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Előszó 

Tisztelt Olvasó! 

Jelen tanulmánykötet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Doktori 

Iskolájának Minőségbiztosítási Tervében foglaltak alapján a doktoranduszok tanulmányait 

tartalmazza, amelyek előadások formájában a 2013/2014-es tanév Kutatási Fórumán 

hangzottak el. 

A doktori képzés során a doktoranduszok és a doktorjelöltek a Kutatási Fórumon adnak 

számot irodalom-feldolgozó, írásbeli elemző, értékelő, modellező és kifejező 

készségükről, felkészültségükről. Megmutatják előadói képességüket, továbbá lehetőség 

van a kutatási eredmények megvitatására. 

Ezek az előadások alkalmasak továbbá arra, hogy magyar és idegen nyelven színvonalas 

publikációk alapjaiként szolgáljanak. 

Az ez évi Kutatási Fórum, mintegy sajátos számonkérési forma, teljesítette ezen 

célkitűzéseket, és így az Olvasó egyfajta képet kaphat a Doktori Iskolán folyó kutatási 

témák feldolgozásának aktuális állapotáról, a kutató munka színvonaláról. 

A tudományos képzésen túl, betekintést enged a kialakulófélben lévő tanszéki, intézeti 

tudományos műhelyek tevékenységébe, a témavezetők, az oktatók erősségeibe, és a 

fejlesztésre szoruló körülményekre. 

Az Olvasó, ugyan közel sem átfogó, de mindenképpen szemléletes képet kap a doktori 

képzés aktuális helyzetéről.  

A Kutatási Fórum szervezésében és a jelen tanulmánykötet elkészítésében közreműködő 

munkatársaknak megköszönve értékes és hasznos közreműködésüket, jó szívvel 

ajánlom, és bocsájtom útjára a tanulmányokat magába foglaló kiadványt 

 

Budapest, 2014. október 

                           Prof. Dr. Bukovics István DSc  

            a Doktori Iskola vezetője 
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JUHÁSZ LILLA MÁRIA 

„JÓ ÁLLAM- JÓ KÖZIGAZGATÁS- JÓ TISZTVISELŐ” 

AVAGY A KÖZIGAZGATÁSI ETIKA REFORMJA NAPJAINKBAN 

 

Bevezető 

Tudományos álláspontom szerint a jó állam, a jó közigazgatás működése és működtetése 

a közszolgálati tisztviselők munkáján múlik, Magyary Zoltán szavaival élve rossz 

törvényekkel és jó tisztviselőkkel lehet jól kormányozni, de rossz tisztviselőkkel és jó 

törvényekkel nem, ez a vélemény ma is helytálló. A jó állam célja a közjó megteremtése, 

melynek érdekében a köz szolgálatában álló tisztviselőket foglalkoztat. A tisztviselők 

feladata a közjó, a közérdek biztosítása, érvényesítés és képviselet a mindennapi munka 

ellátása során. A jó állam értékeinek és a magyar nemzet érdekeinek szolgálata a köz 

szolgálatában álló tisztviselőkön alapul, így kiemelten fontos, hogy hivatástudat 

jellemezze őket. Az állam képviselete során közreműködő jó tisztviselő rendelkezik a 

munkája ellátásához szükséges megfelelő szaktudással és elengedhetetlen a hivatása 

iránti elkötelezettség, mely a hivatásrend etikai elveinek elfogadását és követését foglalja 

magában. Ez a kettősség a hatékonyan működő közszolgálat felépítésének alapja. 

A köz szükségleteinek kielégítése az állami feladatok végrehajtásán keresztül valósul 

meg. Az adófizető állampolgárok az általuk befizetett adókból finanszírozzák kvázi „saját 

maguknak” a hatékony állami működést és feladatellátást. Ez a közös teherviselés és 

hozzájárulás felhatalmazza az állampolgárokat arra, hogy a befizetett pénzért cserébe 

hatékony állami működést, szolgáltatásorientált működést várhassanak el, egy olyan jó 

állam szolgálja és védje őket, mely alkalmas a közpénzek kezelésére, alkalmas az állami 

feladatok hatékony megoldására és méltó érdekeik, a magyar nemzet képviseletére. Az 

államiság egy keret, a közigazgatás egy végrehajtó személyzet, a személyzet elemei a 

tisztviselők, akiknek ehhez a nemes célhoz- közérdek, közszükséglet, közfeladat, 

közjóért- alkalmazkodniuk kell. A tisztviselők az állam „tisztségét” viselik magukon a napi 

munkák során, magatartásuk, megjelenésük, kommunikációjuk az állam képviseletének 

jelképe, így nem mindegy hogyan nevelődik ki a tisztviselői réteg és milyen etikai elvek 

mentén teljesíti az állampolgárok érdekében szolgálatát a tisztviselő. A hivatástudat 

elsődlegességét már korán, a tisztviselői képzés során erősíteni kell, hiszen ha a 

hallgatókban nincs meg az életpálya iránti elkötelezettség, akkor nincs meg a későbbi 

munka alapja, az elhivatottság, a lojalitás a magyar állam és polgárai iránt. 
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A „jó állam idea” mentes a visszaélésektől, a korrupciós cselekményektől, annak 

megelőzésére törekszik, míg korábban a magyar anti-korrupciós szakpolitikában a 

megtorlásra, büntetésre helyezték a hangsúlyt (jogszabályokban szigorú szankciók), 

addig mára a megelőzésre helyeződik a hangsúly. A helytelen cselekedet gyökereinek 

megtalálására, feltárására és az oktatási, nevelési, etikai ismereti részre helyeződik a 

hangsúly, e harcban kulcsszerep jut a megelőzést megtestesítő etikai kódexekre és az 

tisztviselői életre felkészítő, vagy továbbképző oktatásra, nevelésre. Tudományos, oktatói 

előmenetelem során ezen nevelési eszközök kidolgozására és megvalósítására helyezem 

a hangsúlyt. 

A közszolgálati hivatásrendek etikai kódexei egyértelműen tartalmazzák a korrupció 

megelőzésének követelményét. 2013 júniusában elkészült a kormánytisztviselői 

hivatásetikai kódex, mely szeptemberben lépett hatályba, készül a rendvédelmi kar 

hivatásetikai kódexe, a katonai etikai kódex pedig 2003-ban történő elfogadását 

követően szintén megújul napjainkban, igazodva a közszolgálati személyzetpolitikai, 

etikai szemlélet- és korszakváltáshoz. Ezek az etikai reformok mind a korrupciómentes, 

etikus közszolgálati működés alapjait képezik, ugyanis a demokratikus jogállami 

működés garanciáját az egységes etikai elvek mentén szolgálatot teljesítő 

kormánytisztviselő, köztisztviselő, rendőr és katona jelenléte, munkája jelenti. Az etikai 

kódexek így nemcsak az anti-korrupciós szakpolitika fő eszközei az állam számára, 

hanem a „jó állami”, a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési koncepció 

megvalósításában kiemelt közszolgálati ethosz hordozói, közvetítői is. 

A fenti célok elérésében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kulcsszerepet vállal. Az 

egyetemen kifejlesztett etikai képzéseknek köszönhetően megteremtődhet az a 

szakember gárda, mely munkája során méltán képviselheti az államot és szolgálhatja, 

védheti azt. Kijelenthetjük, hogy mára az egyetem egész képzési portfólióján áthatol az 

etika és integritás szemlélet, mely jelzi a közszolgálati felsőoktatás elkötelezettségét a 

korrupció megelőzését illetően. Ehhez az értékrendhez minden hallgatónak 

alkalmazkodnia szükséges, ennek kialakításában részt venni és fejlesztésében elmélyülni 

nemcsak szakmai, hanem erkölcsi jelentőségű tény és érdem. Doktori disszertációmban 

az általam megszerzett közszolgálati etikai reform-tapasztalatokat tudom hazánkban 

először összegezni, bemutatni, feldolgozni. Kiemelt álláspontom, hogy a reform 

elemeinek érvényesülése, fenntarthatósága és a szemléletmód változása az új tisztviselői 

generációk kinevelése során lesz igazán értékelhető és az állampolgárok számára is 

érzékelhető. 

 

A reform kibontakozása 
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A közigazgatás fejlesztését, átalakítását szolgáló Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 

Program a személyzet reformjának elemei közé sorolta a korrupciómentes közigazgatás 

megteremtésére és a közigazgatási etika megújítására vonatkozó koncepciót. Ennek okai 

a hazai és nemzetközi, elismert korrupciós mutatók egyre negatívabb képe, valamint az, 

hogy a sajtóban napvilágot látott korrupciós esetek teljességében megingatták az 

állampolgárok államba és tisztviselőkbe vetett hitét. A kialakult helyzet kezelésében nem 

a szankcionálásra helyezték a hangsúlyt, hanem a megelőzésre, ezzel szemléletileg is 

egyedülállóan kiemelkedő, a nemzetközi trendekhez hangolt irányt vett a reform.  

A közszolgálat megújítása során kialakított új jogszabályi környezetben - a program 

célkitűzéséhez illeszkedve- az etikai elemek bekerültek a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvénybe, még hatékonyabban erősítve ezzel a szándékot és 

elhatározást a személyzet etikai reformjára vonatkozóan. A jogszabály preambuluma 

önmagában rögzíti az etikus közigazgatás megteremtésének és fenntartásának 

követelményét. Az etikai rendszerek kiépítését és annak részletezését a köztisztviselők 

esetében a munkáltatók, a rendvédelmi dolgozók esetében a Magyar Rendvédelmi Kar, a 

kormánytisztviselők tekintetében a Magyar Kormánytisztviselői Kar felelősségébe 

helyezte a jogalkotó. Az egyes hivatásrendi etikai kódexek megalkotásának 

egységessége érdekében, segítségül kiadásra került a Zöld Könyv az állami szerveknél 

alkalmazandó etikai követelményekről, mely az általánosan elfogadott hivatali etika 

elemeit mutatta be, egyfajta sorvezetőt adva a karok és a szervek vezetőinek. 

