szabályzat elkészítése, ami tartalmazza a személy, illetve munkacso-

port működését, feladatait, határköreit  
Előnyök  A végrehajtásért felelős személy/ munkacsoport működésének keretei szabá-

lyozottak 
Indikátorok  A szabályzat 
Ütemezés  A program indításakor 

 
7.2.4.3. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító személy illetve munkacso-

port képzése 
 

Feladatok  • Szemléletváltás a közigazgatásban, a szolgáltató önkormányzat 
• e-közigazgatási információs kultúra és infrastruktúra 
• Ügyfélorientált, egyablakos ügyintézés 
• Az e-közigazgatási gyűjtőportál adatállományának összeállítása  
• Az e-közigazgatásra való áttérés munkái 
• Az e-közigazgatási program hálótervének elkészítése 

                                                           
40 Akció alatt céltudatos tevékenységet, illetve cselekvéssorozatot értünk. 
41 Indikátor: jelző, mutató 
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• Kapcsolattartás a nemzetközi és a hazai államigazgatási szervek tu-
dásmenedzsmentért felelős intézményeivel 

• A program megvalósulásának folyamatos értékelése, a tapasztalatok, 
új ötletek alkalmazása, a gyűjtőportál rendszer bővítésével 

Előnyök  Az e-közigazgatásra való áttérést irányítók tisztába lesznek a fogalmakkal, a 
képzést követően világosan érteni fogják, mit, miért és mikor fognak csinálni. 

Indikátorok  A képzési anyag követelményrendszere és a vizsgaeredmények 
Ütemezés  A program indítását követő 1 hónapon belül 
 

7.2.4.4. Az áttérést irányító személy/ munkacsoport feladatai 
 
Feladatok  • Az e-közigazgatásra való áttérés program hálótervének elkészítése, 

egyeztetése, a megvalósítás nyomon követése 
• A programban résztvevő munkatársak képzésének megszervezése 
• e-közigazgatási gyűjtőportál adatállományának összeállítása 
• Az e-közigazgatásra való áttérés munkáinak megszervezése 

o Adatvagyon felmérés megszervezése 
o Adatvagyon feltöltés megszervezése 
o Az e-ügyintézés bevezetése 
o Kommunikációs és képzési programok indítása, megszervezése
o A papírmentes testületi munka megteremtése 
o A közösségi hozzáférés megteremtése 

Előnyök  A hálóterv alapján, nyomon követhető a program megvalósulása 
Indikátorok  A hálóterv feladatainak megvalósulása a kitűzött határidők szerint 
Ütemezés  A program indításakor 
 

7.2.4.5. Az e-közigazgatásra való áttérés program hálóterve 
 
Feladatok  • Feladatcsoportok meghatározása 

• Feladatok meghatározása 
• A létrehozni kívánt eredmények (produktumok) meghatározása 
• A feladatteljesítéshez szükséges források meghatározása 
• A feladatok teljesítéséért felelős személyek meghatározása 
• A feladatok végrehajtási határidőinek meghatározása 

Előnyök  A hálóterv alapján, nyomon követhető a program megvalósulása 
Indikátorok  A hálóterv feladatainak megvalósulása a kitűzött határidők szerint 
Ütemezés  A program indítását követő 2 hónapon belül 
 

7.2.4.6. A programban résztvevők képzésének ütemezése, megszervezése  
 

Feladatok  • A képzések célcsoportjai 
• Képzési programok tematikája 
• Képzési helyszínek 
• Képzések időpontjai 

Előnyök  A programban résztvevők világosan látják mikor, mi, miért történik 
Indikátorok  A képzési anyag követelményrendszere és a vizsgaeredmények 
Ütemezés  A program indítását követő 2 hónapon belül 
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7.2.4.7. Az együttműködő, horizontális működést biztosító infrastruktúra 
kialakítása 

 
Feladatok  • A hivatalok, az intézmények közötti adat-, információ- és tudásmeg-

osztást biztosító infrastruktúra kialakítása 
• Az infrastruktúra kialakítás szervezeti kereteinek megteremtése 
• Az infrastruktúra kialakítás forrásainak előteremtése 
• Technikai feltételek megteremtése 
• Hálózatépítés megszervezése 
• A hálózat kialakítása, működtetése 

Előnyök  Kialakul a hivatalok, az intézmények közötti adat-, információ- és tudásmeg-
osztást biztosító infrastruktúra, melynek következtében lehetővé válik az e-
közigazgatásra való áttérés 

