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e-közigazgatási szakértő

A közigazgatás működése tekintetében 
kiemelt szerepet töltenek be az adatok. Az 
adatok nyilvántartásokban kerülnek rögzí-
tésre, tárolásra. Az egyes nyilvántartások 
eltérő célra szerveződnek, ehhez igazítot-
tan pedig az adattartalmuk is különböző.

Az állami feladatellátás növekedése ki-
szélesítette a gyűjtött adatok körét, vala-
mint mennyiségét. A technológiai fejlő-
dés pedig könnyebbé tette az adatok ke-
zelését és legfőképpen felhasználását. 
Lehetőség nyílt az egyes adatok közöt-
ti összefüggések kiaknázására, valamint 
arra, hogy a különböző helyen és módon 
gyűjtött adatok közötti szinergia az állami 
működés optimalizálása érdekében minél 
jobban megteremtődhessen.

A nyilvántartásokat felépítő adatbázi-
sok és az azok köré épülő alkalmazások 
fejlődéstörténete is eltérő, így az egyes 
nyilvántartások technikai és igazgatási ál-
lapota is különböző. Igen sok, esetenként 
átfedő adattartalommal rendelkező nyil-
vántartás működik párhuzamosan.

Az üzemszerű működés sajátossá-
ga kikényszeríti – adott esetben a tényál-
lás tisztázása, vagy a döntés meghozata-
la esetén –, hogy az egyes nyilvántartá-
sok, az arra épülő szakrendszerek, illetve 
egyéb informatikai rendszerek bizonyos 
adattartalma rendelkezésre álljon más 
szervezetnél is. A belföldi jogsegély, meg-
keresés formájában megvalósuló adat-, il-
letve információ kérések jellemzően papír 
alapon zajlanak.

A belső folyamatok racionalizálása, il-
letve azok hatékony működés érdekében 
történő összehangolása a közigazgatás 
fejlesztésének sarokköve. Mindez termé-
szetesen nem csupán az egyes folyama-
tok újraszervezését kell, hogy magában 
foglalja, de azok elektronikus útra törté-
nő terelésével is fokozható a közigazga-
tás hatékonysága, és egyúttal teljesítőké-
pessége is. Fokozottan igaz ez az adatok 
és információk átadására is, hiszen az in-
formatikai rendszerek ilyen jellegű össze-
hangolása nélkül nem igazán érhető el 
fejlődés. 

Az állam hatékony belső működése, 
valamint az általa nyújtott szolgáltatások 
a szervezetek és ezáltal a nyilvántartá-
sok együttműködését, interoperabilitását 
igénylik.

Interoperabilitás az informatikai rend-
szerek együttműködési képességét jelen-
ti. Eredményeként az egyes nyilvántartá-
sok, informatikai rendszerek egymással 
kommunikálva tudnak adatokhoz, valamint 
információkhoz jutni. Célja, hogy csökken-
jen az állampolgárok adatbejelentési köte-
lezettségekkel kapcsolatos adminisztratív 
terhe és ahelyett, hogy az adatok ügyfelek 
közreműködésével kerülnének „beszer-

zésre” az állam számára, a már meglévő 
nyilvántartások életszerű kiaknázása tör-
ténik meg az elektronikus megoldások ad-
ta lehetőségek igénybevételével, megha-
tározott jogi keretek mentén.

Az ügyintézés során a felhasználandó 
adatok, információk több nyilvántartásból 
származhatnak, ráadásul az egyes nyil-
vántartások önálló hatáskörrel bíró szer-
vezet felügyelete alá tartozhatnak. Igaz 
ugyan, hogy az informatikai rendszerek di-
namikus módon elterjedtek, azonban azok 
kialakítása a közigazgatásban nem egy jól 
végiggondolt és tervszerűen végrehajtott, 
szisztematikus munka eredményeként 
történt meg. A rendszerek számos szinten 
(technológiák, adatkezelés stb.) nincse-
nek szabványosítva, eltérő azok felépíté-
se, működési logikája. Előfordul továbbá, 
hogy az egyes szervezetek infrastruktúrá-
ja is igen heterogén. Így viszont a közöttük 
lévő kommunikációs kapcsolatok kialakí-
tása sem egyszerű, összehangolásuk ne-
hézkes, vagyis az interoperabilitás megte-
remtése nem könnyű feladat.