A Magyar Kormánytisztviselői Kar (MKK) létének egyik kiemelt feladata az etikai reform 

megvalósítása. A kar munkájának eredményeként a hazai és nemzetközi elvárások 

figyelembevételével 2013 júniusában megszületett a Kormánytisztviselői Etikai Kódex, 

mely az ügyfél és szolgáltatás orientált, etikus közigazgatás működtetését szem előtt 

tartva,2013. szeptember 1-jén hatályba is lépett.  

 

Nemzetközi elvárások 

A hivatásetikai szabályrendszer kialakításához az átlátható kormányzati működést 

biztosító nemzetközi kezdeményezéshez való csatlakozás, vagyis az OGP (Open 

Government Partnership) akciótervben rögzített vállalások adtak alapot. Az OGP 

akcióterv a Kormány határozata értelmében tartalmazta azokat az állami vállalásokat, 

melyeket a transzparens állami, közigazgatási működéshez elengedhetetlen alapot 

szolgáltatnak. A nyílt kormányzati együttműködés néven ismert OGP partnerség a 

korrupciómentes elemek kormányzati működtetésbe való beépítéséért küzd, így 



 
11 

Magyarország csatlakozási tárgyalásai során kiemelt vállalásnak számított a közszolgálat 

személyzeti reformjának etikai eleme. 

Az OGP akciótervben vállaltaknak megfelelően, a kormány anti-korrupciós stratégiájának 

részeként megszületett a Zöld Könyv az állami szerveknél alkalmazandó etikai 

követelményekről. A könyv tartalmazta azokat az általános etikai elveket, melyeket az 

egyes hivatásrendi és a köztisztviselők esetében a munkáltatói etikai kódexeknek 

részletezniük kell. A Zöld Könyv kialakítása önmagában épített a nemzetközi és európai 

normák, etikai kódexek elfogadott elveire, ezeket ültette be a magyar gyakorlatba, 

hazánkban először. A könyv segítségével valamint további, a kormánytisztviselők 

munkájának specialitásaihoz kötődő szakértői munka eredményeképpen született meg a 

kar etikai kódexe. A számos egyeztetési folyamaton átesett kódexet a kar közgyűlése 

2013 júniusában fogadta el. A hatálybaléptetésről több vita zajlott, de végül 2013 

szeptemberében a kódex hatályba lépett, azzal a megjegyzéssel, hogy a gyakorlati 

működés során kialakuló hibák kiszűrésére felülvizsgálják a kódex és az etikai 

szervezetrendszer elemeit. 

A kódex mellé tehát országosan kiépített, a kar által menedzselt szervezetrendszer jött 

létre. A kar megválasztotta az országos és területi etikai biztosokat, így megalakulhattak 

az illetékes etikai bizottságok is. Az ÁROP 225 projekt etikai részének zárásaként 2013 

augusztusában sor került az országos és területi etikai biztosok módszertani 

felkészítésére is, az MKK és NKE közös szervezésben megvalósult képzés sikeres 

felkészülést biztosított az etikai szervezetrendszerben felelős feladatot ellátóknak. 

Önmagában a kódex megalkotása és elfogadása nem jelentette azt, hogy a kódexet 

mindenki ismerte, ezért az MKK és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képzéseket hirdetett 

a kormánytisztviselői etika újdonságainak, a kódex és a szervezetrendszer ismereteinek 

elsajátítására. Ezáltal a kormánytisztviselők jelenléti ún. roadshow-k és új, NKE által 

fejlesztett e-learning módszertani képzés keretében, az ÁROP 225 Humánerőforrás 

gazdálkodás a központi közigazgatásban című projekt eredményeként kaphattak 

betekintést az etikai reformfolyamatokba. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 

szóló 273/2012. évi kormányrendelet értelmében minősített továbbképzéseken összesen 

közel 3000 kormánytisztviselő vett részt e projekt eredményeként, majd az ÁROP 1121 

Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése című projektben további 

8500 fő etikai minősített továbbképzésére kerülhetett sor. Ezzel egyidejűleg szintén e 

projekt eredményeként az NKE közel 100 fő integritás tanácsadó szakember képzését 

biztosította Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az 

érdekérvényesítők fogadásának rendjéről” szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 

szerint. A jogszabály 2014. január 1-től megköveteli, hogy az 50 főnél nagyobb létszámú 

államigazgatási szerveknél ki kell nevezni integritás tanácsadókat, akiket az NKE-nek kell 



 
12 

képeznie állami megrendelői igény alapján. Az integritás tanácsadók képzése szintén az 

OGP vállalás kiemelt elemének tekinthető, ugyanis a szakirányú továbbképzésben 

elsajátított ismeretek hozzásegítik a szerv vezetőjét és a szervezetet, hogy kivédje a 

káros, korrupt cselekmények megvalósulását és védje a szervezetet a visszaélésektől. 

Az etikai kódex hatálybalépése óta eltelt időszak alatt három eljárás zárult le, 

másodfokra még nem került ügy. Azt mondhatjuk eszerint, az etikai kódex a 

Kormánytisztviselői Kar belső normarendszereként jelenik meg a gyakorlatban és azon 

magatartásokat szabályozza, amelyet a tisztviselőknek munkájuk során kell tanúsítaniuk. 

Eszerint nem a szankcionálás a célja, hanem kiemelten a megelőzés, a preventív anti-

korrupciós szakpolitika kiemelt eszköze az állami beavatkozás során. Pusztán a kódex 

léte elrettentő erejű lehet a visszaélések során, ez a hozzáállás az európai gyakorlattal 

való közszolgálati összhangot is eredményezi. 

A fentiek alapján összegezhető, hogy a kormánytisztviselői etikai reform megvalósítása a 

tervezettnek megfelelően halad. A megvalósítás során közreműködők közösen 

munkálkodnak azon, hogy a kialakuló etikai rendszer képes legyen a hazai és nemzetközi 

elvárásoknak megfelelni és érvényesíteni a jó állami működés szolgálatát. 

 

Zárás 

Kutatási szakterületem a közszolgálati hivatásetika, melynek az elmúlt években teljes 

körű reformja bontakozott ki Magyarországon. Munkáim során részt vehettem nemcsak 

az elméleti ismeretek elsajátításában, hanem a tisztviselői hivatásetikai kódexek és azok 

tartalmának kialakítása során közvetlen megfigyelője, részese lehettem a Magyary Zoltán 

Közigazgatás-fejlesztési Koncepcióban meghatározott elvek érvényesülésének a 

gyakorlatban. Az etikai reformok a közszolgálat teljes vertikumát áthatják, így a 

szakterületen szerzett ismereteim átadásával, továbbfejlesztésével, a kutatások 

folytatásával részt vehetek a jó állam, a jó tisztviselői értékrend kialakításában, melynek 

jelentősége nemcsak állami, hanem az emberekre, állampolgárokra leképezett 

példaértékű tevékenység is. Doktori disszertációmat a közigazgatási etika megújításáról 

írom, a reform okai, elemei, státusza, céljai valamint az etikai képzés, nevelés 

fontossága kerül vizsgálódásom fókuszába. 

 

 

 

BÍRÓ BARBARA 
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FELELŐSEN KEZELI AZ ÁLLAM A KÖZSZFÉRA INFORMÁCIÓIT? 

AVAGY MŰKÖDIK-E A TÉRADAT-KÉSZLET, MINT KÖZÉRDEKŰ ADATTÖMEG 

HASZNOSÍTÁSA MAGYARORSZÁGON? 

 

Összefoglalás 

Az Alaptörvény szerint nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek 

szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, 

valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Neves közgazdászok írják 

„az Alaptörvény fokozott védelmet biztosít a közpénzeknek és a nemzeti vagyonnak, 

valamint garanciákat rögzít az ezekkel való felelős és átlátható gazdálkodás érdekében.”  

Jelen tanulmány célja annak bemutatása, hogy valóban érvényesül-e az Alaptörvényben 

rögzített alapelv minden nemzeti vagyonelem vonatkozásában. 

Kulcsszavak: közadat, adatbázis, hatékonyság, közigazgatás, szabályozás, távérzékelés 

Jel Kód: K23 

Bevezetés 

A hazai alkotmányos rendszer a rendszerváltás óta kommunikációs alapjogként ismeri el 

a közérdekű adatok szabad megismerhetőségét. Az információszabadság kérdéskörével 

az Alkotmánybíróság is több alkalommal foglalkozott: megállapította, hogy a közszféra 

adataihoz bárki, a cél megjelölése és indokolás nélkül hozzáférhet, ezen adatok 

közzététele kötelező . E mögött az a jogpolitikai megfontolás húzódik, hogy a közadatok 

közkincsek, így azok eleve nyilvánosak, az azokhoz való hozzáférés nem korlátozható, 

ebből következően azok ingyenesen megismerhetők. Az információszabadság hazai 

szabályozásának alakulásában fontos lépés volt az elektronikus információszabadságról 

szóló 2005. évi XC. törvény megalkotása, amely a közfeladatot ellátó szervek által kezelt 

legfontosabb közérdekű adatok bárki számára elérhető, ingyenes elektronikus 

közzétételét írta elő. 

Az információszabadság körében újabb kérdést vetett fel a közszféra információinak 

további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv, amely – túllépve a közérdekű adatok megismerhetőségének alapvető 

alkotmányos elvárásánál – a közérdekű adatok további felhasználásának, 

újrahasznosításának közösségi kereteit fektette le. 