Indikátorok  Szabvány szerinti mutatók 
Ütemezés  A program indításakor 
 

7.2.4.8. Az e-közigazgatási gyűjtőportál adatállományának összeállítása 
 
Feladatok  • Az adatok keletkezési helye, forrásai 

• Alap- és tartalomszolgáltatási adatok előállítása 
• A rendelkezésre álló adatok digitalizálása 
• A szükséges adatok előállítása, digitalizálása 
• Adatbázisok létrehozása 
• Adatgazdák kijelölése 
• Adatok feltöltése 
• Az adatok karbantartása 

Előnyök  Létrejön önkormányzati szintenként az e-közigazgatási gyűjtőportál 
Indikátorok  Szabvány szerinti mutatók 
Ütemezés  A programindítást követő nyolc hónapon belül 
 

7.2.4.9. Az e-közigazgatásra való áttérés munkáinak megszervezése 
 
Feladatok  • Hálózat kialakítás (szélessávú, belső infokommunikációs hálózat) 

• Hardver eszközök (a közigazgatás felszerelése hardver eszközökkel) 
• Szoftvercsomag (az e-közigazgatás minden funkciójához), komplex 

szoftvercsomag készíttetése 
• Oktatás (az önkormányzatok képviselőinek és a köztisztviselőknek 

felkészítése) 
• Nyitott hivatalok megteremtése  
• Ügyfélfelkészítés (az állampolgárok, a civil és az üzleti szféra felkészí-

tése) 
Előnyök  • Kialakul egy szélessávú belső infokommunikációs hálózat 

• A hivatalok szervezete és felszerelése megújul 
• Komplex szoftvercsomag jön létre 
• Felkészült képviselők és köztisztviselők 
• Nyitott hivatalok jönnek létre 
• Felkészült ügyfelek 

Indikátorok  • A hálózat működése 
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• A szoftvercsomag alkalmazása 
Ütemezés  A programindítását követő két éven belül 
 

7.2.4.10. Adatvagyon felmérés megszervezése 
 
Feladatok  • Az adatok keletkezési helyének, forrásainak megállapítása (Ki az adat 

gazdája?) 
• A jelenlegi adatkapcsolatok meghatározása (A hozzáférési jogosultsá-

gok kritériumai.) 
• A jelenlegi nyilvántartások között meglevő kapcsolatok meghatározá-

sa (A hozzáférési jogosultságok kritériumai.) 
Előnyök  Közigazgatási adatvagyon nyilvántartási rendszer jön létre 
Indikátorok  • Adatgazdák megnevezése 

• A hozzáférési jogosultságok kritériumai 
• Adatkapcsolatok megnevezése 

Ütemezés  A program indítását követő 6 hónapon belül 
 

7.2.4.11. Adatvagyon feltöltés megszervezése 
 
Feladatok  • Az adatok gyűjtésétől a felhasználásukig terjedő teljes folyamat át-

szervezése 
o felvétel, 
o gyűjtés, 
o tárolás, 
o rögzítés, 
o osztályozás, 
o rangsorolás, 
o rendezés, 
o előhívás, 
o bővítés, 
o módosítás, 
o törlés, 
o összekapcsolási lehetőségei, 
o kivonatolás, 
o továbbítás, 
o nyilvánosságra hozás és azok körülményei, 
o származtatás, 
o biztonság, 
o védelem, 
o archiválás. 

• Az együttműködő, horizontális működést biztosító struktúra kialakítá-
sa, ami lehetővé teszi a szervezetek közötti adat-, információ- és tu-
dásmegosztást, biztosítja a szereplők együttműködését és kiküszöböli 
az átfedéseket 

• Új folyamat- és kapcsolatrendszerek kialakítása (a szereplők közötti 
együttműködés kialakítása, működtetése, szabályozása) 

• Adatvagyon-nyilvántartó rendszer elkészítése, a karbantartás megszer-
vezése 

• Az adatvagyon feltöltésének megszervezése, feltöltési ütemterv elké-
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szítése (Ki, mit, mikor, hogyan, mennyiért tölt fel?) 
• Hozzáférés és jogosultságok megállapítása, szabályozása, a nyilvános 