Az interoperabilitás Európai Unióban 
való első deklarált megjelenése már 
2005-ben megtörtént azáltal, hogy az 
Európai Interoperabilitási Keret létreho-

nem csupán napjainkban, de már évszázadokkal ezelőtt is jellemző volt 
az államokra és azon belül az egyes szervezetekre, hogy különböző adatokat, 
információkat gyűjtenek, rendszereznek és kezelnek. Elengedhetetlen 
mindez a működés tekintetében, hiszen ahhoz, hogy kellő hatékonysággal 
és jogszerűen tudjuk ellátni feladatainkat, megalapozott döntéseket tudjunk 
hozni, információkra, adatokra van szükségünk. Minél jobban kívánjuk ellátni 
feladatainkat, minél optimálisabb döntéseket kívánunk hozni, annál fontosabb 
az ehhez kapcsolódó adatok és információk megfelelő minőségű rendelkezésre 
állása.
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matok egyszerűbbé és hatékonyabbá vál-
janak azáltal, hogy azok elektronikus útra 
terelődnek. Jelentsen valódi előrelépést 
és egyúttal tényleges könnyebbséget az, 
ha például az információk elektronikus 
úton „közlekednek”. A szabályozás ezért 
olyan irányokat is rögzít, amely szerint a 
rendszeresen, nagyobb mennyiségben 
előforduló és egyszerű megítélésű ese-
tekben az információátadás kérésre auto-
matikus legyen. Ugyanakkor a ritkábban 
előforduló esetekben a hagyományos mó-
don – az adatkezelés konkrét célját, jog-
alapját megjelölve – kerüljön megkeresés-
re az adott szerv, ilyenkor is főszabályként 
elektronikus úton, legfeljebb három mun-
kanapos határidővel teljesítve a megkere-
sést.

Az E-ügyintézési törvény főszabály 
szerint nem írja felül az adat- és titokvé-
delmi szabályokat, nem biztosít új jogcí-
met védett adatok megismerésére. Ez alól 
kivételt képeznek az ügyfél kérelmére in-
tézett ügyek, ahol – az ügyfél megfelelő 
előzetes tájékoztatása esetén – vélelmezi 
az ügyfél hozzájárulását ahhoz, hogy az 
ügy elintézéséhez szükséges, akár sze-
mélyes adatot is tartalmazó információ-
kat az ügy elintézéséért felelős szerv más 
együttműködő szervtől beszerezze.

Az elektronikus ügyintézésnél már 
megismertek szerint az interoperabilitás 
témakörében is a széles körű hatósá-
gi és koordinatív eszközökkel rendelkező 
Felügyelet garantálja az előírások tény-
leges érvényesülését, és azok számára 
a jogorvoslás lehetőségét, akiknek joga-
it, jogos érdekeit ezen alapkövetelmények 
teljesítésének elmulasztása sérti.

A következő lapszámban az interope-
rabilitás gyakorlati megvalósulása kerül 
vizsgálat alá. n

az ügy elintézéséhez, akkor azt az adott 
szerv az információval rendelkező szer-
vezettől maga szerezze be. Erre a valós 
igényre tud ma már a technológia egysze-
rű válaszokat adni, és az eddig napokban, 
hetekben mérhető átfutási időket minima-
lizálni az elektronizálások révén.

Az elektronikus ügyintézést biztosító 
szervek közötti együttműködés legalap-
vetőbb és leggyakoribb formája az, hogy 
információkat adnak át egymásnak. Az új 
szabályozás egyik legfontosabb alapelve, 
hogy megtartja a korábbi logikát, a koráb-
ban kialakított eszközöket, jogintézménye-

ket, de egyúttal kiter-
jeszti a nem nyilván-
tartásokban szerep-
lő információkra is. 
Immár nem csupán 
adatokra, informá- 
ciókra, hanem adott 
esetben az ügy el-
intézéséhez szük-
séges iratok továb-
bítására is kiterjed 
a szabályozás ha-
tálya (pl.: szerződé-
sek; hatósági, bíró-
sági döntések; meg-
tett nyilatkozatok; ké- 
relmek és mellékle-
teik). Nem csupán a 

nyilvántartásban sze-
replő adatokra, hanem minden olyan 
adatra kiterjed az együttműködési kö-
telezettség, amelyről az együttműkö-
dő szerveknek tudniuk kell, hogy más 
szervnél rendelkezésre állnak.