A PSI irányelv rendelkezései szerint „A belső piac létrehozásának egyik fő célja a 

közösségi szintű szolgáltatások fejlődését eredményező feltételek kialakítása. A közszféra 

információi fontos alapanyagot jelentenek a digitális tartalommal bíró termékek és 
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szolgáltatások számára és egyre fontosabb tartalomforrássá válnak a vezeték nélküli 

tartalomszolgáltatások fejlődésével. A széles, határokon átnyúló földrajzi lefedettség is 

meghatározó e tekintetben. A közszféra információi további felhasználási lehetőségeinek 

növekedése többek között lehetővé fogja tenni az európai társaságok számára, hogy 

potenciáljukat kihasználják és hozzájáruljanak a gazdasági növekedéshez és a 

munkahelyteremtéshez.”  

A PSI irányelv idézett rendelkezéseiből látható, hogy az Unió már 2003-ban felismerte, 

hogy a közszféra információi – amelyek valamely, a közjogi jogalanyok részére, általában 

jogszabályban előírt közfeladat ellátása során keletkeznek – amellett, hogy a közfeladat 

elvégzésével elérendő közcélt szolgálják, további a közfeladat ellátása keretén belüli 

eredeti célkitűzésen kívül eső kereskedelmi vagy nem kereskedelmi felhasználásukkal 

jelentősen hozzájárulhatnak a gazdasági növekedéshez. A közadatok ilyetén történő 

felhasználása azon túl, hogy növelheti az adott ország GDP-jét, a létrejövő szellemi 

termékek (alapvetően rendszerezéssel, összekapcsolással létrejövő adatbázisok) révén 

hatékonyabbá teheti az adatgyűjtés eredeti céljaként megfogalmazott állami cél 

megvalósítását, sőt további állami, önkormányzati feladatok ellátását is hatékonyabbá 

tehetik (pl. árvízi védekezés céljára előállított téradatok területfejlesztési, vízgazdálkodási 

hasznosítása). 

A közszféra információgyűjtési kötelezettsége, hazai példák: 

Ma Magyarországon több tucatra tehető azon jogszabályi rendelkezések száma, amelyek 

a közszféra számára információgyűjtési kötelezettséget írnak elő. 

A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény rendelkezései 

szerint földmérési és térképészeti állami alapfeladatnak minősül az állami térképi 

adatbázisok létesítése, fenntartása és működtetésének biztosítása országos 

lefedettséggel, az állami alapadatok előállítása, karbantartása, kezelése, tárolása és 

szolgáltatása, a honvédelmi célú földmérési és térképészeti tevékenység, a nemzetközi 

kötelezettségből származó földmérési, térképészeti, távérzékelési és térinformatikai 

feladatok ellátása, a magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapítása, 

nyilvántartása és abból adatok szolgáltatása, a földmérési, térképészeti és távérzékelési 

tevékenység országos összhangjának biztosítása, a szakmai követelmények 

meghatározása és érvényesülésük ellenőrzése, az előzőekkel kapcsolatos kutatás és 

műszaki fejlesztés, a nemzeti téradat-infrastruktúra alapjainak létrehozása és 

fenntartása. Az egyes állami alapadatok, adatbázisok kezelését jogszabályban 

meghatározott szervek végzik.  
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Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának 

a törvény szerint meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és jogi 

szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás vezetése, valamint az ingatlan-

nyilvántartási ügyek intézése az ingatlanügyi hatóság hatáskörébe tartozik. A törvény 

szerint a számítógépes ingatlan-nyilvántartási rendszer kezelése, működtetése a 

földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv feladatkörébe tartozik. Az ingatlan-

nyilvántartási rendszer vezetése állami feladat.  

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény előírja, hogy 

a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon részei, amelyeknek 

megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember 

egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi 

tevékenység és a természet közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen 

generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos faj fennmaradását. A 

környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek 

teljesítése céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé teszik a 

környezet és az egészség lényeges összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek 

és azok fontosságának megismerését.  A jogszabály rögzíti, hogy a környezet állapotának 

és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, 

gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a miniszter – a Kormány által 

meghatározottak szerint – mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) hálózatot, Országos 

Környezetvédelmi Információs Rendszert létesít és működtet. 

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény kimondja, hogy a természet 

védelmével kapcsolatos egységes, a nemzetközi követelményeknek is megfelelő 

információs rendszert a miniszter az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer 

önálló részeként működteti.  

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodáshoz szükséges 

adatgyűjtést állami feladatként határozza meg.  

Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 

az erdők nyilvántartása, az erdőgazdálkodás kiszámítható működése és országos szintű 

szabályozása érdekében az állam számára Adattár (Országos Erdőállomány Adattár) 

működtetését írja elő.  

Ha a valamely téradatkészlet a téradatkezelő által kezelt közhiteles nyilvántartásban áll 

rendelkezésre, a téradatokat e nyilvántartásból kell szolgáltatni.  

A környezetvédelemért felelős miniszter bárki által hozzáférhető, elektronikusan 

letölthető formában köteles közzétenni honlapján azokat az információkat – ideértve az 
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adatokat, kódokat és a technikai osztályozást –, amelyek a 2007/2/EK irányelv 

végrehajtását szolgáló uniós jogi aktusoknak való technikai megfelelés teljesítéséhez 

szükségesek. 

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerről és a 

kötelező adatközlés szabályairól szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 3.§ (1) 

bekezdése értelmében a TeIR térítésmentesen mindenki számára elérhetővé teszi a 

területfejlesztési és területrendezési tevékenységhez kapcsolódó legfontosabb 

dokumentumokat, valamint a rendszer meta-adatbázisát az interneten, az alrendszerként 

működtetett szakmai portál segítségével. 

A nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjéről szóló 311/2005. 

(XII. 25.) Korm. rendelet értelmében a környezeti információval rendelkező szerv 

elektronikusan vagy más módon közzéteszi a nyilvánosság számára a rendeletben 

meghatározott környezeti információkat tartalmazó dokumentumokat. A 4.§ előírja, hogy 

a környezeti információval rendelkező szerv a környezeti információt lehetőség szerint 

elektronikus adatbázisokban tartja nyilván, továbbá a technikai feltételek rendelkezésre 

állása esetén a környezeti információt az internetes honlapján is megjeleníti és a 

megjelenített adatokat szükség szerint frissíti. 

A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet rendelkezik a 

Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer létrehozásáról. A KAR-ban nyilvántartott 

ügyfél adatai, az ügyfél által szolgáltatott környezetvédelmi adatok, a hatóság által 

hozott határozatok adatai külön jogszabály szerint – a személyes adatok kivételével – 

nyilvánosak, azokat a minisztérium honlapján közzéteszi. 

A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 

18.) KöM rendelet előírja, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium környezetvédelmi 

hatósági jogkört gyakorló szervezeti egysége a Környezet- és Természetvédelmi 

Főfelügyelőség és a környezetvédelmi felügyelőségek a Kt. 66.§ (1) bekezdésében 

meghatározott hatósági határozataikról, illetőleg szakhatósági állásfoglalásaikról hatósági 

nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a tevékenységet folytatókra, illetőleg 

telephelyeikre, valamint a tevékenység végzésének helyére vonatkozó, a 

környezetvédelmi hatóság által ismert és határozatában vagy szakhatósági 

állásfoglalásában rögzített, környezetvédelmi szempontból lényeges műszaki 

(technológiai) alapadatokat, a környezethasználat mennyiségi, minőségi jellemzőit, 

továbbá a tevékenységek gyakorlásához kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket, 

illetőleg a jogi szempontból jelentős tényeket. 
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Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. 

rendelet hatálya a Kvt. 43.§ (4) és (5) bekezdése szerinti tervre, illetve programra terjed 

ki. 

A rendelet meghatározza, hogy mikor kötelező a környezeti vizsgálat lefolytatása így pl. 

a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halgazdálkodás, energetika, ipar, szállítás, 

közlekedés, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, elektronikus hírközlés, 

idegenforgalom, regionális fejlesztés számára készül, és keretet szab olyan 

tevékenységek vagy létesítmények jövőbeli hatósági engedélyezése számára, amelyek a 

környezeti hatásvizsgálatról szóló külön jogszabály mellékletében vannak felsorolva, 

azonban – a rendelet alkalmazása szempontjából – függetlenül az abban megadott 

küszöbértéktől és területi megkötéstől, vagy a külön jogszabályban meghatározott 

Natura 2000 területre jelentős káros hatással lehet. A rendelet hatálya alá tartozó 

tervekben, illetve programokban szereplő adatok közérdekű adatok. 

Az idézett jogszabályokból kiolvasható, hogy– az egyes alapjogok (pl. testi és lelki 

egészéghez való jog, tulajdonhoz való jog, tulajdon védelme, egészséges környezethez 

való jog) biztosítása, állami és állampolgári kötelezettségek teljesítése érdekében – az 

állam körben köteles gondoskodni a közszféra információinak gyűjtéséről. Ugyanakkor a 

jogalkotó előírásaiból az is kiderül, hogy az adatok gyűjtése és kezelése nem öncélú, 

hanem valamely állami feladat ellátását szolgálja.  

A téradat-készlet, mint nemzeti adatvagyon kezelésére vonatkozó szabályok 

Az Alaptörvény 38. cikke szerint az állam és a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti 

vagyon. A nemzeti vagyonba tartozik a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 

nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény szerinti nemzeti adatvagyon . A 

nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös 

szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő 

nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. Lentner Csaba professzor szerint „az 

Alaptörvény fokozott védelmet biztosít a közpénzeknek és a nemzeti vagyonnak, 

valamint garanciákat rögzít az ezekkel való felelős és átlátható gazdálkodás érdekében.”  

Az Alaptörvény a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapelveit a következőkben 

határozza meg: 

 Nemzeti vagyont csak törvényben meghatározott célból lehet átruházni, 

törvényben meghatározott kivételekkel, az értékarányosság követelményének figyelembe 

vétele mellett. 