és belső adatok (Kik, milyen adatokhoz, mikor férhetnek hozzá?) 
meghatározása 

• Oktatási terv (felhasználás, a naprakészség biztosítása) 
Előnyök  • Kialakul az adatok gyűjtésétől a felhasználásukig terjedő teljes folya-

mat új rendszere 
• A szervezetek közötti adat-, információ- és tudásmegosztás, biztosítja 

a szereplők együttműködését és kiküszöböli az átfedéseket 
• Új folyamat- és kapcsolatrendszerek alakulnak ki 
• A szereplők közötti együttműködés szabályozott lesz 
• Kialakul az új adatvagyon nyilvántartó rendszer 
• Ütemezetten történik a feltöltés 
• Szabályozott hozzáférés, megfelelő védelem 
• Naprakész adatok 

Indikátorok  • Folyamatszabályozások 
• Nyilvántartó rendszerek 
• Szabályzatok 
• Naprakészség  

Ütemezés  A program indítását követő 1 éven belül 
 

7.2.4.12. Az e-ügyintézés bevezetése 
 
Feladatok  • Eljárások, ügymenetek, folyamatok egyszerűsítése 

• A belső folyamatok hatékonyságának emelése 
• Az ügymenetek digitalizálása 
• A szükséges szabályzatok elkészíttetése 
• Egyablakos e-ügyintézési rendszer kialakítása, a hagyományos ügyin-

tézési formák biztosítása megtartásával 
Előnyök  • Szabályozott eljárások, ügymenetek, folyamatok jönnek létre 

• Egyablakos ügyintézés jön létre 
Indikátorok  • Szabályzatok 

• Az ügyfelek megelégedettsége  
Ütemezés  A program indítását követő két éven belül 
 

7.2.4.13. Kommunikációs és képzési programok indítása, megszervezése 
 
Feladatok  • Tájékoztató kiadványok elkészítését, amelyek tartalmazzák a helyi 

kezdeményezéseket, az indított programokat, és háttér-információkat, 
a technikai ismeretektől kezdve a gyakorlati alkalmazásig 

• Az információ- és kommunikációtechnológia, megfelelő használatát 
célzó ismeretek elterjesztése 

Előnyök  • Az e-közigazgatásra való áttérés széles körű elfogadtatására  
• Az információ- és kommunikációtechnológia, megfelelő használatát 

célzó ismeretek elsajátítása 
Indikátorok  • Folyamatos tájékoztatás az e-közigazgatás programjának megvalósítá-

sáról 
• Az információ- és kommunikációtechnológia, megfelelő használata, 
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elégedettségi mutatók 
Ütemezés  A program indításától folyamatosan 

 
7.2.4.14. A papírmentes testületi munka megteremtése 

 
Feladatok  • Képviselők felszerelése laptopokkal 

• Képviselők és a testületi munkát előkészítők képzése 
• A testületi munka digitalizálása 
• A korábbi határozatok és rendeletek digitalizálása 

Előnyök  • Fokozatosan megszűnnek a papiros előterjesztések 
• A nyilvános előterjesztések a települési portálokon elérhetők, azokhoz 

vélemények, javaslatok fűzhetők 
• A testületi döntések a portálokon elérhetők, visszaellenőrizhető, hogy 

a javasoltakból a testületek mit vettek figyelembe 
Indikátorok  • A megjelent anyagok 

• Vélemények, javaslatok, a figyelem 
Ütemezés  A program indítását követő 10 hónapon belül 
Forrásigény Önkormányzati szintenként különböző, nincs adat 

 
7.2.4.15. A közösségi hozzáférés megteremtése 

 
Feladatok  • A helyi szerveződések kialakulásának segítése 
Előnyök  • Új fórum lehetőség megteremtése 

• A közösségi kapcsolatok elmélyítése 
• Jobb, élő kapcsolat a lakossággal 
• Az ügyintézés segítséggel, helyben indítható 

Indikátorok  • Új közösségek kialakulása 
Ütemezés  A program indítást követő 2 éven belül 

 
7.2.5. Az akciók ütemezése 

 
No. Akciók I. 

n.év
II. 

n.év
III. 
n.év

IV. 
n.év

I. 
n.év 

II. 
n.év 

III. 
n.év

IV. 
n.év

1. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító 
személy/ munkacsoport kijelölése, meg-
bízása 

2. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító 
személy illetve munkacsoport intézmé-
nyesítése 

3. Az e-közigazgatásra való áttérést irányító 
személy illetve munkacsoport képzése 

4. Az e-közigazgatásra való áttérés program 
hálóterve 

5. A programban résztvevők képzésének 
ütemezése, megszervezése 

6. Az együttműködő, horizontális működést 
biztosító infrastruktúra kialakítása 
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7. Az e-közigazgatási gyűjtőportál adatál-
lományának összeállítása 

8. Az e-közigazgatásra való áttérés munká-
inak megszervezése 

9. Adatvagyon felmérés megszervezése 
10. Adatvagyon feltöltés megszervezése 
11. Az e-ügyintézés bevezetése 
12. Kommunikációs és képzési programok 

indítása, megszervezése 
13. A papírmentes testületi munka megte-

remtése 
14. A közösségi hozzáférés megteremtése 
 
Zirc, Nagykovácsi, 2004. május 5. 
 