Az elektronizáció magával vonja azt a 
lehetőséget is, hogy ne csupán a meglé-
vő folyamatok lépésről lépésre történő le-
képezése valósuljon meg, hanem a folya-

zása megfogalmazódott. Az elektronikus 
kormányzati alkalmazásokhoz irányelve-
ket és ajánlásokat rögzítő dokumentum to-
vábbfejlesztése 2010-ben történt „Az eu-
rópai közszolgáltatások interoperabilitása 
felé” EU Bizottsági közlemény doku-
mentum mellékleteként (a továbbiakban: 
EIF2). 

Az interoperabilitás megvalósításától 
elvárt eredmény, hogy javuljon az állam-
polgároknak és vállalkozásoknak nyújtott 
közszolgáltatások minősége, továbbá 
csökkenjenek a közigazgatás és az ügyfe-
lek feladatai, valamint költségei. Maga az 

EIF2 mindösszesen huszonöt ajánlást fo-
galmaz meg a tagországoknak, amelyek 
közül megemlítendő az interoperabilitás öt 
szintjének meghatározása. Az interope-
rabilitás egységes központi akaratot jelent 
az első szinten, politikai kontextusként. 
Második szint az együttműködést támo-
gató szabályozási háttér, jogi inter-
operabilitásként. Harmadik, szervezeti 
szinten a folyamatok egymáshoz alakítá-
sát, míg negyedik szinten, a szemantikai 
interoperabilitás az egységes fogalom-
rendszer alkalmazását jelenti. Az inter-
operabilitás ötödik szintje a rendszerek 
közötti fizikai adatcserék és adatátvitel.

Az interoperabilitás hazai előírásait az 
elektronikus ügyintézés és a bizalmi szol-
gáltatások általános szabályairól szóló 
2015. évi CCXXII. törvény rögzíti. A ren-
delkezések megalkotásának célja volt töb-
bek között, hogy a hatékony állami műkö-
dés érdekében, amit csak lehet, az elekt-
ronikus ügyintézést biztosító szervek, 
szervezetek az ügyfelek szükségtelen be-
avatkozása, terhelése nélkül, egymással 
együttműködve intézzenek el. Ez nem új-
szerű igény, gyakorta megfogalmazódott 
már korábbi rendelkezésekben is, nem 
beszélve a tényleges, napi szintű ügyin-
tézések során tapasztalt kézzel fogható 
szükségszerűségről.

Ez például a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy abban az esetben, ha az ügyintézés-
kor más szervnél lévő iratra, adatra – ösz-
szefoglalóan információra – van szükség 

1. ábra: Az interoperabilitás szintjei (Forrás: EIF2)

Egymással összeegyeztethető elképzelésekkel, 
összehangolt prioritásokkal és célkitűzésekkel 
rendelkező partnerek közötti együttműködés

A jogszabályok egymáshoz való közelítése annak érdekében,
hogy a kicserélt adatok jogi súlya azonos legyen

Olyan összehangolt folyamatok, amelyek során különböző
szervezetek egy előzetesen egyeztetett és kölcsönösen
előnyös cél elérésére törekszenek

Az egymásnak átadott adatok jelentésének pontos,
valamennyi fél számára érthető meghatározása

A számítógépes rendszerek és szolgáltatások
összekapcsolását érintően felmerülő műszaki
igények feltérképezése

Politikai kontextus

Jogi interoperabilitás
A jogszabályok egymáshoz 

való közelítése

Szervezeti interoperabilitás
a szervezeti felépítések és a
folyamatok egymáshoz való

közelítése

Szemantikai interoperabilitás
fogalmi közelítés

Műszaki interoperabilitás
Információcsere és adatátvitel
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