 Nemzeti vagyon átruházására vagy hasznosítására vonatkozó szerződés csak 

olyan szervezettel köthető, amelynek tulajdonosi szerkezete, felépítése, valamint az 
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átruházott vagy hasznosításra átengedett nemzeti vagyon kezelésére vonatkozó 

tevékenysége átlátható. 

 Az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek 

törvényben meghatározott módon, önállóan és felelősen gazdálkodnak a törvényesség, a 

célszerűség és az eredményesség követelményei szerint. 

A nemzeti adatvagyonra vonatkozó előírásokat a nemzeti adatvagyon körébe tartozó 

állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló törvény állapítja meg.  A törvény 

meghatározza a nemzeti adatvagyon fogalmát, továbbá a nemzeti adatvagyon részét 

képező adatállomány tekintetében az adatfeldolgozással megbízható személyek körét, 

pontosabban korlátozhatja e kört, kizárhat az adatkezelésből nem megfelelőnek ítélt 

szervezeteket, végül törvényben meghatározott esetekben biztosítja az egyedi felmentés 

lehetőségét. Ezzel a nemzeti adatvagyon, mint nemzeti vagyonelem kezelésére 

vonatkozó rendelkezések ki is merültek. 

Ki jogosult téradat gyűjtésére? Tágak vagy szűkek a határok? 

A légi távérzékelési célú repülés jelenleg Magyarországon engedélyhez kötött. A légi 

távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről szóló 

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletet szerint a légi távérzékelési engedély kiadása iránti 

kérelmet a honvédelem térképészeti támogatásáért felelős szervhez kell benyújtani. A 

távérzékelési engedély iránti kérelemnek a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 

általános szabályairól szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell: a 

kérelmező személy (szerv) telefon- és telefax-számát, elektronikus levélcímét, a 

távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen 

vagy térképmásolaton két példányban, a végrehajtás tervezett időszakát, a légijármű 

típusát, üzemben tartójának nevét,a távérzékelés végrehajtójának nevét, címét, a 

légiközlekedésről szóló törvény alapján kiadott légi távérzékelési tevékenységi 

engedélyének számát, a távérzékelés felhasználási célját, a távérzékelés, a távérzékelő 

eszközök technikai paramétereit, valamint a távérzékelés folyamata alatt a felvételező 

eszköz által vett vagy rögzített adatok, képek és jelek távközlési úton való továbbítására 

vonatkozó kérelem előzetes engedélyhez kötött megjelölését. A hivatkozott 

rendelkezésekből az következik, hogy ma hazánkban bárki jogosult távérzékelési adatok 

gyűjtésére, amennyiben a kérelmet a megfelelő formában és tartalommal a Magyar 

Honvédség Geoinformációs Szolgálatához benyújtja, és a hatóságtól a szükséges 

engedélyt megkapja. Gyakorlati tapasztalat , hogy az engedélyezés folyamata rutinszerű, 

a kérelmező rendelet szerinti kérelmére a hatóság az engedélyt kiállítja. 
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A rendeletet véleményem szerint több ponton is módosítani szükséges. A tevékenységgel 

nyerhető információk tartalmára tekintettel felül kell vizsgálni a kérelem benyújtására 

jogosultak körét. A gyakorlati tapasztalatok nem igazolták az engedélyezés rendeletben 

rögzített módját (megjegyzés: a kérelmek rendelet szerinti benyújtásának feltételei a 

mai napig nem biztosítottak) és a rögzített határidők sem életszerűek, végül a 

szolgáltatandó adatok köre sem egyértelmű. Elkerülhetetlen a jelenleg hiányzó összhang 

megteremtése a légi tevékenységi engedélyezés rendjét meghatározó, valamint a légi 

távérzékelési engedélyezést szabályozó normák között. 

Hogyan kezeljük valójában téradat-készletünket? 

Jelenleg Magyarországon nincs olyan adatbázis, amely egységes "leltár-szemléletű" 

nyilvántartásban összesíti a hazai téradat-készleteket. Az állami és magánintézmények 

kezelésében, tulajdonában lévő adatbázisokról csak esetlegesen, az adott intézmény 

honlapjáról, vagy egyéb katalógusaiból szerezhetünk információkat, így a meglévő 

téradat-készletekről nem lehet teljes körű tájékoztatást adni, mindössze a nyilvánosan 

hozzáférhető, vagy egyéb – zömmel tapasztalati úton szerzett – információkra lehet 

támaszkodni. 

Történeti tapasztalatok igazolják, hogy egy országos lefedettségű téradat-bázis 

kiépítésére szóló igény már több száz évvel ezelőtt felmerült az akkori katonai körökben, 

így valósulhatott meg hosszas előkészítő munkát követően az Első Katonai Térképezés, 

amelyet a Második és Harmadik Katonai Térképezés, jóval később az országos topográfiai 

térképezések, talajtani térképezések stb. követtek. Összességében elmondhatjuk, hogy 

minden korban szükség volt különböző indíttatások alapján egységes módszertan szerint 

elkészített téradat-készlet(ek)re, amelyet az adott kor színvonalán tudtak megvalósítani. 

A korábban felsorakoztatott szabályok ismeretében több megállapítás tehető. 

Kijelenthető, hogy számos jogszabály írja elő az állam számára különböző adatbázisok 

működtetését. Meghatározza a felelős szervezetet, többé-kevésbe az adatbázis 

tartalmára vonatkozó előírásokat, továbbá technikai kérdéseket rendez. Arra 

vonatkozóan azonban egyetlen jogszabály sem tartalmaz előírásokat, hogy a felelős 

szervezet milyen formában felel az adatbázisok működtetéséért, tartalmáért, 

aktualitásáért a jogkövetkezmények nem rögzítettek. Tapasztalat, hogy az adatbázisok 

megfelelőségének ellenőrzése nem épült be a rendszerbe. Mindezek felvetik azt kérdést, 

hogy mindazok, akiknek Alaptörvényben rögzített jogai gyakorlásának biztosítása 

érdekében a jogszabályok adatbázisok működtetését írják elő, milyen jogi eszközökkel 

élhetnek, ha valamely hatóság mulasztása miatt e jogok sérülnek. Ez a feladatellátással 

megbízott hatóság, végső soron pedig az állam felelősségét veti fel. 
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Közhatalmi kárfelelősség a téradat-készlet kezelése körében, az engedélyeztetés 

példáján 

A közhatalom felelősségével foglalkozó tanulmányok egységes álláspontot képviselnek 

atekintetben, hogy az állami immunitás megkérdőjelezhetetlensége megszűnését, és 

ezzel a közhatalmi felelősség kérdését két tényező indukálta. A hatalommegosztás 

elvének érvényesülésével, valamint az állam, mint gazdasági szereplő, mint egyenrangú 

partner megjelenésével a közhatalom felelősségének kérdése a szakterület központi 

kérdései közé emelkedett. A szakértők több szempontra figyelemmel, és különböző 

szemszögből közelítették meg a témát. Voltak, akik a jogalkotói kárfelelősség kérdését 

vizsgálták, mások az államfő felelősségét elemezték, mégis talán legtöbben a 

jogalkalmazás és jogértelmezési tévedések okozott károkért való felelősséget helyezték a 

fókuszba. Jelen tanulmány témája szempontjából szinte valamennyi megközelítésnek van 

aktualitása itt mégis – és azért is, mert eddig talán e kérdéskör került legkevésbé górcső 

alá – a jogalkalmazói mulasztásból, „nemtevésből” adódó felelősség kiemelt jelentőségét 

hangsúlyozom. 

A jogalkotói felelősség kérdése körében Lajer is rögzíti, hogy „… mind a joggyakorlat, 

mind a jogirodalom elismeri a kárfelelősséget, függetlenül attól, hogy a norma 

megalkotása, vagy annak elmulasztása vezetett a jogellenes károkozáshoz” . Kifejezetten 

a mulasztásban megnyilvánuló jogellenesség és így felelősség kérdését vizsgálja Kiss 

Daisy, amikor a bírósági eljárások elhúzódása miatti kifogás intézményét elemzi . 

Egységes az álláspont tehát atekintetben, hogy a közhatalom felelőssége körében 

létjogosultsága van a mulasztásból adódó károkért való felelősségnek. Különösen így 

kell, hogy legyen ez azért, mert a közhatalmi szerv „hallgatása” esetleg jogellenes 

magatartásra vagy kárt okoz, vagy esetlegesen jogellenes magatartásra „kényszeríti” a 

jogalkalmazót. 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a „Felelősség közhatalom 

gyakorlásával okozott kárért cím alatt tárgyalja a közigazgatási jogkörben okozott kárért 

való felelősséget. Ez a szabályozás tulajdonképpen fenntartotta a korábbi elveket némi 

pontosítással, bár Borbás Beatrix véleménye szerint „ez a mennyiségileg nyilvánvaló 

többlet tartalmilag nem nyújt minden esetben többet a hatályos szabályozásnál” . A 

törvény szövege szerint a közigazgatási jogkörben okozott kárért a felelősséget akkor 

lehet megállapítani, ha a kárt közhatalom gyakorlásával vagy annak elmulasztásával 

okozták, és a kár rendes jogorvoslattal, továbbá a közigazgatási határozat bírósági 

felülvizsgálata iránti eljárásban nem volt elhárítható. Közigazgatási jogkörben okozott 

kárért a közhatalmat gyakorló jogi személy tartozik felelősséggel. Ha a közhatalmi jogkör 

gyakorlója nem jogi személy, a kárért az a jogi személyiséggel rendelkező közigazgatási 

szerv tartozik felelősséggel, amelynek keretében az eljárt közigazgatási szerv működik. 
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Az új Ptk-ban immáron törvényi szinten is megerősítést nyert, hogy a mulasztás éppúgy 

megalapozhatja a felelősség fennállását, mint valamely aktív magatartással 

megvalósított károkozás, ugyanakkor – ahogy azt a korábbi bírói gyakorlat már 

megerősítette – e felelősségi formula kizárólag a közhatalom gyakorlása körében 

végrehajtott magatartás vagy mulasztás esetén hívható elő. E tekintetben tehát 

leszögezhetjük, hogy amennyiben egy közhatalmat gyakorló szerv közhatalmának 

gyakorlása keretében harmadik személynek kárt okoz, a közhatalmi kárfelelősség 

kérdése vizsgálható. 