Készítette: Király Ferenc 
 



1. számú melléklet 

Kérdőív az e-közigazgatási projektekhez és pályázatok 

Általános adatok 
 A pályázó önkormányzat és a település teljes neve (max. 100 
karakter): 

 

 A pályázó azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés (ha 
van ilyen, max. 100 karakter): 

 Jogi forma:  

 Adószám (max. 30 karakter):  

 Bankszámlaszám  

 Társadalombiztosítási törzsszám (max. 30 karakter):  

 Statisztikai számjel (max. 30 karakter):  

 Cégbírósági bejegyzés száma, vagy egyenértékű hivatalos nyil-
vántartási szám (max. 30 karakter): 

 

 Költségvetési törzsszám (max. 30 karakter):  

 Alapítás éve (max. 4 karakter, önkormányzatok esetében az 
alakuló ülés éve): 

 

 Besorolási kód  

 Szakágazati kód (TEÁOR Önkormányzat esetén a 75.11 Álta-
lános közigazgatás választandó): 

 

 Alaptőke (Ft, 2003):  

Az önkormányzat éves költségvetése:  

 Foglalkoztatottak átlagos száma 2003-ben (fő, teljes munka-
idős): 

 

A választott önkormányzati képviselők száma:  

Az önkormányzati állandó bizottságok száma:  

 A pályázó székhelye:  

Irányítószám (max. 4 karakter):  

Település:  

Utca, házszám (max. 100 karakter):  

Telefon 1 (max. 30 karakter):  

Telefon 2 (max. 30 karakter):  

Fax 1 (max. 30 karakter):  

Fax 2 (max. 30 karakter):  

E-mail (max. 100 karakter):  

Honlap (max. 100 karakter):  

Postacím (ha nem azonos a székhellyel)  

Irányítószám (max. 4 karakter):  

A település neve:  

A kistérség – ahova a település tartozik – neve:  
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Utca, házszám (max. 100 karakter):  

Postafiók irányítószám (max. 4 karakter):  

Postafiók (max. 30 karakter):  

Pályázó hivatalos képviselője (vezetője, aláírója)  

Név (max. 100 karakter):  

Beosztás (max. 30 karakter):  

Telefon 1 (max. 30 karakter):  

Telefon 2 (max. 30 karakter):  

Fax 1 (max. 30 karakter):  

Fax 2 (max. 30 karakter):  

E-mail (max. 100 karakter):  

Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai  

Név (max. 100 karakter):  

Beosztás (max. 30 karakter):  

Telefon 1 (max. 30 karakter):  

Telefon 2 (max. 30 karakter):  

Fax 1 (max. 30 karakter):  

Fax 2 (max. 30 karakter):  

E-mail (max. 100 karakter):  

Az önkormányzat és hivatalának informatikai helyzete:  

Az önkormányzatnak van-e saját belső informatikai hálózata:  

A hivatal dolgozói közül hánynak van számítógépe és a munka-
társak hányan dolgoznak számítógépen: 

 

Az önkormányzatnak van-e saját szervere (vagy bérel-e ilyen 
szolgáltatást): 

 

Az önkormányzat képviselői és munkatársai rendelkeznek-e 
hivatali e-mail címmel (ha igen, milyen arányban): 

 

Az önkormányzat jelenleg mennyit költ telefonra, postára, faxra, 
stb, beleértve az ehhez szükséges papír és egyéb költségeket: 

 

Mennyi a kiadás jelenleg évente az Internet szolgáltatásokra?  

Az önkormányzat és hivatala évente mennyit költ informatikai 
fejlesztésre: 

 

Az önkormányzat intézményei:  

Oktatási: típusa és száma , gyermekek és pedagógusok száma 
intézményenként, oktatás céljára használt számítógép park, 
szakterem   

 

Egészségügyi és szociális:   

Gazdasági-vállalkozási: működő vállalkozások száma és meg-
oszlása (egyéni vállalkozó, jogi személyiségű gazdasági vállal-
kozás). 

Helyi gazdasági tevékenységre jellemző fő profil (mezőgazda-
ság, ipar, szolgáltatás)   
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Idegenforgalmi intézményei:  

Kulturális (ha van, teleház is):  

Könyvtár (beiratkozott olvasók száma, számítógép és Internet, 
csatlakozás az országos e-könyvtárhoz) 

 

Közszolgáltatási: (ha van, okmányiroda is)  

Környezetvédelmi:  

Egyéb:  

Települési alapadatok: 
A település lakosságának száma:  

A település munkaképes lakosságának száma:  

Rendszeres munkanélküli támogatásban és jövedelempótlásban 
részesülők száma: 

 

Közmunkában foglalkoztatottak száma:   

A település közigazgatási nagysága:  

A település vállalkozásainak száma:  

A vállalkozások éves iparűzési adója:   

A települési civil szervezetek száma:  

Van- e a településnek kisebbségi önkormányzata?    

A településen van-e kábeltelevíziós szolgáltatás (hány lakoshoz 
jut el?) 

 

A településen lévő lakások száma:  

A településen lévő intézmények száma:  

A személyautók száma (100 lakosra vetítve):  

A televíziókészülékek száma (100 lakosra vetítve):  

A település vonalas és mobil telefon ellátottsága (100 lakosra 
vetítve): 

 

A település internet ellátottsága (100 lakosra vetítve):  

Az önkormányzat feladatai részletezve: 
Vagyongazdálkodás, vagyonkezelés  

Településfejlesztés, beruházások  

Településüzemeltetés:  

Közterület felügyelet  

Ipari, kereskedelmi igazgatásai feladatok  

Művelődési, oktatási, sport feladatok  

Szociális és egészségügy  

Okmányirodai feladatok  

Gyámhivatali feladatok  

Anyakönyvi feladatok  

Építéshatósági feladatok  
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Térinformatika  

Egyéb területi igazgatási feladatok  

Egyéb önkormányzati feladatok  

Ügyfélszolgálati folyamatokról 
Működtet-e ügyfélszolgálatot az önkormányzat?  

Hány fő dolgozik az ügyfélszolgálaton?  

Gyakori a sorban állás?  

Lehet előre egyeztetett időpontban ügyfélszolgálatra menni? Ha 
igen, hogyan történhet az időpont-egyeztetés (telefon, email…)? 

 

Mik a legfontosabb ügyintézési folyamatok (legtöbb állampol-
gárt érintő)? (felsorolás, maximum 10.) 

 

Nagyságrendileg hány ügykezelés történik hetente (10-100-
1000)? 

 

Az ügyfélszolgálat használ számítógépet a mindennapi munká-
hoz? Ha igen mire? (röviden) 

 

Létezik-e számítógépes alkalmazás (ügyfélszolgálati rendszer) 
az ügyfélszolgálati munka megsegítésére? Ha igen, melyek ezek 
a rendszerek és mely ügyintézési folyamatokat támogatják? 

 

Az ügyfélszolgálaton használt formanyomtatványok elérhetőek 
elektronikus formában? (igen / részben / nem) 

 

Az ügyfélszolgálat ügyleírásai elérhetőek elektronikus formá-
ban? (igen / részben / nem) 

 

Település tartalomkezeléséről 
A települési egy (vagy több) Internet szolgáltató neve:  

Van a településnek honlapja?  

Megjelenített tartalom mennyisége?  

Honlap struktúrája?  

A települési honlapon megtalálhatók e az önkormányzat helyi 
rendeletei: 

 

A települési honlapon van-e rendszeres információ az önkor-
mányzat működéséről: 

 

A honlapról letölthetők-e az ügyintézéshez szükséges nyomtat-
ványok: 

 

Interaktivitás?  

Honlap célközönsége (helyi lakosság, KKV, egyéb)  

Van-e olyan cég/szervezet, amelynek szerződése van a település 
honlapján való megjelenésre, reklámra? 

 

Van-e bármilyen szolgáltatás a település honlapján?  

Van-e olyan személy, aki a honlap adatainak frissítésért felel. 
Ha igen hány fő? (nem fontos, hogy a személy végezze a mű-
szaki karbantartást, elég, ha a tartalomért felel) 
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Létezik-e olyan önkormányzati szervezet, aki a térséggel foglal-
kozó rendszeres tartalomkészítéssel foglalkozik? (helyi lap, 
rádió, tv, szórólap) 

 

Szokott rendszeres megbízással a térség kommunikációs anya-
gokat készíttetni? 