Még egy dologra érdemes itt utalni: Borbás Beatrix világított rá a közhatalmi felelősség 

közjogias szemléletű megközelítése kapcsán arra a momentumra, „miszerint a polgári jog 

alanyai eldönthetik, hogy egymással jogviszonyra lépnek-e, a magánfél azonban számos 

esetben nem döntheti el, hogy az állammal, annak szervével, alkalmazottjával – a 

hatósággal – olyan jogviszonyba lép-e, amely által neki kára keletkezhet.”  

Érdemes megvizsgálni a kérdés a légi távérzékelés engedélyezési eljárása példáján 

keresztül. A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának 

rendjéről szóló 399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint a légi távérzékelési célú 

repülés engedélyhez kötött. Az engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelem 

térképészeti támogatásáért felelős szervhez, jelenleg a Magyar Honvédség 

Geoinformációs Szolgálatához kell benyújtani. A rendelet 2013. március 1-jén lépett 

hatályba, tehát ezen időpontot követően légi távérzékelés kizárólag a Magyar Honvédség 

Geoinformációs Szolgálatának engedélye birtokában végezhető függetlenül attól, hogy a 

távérzékelést végző rendelkezett „távérzékelős légi felvételre” szóló, a légügyi hatóság 

által kiadott légi tevékenységi engedéllyel. A rendelet előírja a kérelem formai és tartalmi 

követelményeit. A szabályozó szerint az engedély iránti kérelem az ügyfélkapun, vagy a 

szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által kötelezően 

nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerint, más szolgáltatás 

igénybevételével is benyújtható. Arról vélhetően végrehajtási rendelet gondoskodik, hogy 

ki felelős az engedély iránti kérelmek benyújtását biztosító technikai feltételek 

megteremtéséért. Jelen tanulmány időpontjában még mindig nincs lehetőség a kérelem 

rendeletben előírt formában történő benyújtására, hiszen az ügyfélkapu ilyetén történő 

aktualizálása nem történt meg. A jogszabályban előírt kötelezettségre tekintettel 

azonban az ügyfelek kérelmeiket benyújtják a hatósághoz, a GEOSZ pedig elbírálja 

azokat. Történik mindez immáron lassan egy éve a jogszabállyal teljes mértékben 

ellentmondó módon. 

Visszautalva a két bekezdéssel korábban írtakra a hatóság mulasztása miatt az ügyfélnek 

két lehetősége van: vagy tartózkodik a tevékenység végzésétől, hogy azzal ne idézzen 

elő jogellenes magatartást, ezzel komoly károkat szenvedhet el (felmerült kér és 
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elmaradt haszon egyaránt), vagy mérlegelve az esetleges jogkövetkezményeket, 

jogellenes magatartásra „kényszerül”, kérelmét nem vagy nem a megfelelő formában 

adja be. Tapasztalati tény, hogy az ügyfelek ez utóbbi megoldást választják, vagyis 

kérelmüket papír formában nyújtják be, amelyre szintén papírforma engedélyt kapnak. 

Kicsit jogellenes, de legalább van... – gondolják. Felvetődik a kérdés, hogy miért így 

járnak el az érintettek. Szinte biztos, hogy ennek indoka kettős: egyrészt semmilyen 

esélyét nem látják annak, hogy ha ilyen ügyben kártérítési igényt érvényesítenének 

bármikor, bármely bíróság megítélné azt számukra, másrészt a hatóság maga is 

jogellenesen jár el, hiszen „befogadja” a nem megfelelő formában benyújtott kérelmet, 

kvázi „partner” a jogszabályba ütköző eljárásban. 

Ha mindezek vizsgálatát követően feltesszük a kérdést, hogy terheli-e felelősség a 

közhatalmat megtestesítő szervet, mert elmulasztotta egy, a jogszabályban előírt 

feladata telesítését, talán vita nélkül kijelenthetjük, hogy igen. Így van ez annak ellenére, 

hogy a rendelet nem direkte nem írja elő az engedélyező hatóság számára a feltételek 

kiépítésének kötelezettségét, vagy annak ellenőrzési feladatát. Az más kérdés – és itt 

már a felelősségre vonás hatékonyságáról beszélünk –, hogy a jogi környezet mennyire 

segíti elő az igényérvényesítés lehetőségét. Persze azt is elmondhatjuk, még mindig 

jobb, mintha a hatóság teljes elutasító magatartást tanúsítana. Mégis úgy gondolom, 

hogy és az ehhez hasonló közhatalmi mulasztások amellett, hogy a magánszféra 

szereplőinek súlyos károkat okozhatnak, a jogbiztonságot is veszélyeztetik, hiszen nem 

erodálja jobban a jogrendszer semmi, mintha az állam lép át a saját maga alkotott 

jogszabályon. 

Néhány további gondolat a felelős gazdálkodás körében 

A PSI irányelv rendelkezései kifejezetten a nemzeti adatvagyon, mint nemzeti 

vagyonelem vonatkozásában határoznak meg irányvonalakat a tagállamok számára. Az 

Unió – felismerve az „információ hatalom” örök érvényű elvét – fő célja, hogy a közszféra 

információi a lehető legoptimálisabban hasznosuljanak. Fő rendeltetésük betöltése 

mellett, további profitorientált vagy nonprofit felhasználásukkal hozzájárulhatnak a 

gazdasági növekedéshez. 

„Az információ új ismeretté értelmezett adat.”  Egyes elméletek szerint az információ 

tőlünk függetlenül létezik. Adat minőséget pusztán általunk nyer, tehát akkor, amikor 

számunkra is nyilvánvalóvá lesz. Az adat önmagában értéket képvisel, ez lehet 

társadalmi, tudományos, gazdasági vagy akár hatalmi érték. Az adattal képesek lehetünk 

egy meglévő értéket növelni, így értéknövelő. Mivel értéket képvisel, így profitot is 

termelhet. 
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Az információ témánk szempontjából fontos tulajdonságai mennyisége, minősége, 

felhasználhatósága. 

Az információelmélet hivatkozott elvei megerősítik a PSI irányelv által felállított vélelmet, 

miszerint az információk és az azokból előállított adatbázisok képesek növelni egy adott 

ország GDP-jét, tehát gazdasági növekedést segítő hatásuk vitathatatlan. 

A PSI irányelv hazai jogrendbe történő átültetése a mai napig nem történt meg. Sem 

külön jogszabály, sem a hivatkozott, információgyűjtést előíró törvények, rendeletek nem 

határozzák meg a működtetett adatbázisok további felhasználási lehetőségeit. Ez 

vonatkozik mind a kereskedelmi, mind pedig a nem kereskedelmi hasznosítás formáira. 

Nincs ez így a nemzeti vagyon egyéb kategóriái esetében. Míg a nemzeti vagyonról szóló 

törvény, valamint az állami vagyonról szóló törvény és számos szakági jogszabály 

részletesen, sokszor taxatíve meghatározza a nemzeti vagyon hasznosításának 

kötelezettségét, módjait és kereteit, addig a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami 

nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. törvény valójában nem 

követi az Alaptörvényben foglaltakat, nem kezeli a nemzeti adatvagyon valódi 

vagyonelemnek. Lényegében azt is mondhatjuk, hogy az állam semmilyen formában nem 

hasznosítja ezt a közgazdászok által már évek óta kiemelt fontosságúnak ítélt (majd 

később jogszabályban is nevesített) vagyonelemet. 

A PSI irányelv hazai jogrendbe történő átültetése – bár látható módon helyes irányokat 

jelöl– a mai napig nem történt meg. Sem külön jogszabály, sem az információgyűjtést 

előíró törvények, rendeletek nem határozzák meg a működtetett adatbázisok további 

felhasználási lehetőségeit. Ez vonatkozik mind a kereskedelmi, mind pedig a nem 

kereskedelmi hasznosítás formáira. Az vitathatatlan, hogy az adatbázisok további 

hasznosításának elmaradása súlyos hiányosság lenne, az azonban feltétlenül elemzést 

igényel, hogy milyen formában és tartalommal lehet a kérdést leghatékonyabban 

megvalósítani. Az alapelvek jogszabályi szintű rendezése azonban szinte biztos, hogy 

elkerülhetetlen. 

Összegzés 

A tanulmány vége felé járva azt talán nem szükséges tovább részletezni, hogy a légi 

távérzékelés engedélyeztetésének rendje újragondolást igényel. 

A másik témára rátérve a téradat-készlet, mint adattár létrehozása és működtetése 

program szintű gondolkodást igényel, hiszen a megvalósítás részeként az alapelveket 

törvényben (talán az sem túlzás, hogy Alaptörvény szintjén) kell szabályozni, a 

működtetés részleteinek rögzítésére pedig rendeleti szinti szabályozása indokolt. Az 

Adattár megvalósításának feltétele a megfelelő jogszabályi keret. A megalkotandó 
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jogszabály(ok)nak rendelkeznie(ük) kell az Adatbázis létrehozásának céljáról, 

létrehozásának tényéről, adattartalmáról, az Adatbázis kezeléséről, a felelősségi- és 

hatáskörökről. Pontos definíciókat kell, hogy tartalmazzon a használt fogalmak 

tekintetében. Szabályozni kell továbbá az Adatbázisból történő adatszolgáltatás rendjét, 

a hozzáférési szinteket és jogosultak körét, a felhasználók jogait és kötelességeit. 