 

Alapinfrastruktúra 
Milyen a település önkormányzatának számítógépes ellátottsá-
ga? Az alkalmazottak hány százaléka rendelkezik munkaállo-
mással? 

 

Milyen egy átlagos felszereltséggel rendelkező gépe az önkor-
mányzatnak? (processzor, memória, videokártya, monitor típu-
sa) 

 

Milyen operációs rendszerrel rendelkeznek ezek a munkaállo-
mások? 

 

Létezik belső hálózat (intranet) az önkormányzatnál? Ha igen, a 
gépek hány százaléka van erre csatlakoztatva? Az ügyfélszolgá-
lati gépek csatlakoznak-e a belső hálózatra? 

 

Milyen központi alkalmazások vannak használatban az önkor-
mányzatnál? (pl. ügyviteli alkalmazások, levelezés, csoport-
munka stb…) 

 

Van internetkapcsolat az önkormányzatnál? Ha igen, milyen 
típusú? (modemes, ADSL, Kábeles, Bérelt vonal, egyéb) A 
hálózatra csatolt gépek tudják használni az Internet kijáratot? 

 

Hány Internet-kijárattal rendelkezik az önkormányzatnál?  

Az önkormányzat belső hálózatára csatlakozik-e más intézmény 
is? Ha igen, melyek ezek, és hogyan használhatják az önkor-
mányzat hálózatát? 

 

Mely önkormányzati intézmények rendelkeznek Internet-
kapcsolattal? (orvosi rendelőintézet, könyvtár, művelődési ház 
stb.) 

 

Közösségi intézményekben, polgármesteri hivatalban van nyil-
vános Internet kioszk a lakosság részére? 

 

Ki végzi az önkormányzati informatikai infrastruktúra üzemelte-
tését? (saját szakember / külső vállalkozó) 

 

Milyen formában történik a webszerver üzemeltetése? (saját 
erőforrásokkal, szerver-hosting, bérelt tárhely stb.) 

 

Az önkormányzat informatikai és információs-társadalmi fejlesztési tervei 

Elkészült-e a település intelligens (informatikai, információs-
társadalmi) stratégiája? 

 

Az önkormányzat dolgoztatott-e ki fejlesztési projekteket (ha 
igen, a fontosabbak nevei) 

 

A települési honlapot (ha van) tervezik-e átalakítani portállá, 
többek között olyanná, amely e-közigazgatási szolgáltatásokat 
nyújt: 

 

A honlapon/portálon milyen e-közigazgatási szolgáltatásokat 
szeretnének az első és második ütemben: 

 



Zirc Kistérség e-közigazgatás központú informatikai és információs társadalom stratégia tanulmányterve 

 

Az önkormányzatban és a hivatalban, valamint az intézmények 
számára tervez-e önálló lokális hálózatot (ha igen, milyet): 

 

Tervezik-e a helyi honlapon/portálon a helye e-népszavazás 
kísérleti kipróbálását bármilyen kérdésben: 

 

Hogyan képzelik a honlapon a településmarketing fejlesztését:  

Az informatikai beruházásoknál figyelembe veszik-e a környe-
zetvédelmi szempontokat: 

 

A településen mennyire és hogyan támogatják a kis- és közép-
vállalkozások informatikai-információs fejlesztését: 

 

A település portálján terveznek-e e-gazdasági és vagy e-piactéri 
szolgáltatást?  

 

A településen nyilvános intézményekben vagy a központi helye-
ken (utcán, téren) akarnak-e telepíteni internetes kioszkot (ha 
igen, hányat és hol):  

 

Az önkormányzati intézményekben mikortól és hol támogatnak 
nyilvános vagy zárt Internet-elérések telepítését: 

 

A civil szervezetek számára tervez-e internetes csatlakozási 
pontokat (ha igen, hányat és hol): 

 

Tervezi-e a lakosság vonalas és mobil internetes ellátottságának 
növelését (ha igen, mikor és hogyan): 

 

Az önkormányzat tervez-e létrehozni saját közigazgatási adatbá-
zist (ha igen, milyet) 

 

Az önkormányzat tervezi-e a helyi térinformatikai rendszer 
létrehozását (ha igen, mikor és hogyan): 

 

A helyi honlapon/portálon akarja-e az elektronikus ügyintézés 
bevezetését (ha igen, mikor, milyen lépésekben): 

 

Az önkormányzati dolgozók felkészítését az e-közigazgatásra 
mikortól, hogyan, milyen formában (például távoktatásban) 
képzeli-e el? 
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