Rendeleti szinten, esetleg utasításban kell rendezni az üzemeltetés feltételeit. Az 

ellentmondások kiszűrése, valamint a párhuzamosságok megszüntetése érdekében nem 

kerülhető el a legalább egy tucat szakági jogszabály áttekintése sem (2012. évi XLVI. 

törvény a földmérési és térképészeti tevékenységről, 1997. évi LXXVIII. törvény az 

épített környezet alakításáról és védelméről, 1995. évi LIII. törvény a környezet 

védelmének általános szabályairól stb.). E körben át kell tekinteni a nemzeti adatvagyon 

körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi CLVII. 

törvény rendelkezéseit is. A nemzeti adatvagyon definícióját újra kell, gondolni, mert a 

jelenlegi meghatározás  túl tágra nyitja a határokat, ezzel homlokegyenest más 

tekintetben értékkel bíró (más-más célból megalkotott és közzétett) adatokat sorol egy 

kategória alá. Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük a PSI irányelv által kijelölt 

irányokat. 

Távlati célok 

Jelen tanulmány gondolatébresztő. Hosszú távú célom, hogy feltárjam a Magyarországon 

előállított téradatok mennyiségét, minőségét, az előállításukat végzők körét, az előállítás 

költségeit, továbbá meghatározzam a téradatok és az azokból előállított adatbázisok 

GDP-hez viszonyított értékét, gazdasági növekedést segítő hatását, a hasznosítás 

megfelelő formáit és szereplőit, lehetőségeit. Cél, hogy kimutassam a téradatok 

hasznosításával megtermelhető hozzáadott értéket és annak realizálási formáit. Végül 

feladatomnak tekintem feltérképezni, hogy a jelenlegi jogszabályi háttér mind hazai, 

mind EU-s szinten hogyan alakítható át úgy, hogy az hatékonyan tudja segíteni a fent 

rögzített célok elérését (a jelenlegi szabályozók hiányosságainak megállapítása, valamint 

javaslatot megfogalmazása a szabályrendszer átalakítására). 

  

Felhasznált irodalom 

19/1995. (III. 28.) AB határozat 

az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 

Az információszabadság körében újabb kérdést vetett fel a közszféra információinak 

további felhasználásáról szóló 2003. november 17-i 2003/98/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 
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LŐRINCZ ANDRÁS 

AZ ALTERNATÍV POLITIKAI FEJLŐDÉS FRANCIS FUKUYAMA SZEMÉVEL 

 

 

Absztrakt 

A nemzetközileg ismert társadalomtudományi bestsellerszerzőt gyakran illetik a váddal, 

hogy „népszerű államtanának” alapvetései gyakran cserélődnek, a szakma nagy része 

mégis a fukuyamai életmű magnum opusának nevezte a könyvet. A mű komplex 

szemlélete egyesíti az antropológia, a jog- és történettudomány, a vallás- és 

gazdaságtörténet eredményeit, miközben választ keres az emberiség tízezer éven át 

tartó államfejlődésének legfontosabb kérdéseire. A civilizációk fejlődését nem csak a már 

megszokott kontinentális és angol-szász koncepciókon keresztül tárgyalja, hanem az ősi 

Kínától kezdve az indiai kasztrendszeren át egészen az iszlámon, és végül a 

kereszténységen nyugvó berendezkedésekig a teljes glóbuszt vizsgája. 

 

Kulcsszavak: angol-szász történetírás, antropológia, jog- és történettudomány, vallás- és 

gazdaságtörténet 

 

Bevezetés 

Yoshiro Francis Fukuyama legújabb, magyar nyelven is megjelent könyve, A politikai rend 

eredete igen ambiciózus célt tűzött maga elé. Egy alternatív politikai fejlődés-elméletet 

kíván megfogalmazni, mely képes több tízezer év társadalmi és politikai fejlődését 

megmagyarázni, de mégsem túl absztrakt – mint a közgazdászok elméletei – és nem is 

túl partikuláris, ami a szerző szerint gyakori hibája a történészeknek és 

antropológusoknak. 

 

Áttekintés 

A mű evolucionista történelemszemlélete erős, liberális ihletésű intézményorientáltsággal 

párosul. A politikai fejlődést az államépítés, a joguralom és a kormányzati felelősség 

hármas fogalomrendszerén keresztül vizsgálja, de éppúgy támadja a hagyományos 

angol-szász „whig” történetírást, ahogy a klasszikus modernizáció elméletet és a 

neoklasszikus közgazdaságtan racionális emberképét is. A kétkötetesre tervezett 

vállalkozás első része a neolitikumtól a francia forradalomig tárgyalja az emberiség 

állam- és társadalomszervezési fejlődését, módszertanát tekintve pedig felhasználja a 

történeti szociológia, az összehasonlító antropológia, az evolúciópszichológia, a biológia, 

a jog- és történettudomány, valamint a vallás- és gazdaságtörténet eredményeit is. 
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A mű kiindulópontja és egyben leginkább figyelemreméltó eleme a szerző emberképe. 

Fukuyama szerint az individualizmus – ami interpretációjában Hobbes, Locke és 

Rousseau elméletének közös keresztmetszete – valójában nem része sem általában az 

élőlények, sem a természeti ember attitűdjének, inkább egy olyan felvett 

viselkedésforma, ami a már kifejlett politikai-társadalmi környezethez köthető. Érvelését 

a természetben megfigyelhető együttműködési stratégiákra – a rokonválasztásra, a 

reciprok altruizmusra, illetve az emberrel 99 százalékban közös génállományú 

csimpánzok társas viselkedésmintáira – alapozza, ezzel hangsúlyozva a homo sapiens 

kooperatív alaptermészetét. Magát az emberi felemelkedést is annak az evolúciós 

nyomásnak tulajdonítja, amely kialakította a társas érintkezés során ismétlődő 

fogolydilemmák megoldásához szükséges kognitív és absztrakciós képességeket 

fajunkban. Ebben a versenyben az a csoport lett a nyertes, amelyben az egyedek a 

kognitív tudáskészletük révén szervezettebb társadalmi szerveződést tudtak felmutatni. 

Ebből az is következik, hogy a családnak és barátoknak való kedvezés mélyen, 

biológiailag kódolt módon gyökerezik az emberi természetben, és bár a bonyolultabb 

szervezetek meritokratikus kiválasztást követelnek meg, de ez a fentiek miatt több 

szempontból is természetellenes, s ha rendszerek csődöt mondanak, az emberek a társas 

lét egy korábbi formájához térnek vissza. Ez az alapja annak a jelenségnek, amit a 

szerző patrimonializmusnak nevez, és a politikai fejlődés egyik alapmotívumaként jelöl 

meg. A könyv a vallás értelmét sem a klasszikus „világmagyarázó” funkcióban találja 

meg, hanem abban a játékelméleti összefüggésben, miszerint a nagyobb csoportokban a 

kollektív cselekvés szükségszerűen ellehetetlenül, amikor elszaporodik a rövidtávon 

rentábilisabb ún. potyautas magatartás. Elmélete szerint a vallás transzcendens, 

jutalmazó és büntető befolyása nélkül egyetlen nagyobb közösség sem lett volna 

fenntartható. Ugyanakkor a szerző szerint az emberek erős hajlandóságot mutatnak az 

érzelmi alapú normakövetésre is, tehát hajlamosak arra, hogy a mentális modelljeiket és 

a szabályaikat belső értékkel ruházzák fel, és még a megváltozott körülmények dacára is 

ragaszkodjanak hozzájuk. Ez magyarázza szerinte, hogy a politikai fejlődés legtöbbször 

nem fokozatos és lineáris, illetve sokszor kísérik kataklizma-szerű összeomlások. 

A fejlődéstörténet epizodikus tárgyalását Fukuyama is – Emile Durkheim nyomán – a 

„szegmentális” társadalmakkal kezdi. Ebben a modellben a közösségek önellátók, 

egyenrangúak, tehát centralizált politikai struktúrával még nem rendelkeznek. A 

csoportok között az exogámián kívül nincs kapcsolat, a rendszer csak további önálló 

szegmensek létrejöttével, extenzív módon képes növekedni. A leszármazás tekintetében 

a szerző megkülönböztet unilineáris és kognatikus modellt. Az előbbi szerint a családfát 

vagy csak apai, vagy csak anyai ágon tartják nyilván, az utóbbiban ez lehet bármelyik 

vagy mindkettő. A legelterjedtebb forma (Kína, India, Közel-Kelet Afrika, Óceánia, 

Hellász, Római Birodalom) az agnáció, ami csak férfiági leszármazást jelöl. 
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A törzsi szervezet már egyértelműen politikai, azaz mesterséges képződménynek 

tekinthető, amelyben a vallás és a rokonság még szoros összefüggésben áll. A csoportok 

a – néhány generációval korábban élt – közös Őstől származtatják magukat, őt is 

imádják. A vezetőket csoportkonszenzus juttatja hatalomra, akiknek kényszerítő erejük 

nincsen, helyzetük leginkább a weberi karizmatikus vezető képének felel meg. A 

kikényszeríthetőség hiánya miatt az igazságszolgáltatás is önsegély és családok közti 

alku kérdése. A törzsben nem ismerik a magántulajdont, a föld haszonélvezete a 

közösség már elhalt, éppen élő, és még meg nem született tagjait együttesen illeti meg, 

elidegeníthetősége pedig e keretek között értelmezhetetlen. Fontos, hogy a vallási alapú 

rokoni összetartás már lényegesen nagyobb katonai erőt képes mozgósítani, mint a 

szegmentális konstellációk. A mű ebben a kapacitásnövekedésben jelöli meg a törzsi 

szervezet létrejöttének okát is. 

„A leviatán eljövetele” című fejezetben érkezünk az állam létrejöttének okaihoz. 

Fukuyama a szerződéselméletek klasszikus magyarázatát éppúgy elveti, ahogy Karl 

Wittfogel „hidraulikus” (öntözéses) elméletét, noha annak majd minden elemét 

(népsűrűség- és termelésnövekedés, földrajzilag egységes, de körülhatárolt terület) 

szükséges körülménynek tartja. Szerinte a társadalomszervezéssel elért 

termésnövekedés elégtelen magyarázat az állam létrejöttére, de az külső erőszaktól való 

félelem vagy a törzsi vezető karizmatikus, vallási hatalma, esetleg egy idegen hódító 

törzs termelésre kényszerítő ereje elégséges államalkotó tényező lehet. Aggályosnak 

tartom ezt az érvelést, mivel egy nomád katonai fenyegetésre biztosan nem lehet 

adekvát válasz egy letelepült technológián nyugvó államépítés, ami csak fokozza az 

emberek kitettségét. Ráadásul azt a szerző is elismeri, hogy bizonyos területeken (Afrika 

egyes részei, Óceánia, Afganisztán) pontosan azért nem találunk a kezdetekben 

államiságot, mert a földrajzi feltételek (izoláció, terméketlenség) nem tesznek lehetővé 

termelő (például önözéses) tevékenységet. Végül arra az álláspontra helyezkedik a 

szerző, hogy túl sok az egymással kölcsönhatásban álló tényező ahhoz, hogy olyan erős 

és predikatív elméletet állíthasson fel, amelyek alapján megállapíthatnánk, mikor és 

hogyan jöttek létre államok. Ugyanakkor kérdésként teszi fel, hogy mennyire érdemes 

egy „ilyen elmélettel bajlódni, elvégre a világon a legtöbb állam versengő, nem pedig 

eredeti államalapítás eredményeként jött létre.” 

Miképpen a törzset is háborús célok hívták életre, úgy a ókori kínai állam is a „szűnni 

nem akaró háborúnak” köszönheti létrejöttét az elmélet szerint. A hadsereg 

finanszírozási szükséglete pedig megnövelte a meritokratikus kiválasztású, polgári 

közigazgatás szükségességét. Kínában a vallás sohasem gyakorolt olyan egyetemes 

joghatóságot, mint a keresztény egyház Európában, így a kínai fejlődés sajátossága lett, 

hogy bár a Csin birodalom a Max Weber-i értelemben vett modern állam majd minden 

jegyét magán viselte, a hatalmát sem a joguralom, sem az uralkodói felelősség nem 
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korlátozta. A kínai politika alapértelmezett állapota a koraérett, központosított, 

bürokratikus állam lett, amelyet időnként patrimoniális széthúzás váltott fel. Fukuyama 

szerint egy alapvetően protototalista rendszerről beszélhetünk, amit a lázadások autoriter 

rendszerré szelídítettek. 

India ehhez képest a gyenge állam és erős társadalom ellentéttel jellemezhető. Mivel a 

terület nem volt kitéve a kínaihoz mérhető állandó háborús fenyegetettségnek, így 

decentralizált, szegmentális, autarktikus kisközösségek (önkormányzatok) alakulhattak 

ki. Ez nem tette lehetővé a relatív gyenge központi hatalom részére a nagyarányú 

katonai mozgósítást, és a harc így egy kis létszámú arisztokrata réteg elfoglaltsága lett, 

és Európához hasonlóan a hatalom megosztott maradt. Így az uralkodó felett érdemi 

kontroll alakulhatott ki. Talán ez az oka annak, hogy Indiában a jog sem a politikai 

hatalomból, hanem a vallási rituálékból jött létre.  Bár a brahmanák osztálya nem hozott 

létre szervezett egyházat, de az államtól független erkölcsi tekintélyük mégis 

megkérdőjelezhetetlenné vált. A társadalmat meghatározó vallási törvényeket írásba 

foglalták, így korlátozva az uralkodó hatalmát. A szerző ebben a joguralom csíráját látja, 

bár – véleményem szerint – ez csak a jog uralmának teljes pozitivista kiüresítése esetén 

állítható. Nem beszélve arról, hogy egy homályos vallási tétel egzaktsága – még ha írott 

is – messze elmarad például egy kondicionális jogszabályétól. 

A következőként tárgyalt mameluk és oszmán államok lényegi vonását alkotó rabszolga- 

katonaság intézménye a globális politikai fejlődés szempontjából zsákutcának bizonyult, 

de az erőteljesen törzsi társadalmi környezete dacára az államépítés kihívásaira 

kezdetben kiváló alternatívát nyújtott. Az oszmán hatalomnak központosított, 

személytelenül igazgatott korszerű birodalmat sikerült létrehoznia, amit a muszlim 

társadalomtól teljesen elkülönült, személyében és egzisztenciájában teljesen 

kiszolgáltatott hivatalnok és katona rétegére alapozott. Mivel a meritokratikus 

kiválasztási rendszer kezdetben nem tette lehetővé a ezen státuszok és a 

haszonélvezetbe adott vagyon örökölhetőségét, így nem alakult ki olyan arisztokrácia 

sem, ami a szultán hatalmának gátját képezhette volna. Némi keretet azért adott a 

hagyományos írott iszlám jog (saria) ami felett vallási hatóságok őrködtek, ezért a szerző 

itt is joguralmi kereteket, és elméletileg korlátos hatalomgyakorlást emleget. 

Mindenesetre a nagy területszerzések lezárulásával beköszöntő válság miatt a rendszer 

fenntarthatatlanná vált. Az állami szereplők túl nagy arányú elvonásra kényszerültek, ami 

a gyenge tulajdonjogi viszonyok miatt rablógazdálkodássá fajult, ellehetetlenítve minden 

hosszú távú befektetést. A kezdetben meritokratikusan kiválasztott katonai és hivatali 

státuszok örökölhetővé váltak, és az oszmán állam patrimoniális széthúzásba süllyedt. 

A középkori Európában viszont – sajátos módon – a társadalmi fejlődés megelőzte a 

politikai fejlődést, egy sokkal szabadabb, individuális tulajdonjogot is létrehozva. 

Ráadásul Európában a hatalom szélsőségesen megosztott képet mutatott, ami az 
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egyháznak óriási mozgásteret biztosított. Az invesztitúraharcot követően az államok a 

világi politika terén ugyan autonómiát nyertek a szakrális hatalomtól,  de az egyház, 

létrehozva egy szisztematikus kánonjogot, a hatalom legitimáló szerepét továbbra is 

magának vindikálta. Ezért Fukuyama a joguralom gyökereit – egyházi alapon – 

Európában a XII. századtól eredezteti. Ráadásul a korlátozott politikai hatalom mellett a 

joguralom másik kritériuma is – a jogok, szerződések feltétlen tisztelete – tetten érhető 

szerinte abban, hogy az uralkodók nem sajátíthatták ki csak úgy (mint pl. Kínában) az 

elitek tulajdonát, mert az ugyanarra a feudális szerződési jogra épült, amin saját 

hatalmuk is nyugodott. Vagyis az európai feudalizmus egész hierarchiáját, ami a 

hatalmat számos alárendelt politikai egység között osztotta szét, az örökletes jog védte. 

Fontos, hogy az európai középkori állam legitimitása és tekintélye Fukuyama szerint az 

igazságszolgáltatási tevékenységen nyugodott, de abban azért egyetért a meghatározó 

szakirodalommal, hogy az abszolutizmus kora újkori kialakulása a katonai mozgósításhoz 

szükséges fiskális szükségletekkel függött össze. Mivel az „nincs adózás képviselet 

nélkül” elvét általánosnak ítéli a korban, így az európai történelem a XV-XIX. század 

közötti szakaszát a  központosítani kényszerülő államok és a nekik ellenálló társadalmi 

csoportok (rendek) történetének fogja fel. Ahol a csoportok gyengék és szervezetlenek 

voltak (Spanyolország, Franciaország), vagy az állam kooptálta őket más társadalmi 

csoportoktól való erőforrás elvonásra (Oroszország) ott abszolutista államok jöttek létre. 

Ahol az ellenállók olyan szervezettek voltak, hogy a központi kormányzat nem tudott 

felettük uralkodni, gyenge abszolutizmus jött létre (Lengyelország, Magyarország). Ahol 

az állam és az ellenálló csoportok között nagyobb volt az egyensúly, ott felelős 

kormányzat jött létre (Anglia, Dánia). Ennek fényében szerző szerint tipikus példája a 

relatív gyenge királyi hatalom és a túl erős politikai társadalom között feszülő 

problematikának a középkori, kora újkori magyar állam. Bár a központi kormányzat 

hatalmát sikerült alkotmányos korlátok közé szorítani, de a társadalom elitszereplőinek 

túlzottan homogén és status quo-ra törekvő álláspontja megakadályozta a kormányzati 

felelősség kialakulását, és ez decentralizált, oligarchikus uralmat eredményezett. 

Fukuyama szerint az Aranybulla kiadását követő három évszázadban a magyar 

rendeknek annyira sikerült meggyengíteni a király hatalmát, hogy annak Mohács egyenes 

következménye. 

 

Összegzés 

A fentiekben vázolt elmélet alternativitását az az állítás adja, miszerint a joguralom a 

középkori Európában, a Közel-Keleten és Indiában már a modernitás kezdete előtt 

létezett. Ellenben Kínában a centralizált modern állam korai megjelenése 

ellehetetlenítette, a Közel-Keleten pedig a törzsi széthúzás és a rabszolga-katonaság 

hosszútávú fenntarthatatlansága megsemmisítette a joguralom csíráit is. Európában az 
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államépítés megkésettsége jótékony hatást gyakorolt a joguralomra, és így áttételesen a 

kormányzati felelősség kialakulására is. Az elmélet nagyívűsége bár impozáns, de 

állításai a modern állam, a joguralom és a kormányzati felelősség terminusát olyan 

mértékben általánosítják, ami már használhatóságukat veszélyezteti. Mintha Fukuyama 

nem mindig tartaná szem előtt, hogy ezek a fogalmak az intézményi, normatív és eljárási 

kontextust konjunktív módon igénylik, különben csak szavak maradnak. 
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KESZTHELYI ZSOLT 

A MODERN  ÁLLAM (TÖRTÉNETI PERSPEKTÍVÁK ÉS A KIHÍVÁSOKRA ADOTT 

VÁLASZOK) 

A MODERN ÁLLAM VÁLSÁGA EURÓPÁBAN 

 

A „modern állam” fogalom kialakulása 

A modernitás fogalma  egyes szerzők szerint V. századi eredetű, eredetileg a pogány kor 

és a keresztény kor megkülönböztetésére használták, a modern kifejezés pusztán az 

időben közelebb álló szerzőket jelölte ( antiquitas/modernitas). 

A reneszánsz idején, a XII. században jelenik meg az antikvitás-modernitás ellentétpár 

szembeállítása– itáliai városállamokban a modernitás pozitív jelentéssel bírt. Sokan az 

antikvitással való kapcsolatot újraértékelő reneszánsz idejére a  XIV. századi olasz 

városállamok  virágzásának idejére teszik a modern állam születését. 

 A XVI. században a humanizmus idején a középkort jelölő modernitással szemben az 

antikvitás tűnt „modernebbnek”. 

Van, aki reformációhoz kapcsolja a modernitás születését (1517).  Jelinek modern 

képviseleti rendszer kialakulását a protestáns kálvinista egyházi rendszerre vezeti vissza.  

A mai értelemben vett modernitás fogalma a 17. század második felében születik meg 

Christoph Cellarius nevéhez fűződik az ókor-középkor-újkor felosztása. A modern állam 

létrejötte úgy másfélszáz évvel megelőzi az elnevezés megjelenését. A modern állam 

szóösszetételt először Fichte használja 1800-ban. (Korábban 1789 után a forradalom vs. 

ancien regime kettős szóhasználat a jellemző.) 

A modern államok először Európában, az európai civilizáció fejlődésének eredményeként 

jelentek meg, majd terjedtek el az egész világon a 20. század végére. Három történeti 

korszakát lehet megkülönböztetni: 

1.  A vesztfáliai békét követően rendi államok a centralizáció, a bürokrácia, a 

szuverenitás fogalmának születésének korszaka. (A kortársak ugyanakkor nem úgy 

érzékelték mintha valami alapvetően új korszakba lépnének: Leibnitz írja a 17. század 

utolsó harmadában: „a korszak egészében azt a benyomást kelti, hogy a világ az 

öregkorába lépett.”  

2.     A XIX. században megszülető liberális polgári állam Oswald Spenglert „ a Nyugat 

Alkonya” című művének megírására inspirálja 1922-ben, amelyben a történelem nagy 
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civilizációinak elemzése alapján legfeljebb 100-200 évet adott az európai civilizációnak  a 

végzetszerűen bekövetkező összeomlásig. 

3.     A második világháború után a diktatúra-képviseleti demokrácia szembeállítás  

jellemző a mai napig. A demokráciát, mint a hatalomgyakorlás módját azonban csak 

akkor tekinthetjük államformának, ha egyenlőségjelet teszünk a demokrácia és az 

alkotmányos állam között. A diktatúrák esetében azonban előfordultak olyan formák (pl. 

a III. Birodalom, Szovjetunió) amelyek nem sorolhatóak be ilyen szempontból 

egyértelműen egyik kategóriába sem. „A modern állam fogalma kiüresedett”  

A modern állam válságjelenségei 

A modern államok legsúlyosabb válságjelenségei közül a demográfiai válság vizsgálható 

leginkább statisztikákkal, azonban ennek hátterében mélyebb kulturális szociológiai és 

gazdasági tényezők húzódnak. 

• A világnak egyre kisebb súlyú részét teszik ki az új állammodellt létrehozó európai 

államok. Száz évvel ezelőtt a világon minden negyedik ember európai volt.  Ma a világ 

népességének kb. 6-8%-át teszi ki Európa népessége, amely arány rohamosan csökken. 

Ugyanez igaz a többségében európaiak által lakott Európán kívüli országokra és Japánra. 

• A népességen belül nyugat-euróba meghatározó országaiban (Németország, 

Franciaország, Nagy Britannia, Hollandia) az újszülöttek negyede-harmada az unión kívüli  

bevándorló –jellemzően mohamedán családokban születik. 

• Magyarországon –akárcsak a nyugat-európában a muzulmánok esetében – még 

megbízható adatok sincsenek a részben hasonló helyzetben lévő cigány népességről, de 

vannak olyan becslések, amelyek szerint 2030-2050 közötti időben a munkaképes 

lakosság többsége már közülük kerül ki, ezzel a szociális rendszer és a gazdaság 

összeomlását okozza. 

A jelenlegi folyamatok folytatódása esetén modern állam Európában megsemmisíti azt a 

népességet és civilizációt, amely létrehozta. 

 Verginaud a francia forradalom idején mondott híres mondata: „a forradalom felfalja 

gyermekeit”  beteljesülni látszik. 

 

A modern állam válsága Európában 
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Alexis de Tocquville szerint a modern demokratikus államok a szabadság és az 

egyenlőség kettős szorításában az egyenlőség a nagyobb veszély, amely akár a 

szabadság rovására is érvényesülni fog.   

Arisztotelész szerint a nem egyenlők egyenlőkként kezelése azonban súlyos 

következményekkel járhat. 

Tocqueville kortársa Hegel, jogfilozófiájában megalkotta a modern állam idealizált 

modelljét amelynek három eleme a létezésének feltétele. E szerint az állam, mint a 

három „erkölcsi hatalom” egyike csak a másik kettő megléte esetén, azokkal 

összhangban képes működni. Hegel szerint az erkölcsi hatalmak a következők: 

 1. a család, 

 2. a civil társadalom,  

 3.a (nemzet)állam.  

Ezek képviselik, közösségi, és korporatív (testületi)valamint  a politikai erkölcsi hatalmat. 

 Ezen túl a jog is erkölcsi hatalomként létezik, amelynek további három típusa a 

törvényes jog, a morális jog, és az államban(alkotmányban) testet öltött jog.  

Hegel szerint az erkölcsi hatalmak nélküli  világot  a totális relativizmus jellemzi 

amelyben nincs olyan amiért élni vagy meghalni érdemes. Ez a felbomlás, káosz szétesés 

világa.  

A Hegel által a modern állam alapjaként meghatározott fenti három tényezőt vizsgálva a 

jelenkori európai demokráciákban meglepő eredményre jutunk 

1. A család, mint a társadalom alapegysége egyesek szerint válságban, mások 

szerint megszűnőben van.(Egyes nyugat-Európai országokban a házasságkötést követő 

három-négy éven belüli válások aránya eléri a 75%-ot, Magyarországon a 60%-ot.) A 

család válsága demográfiai válságot okoz, amit súlyosbít a nem európai kultúrájú 

népesség számának gyors gyarapodása. 

2. A civil társadalom, a helyi közösségek életképessége, erkölcsi befolyásoló 

képessége (hatalma) jelentősen csökkent, Európa keleti felén a kommunizmus miatt már 

eleve gyenge volt. 

 Ennek okai:  

-       nagymértékű mobilitás  



 
35 

- a népesség összetételének megváltozása „sokszínűvé válása”- a multikultúrális 

modell erőltetésével,  

- a népesség egyre növekvő csoportjainak a csökkenő többségi lakossághoz képest 

eltérő szociológiai és kulturális jellemzői valamint  

- a neutrális állam.  

Ezek összhatása végzetes következményekkel van a közösséggel (és állammal) szembeni 

lojalitásra és általában a környezettel (szociális, természeti környezettel) szembeni 

felelősségvállalásra. 

3. A nemzetállamok polgárainak többsége már jellemzően nem mint a nemzethez 

tartozó entitást határozza meg magát, az állam iránti lojalitás a népesség sokszínűvé 

válásával a sokszínűséget meghaladó mértékben folyamatosan csökken.  Ennek helyébe 

azonban nem lép egy ezt helyettesíteni képes másfajta lojalitás. Ezeket a folyamatokat a 

tévesen értelmezett nemzetekfölöttiség elvének nevében a szupranacionális szervezetek 

is erőteljesen támogatják, és sokszor szélsőséges gondolkodásként bélyegeznek meg  

olyan véleményeket, javaslatokat is amelyeket az Európán kívüli társadalmak és államok 

esetében  nem kifogásolnak. Ugyanakkor nem ismerik föl azt, hogy létük a 

nemzetállamok létén alapul. A nemzetállamok iránti lojalitás rombolásával saját létük 

kérdőjeleződik meg. Ez a politika az európai társadalom széthullását a modern állam 

csődjét eredményezheti.  

A modern államok nemzetei népesedési válsága a II. világháború után  

Hipotézisem szerint a modern állam válságának számokban is megfogható 

legegyértelműbb eleme az európai civilizációt hordozó népesség demográfiai hanyatlása  

A produktív népesség csökkenő létszámú új generációi  egy bizonyos határon túl már 

nem képesek a gazdaság  rugalmatlanabb szektoraiban további fizetőképes keresletet 

generálni. Ennek eredménye a permanens gazdasági válság, amit az állami 

ellátórendszerekben súlyosbít az elöregedő népesség és a dinamikusan növekvő létszámú 

nem európai kultúrájú népesség által a szociális és jóléti rendszerekkel szemben 

támasztott növekvő finanszírozási igény.   

Európa a II. világháborút követő munkaerő hiányt először a nők munkába állításával  

oldotta meg. Ennek súlyos következményei a munkába állítás sikerét követően a 70-es 

évektől a születések számában jól látszanak.  A nők munkába állásának ösztönzésével 

ugyanakkor a férfiak átlagos reálbére csökkent, a fizetésük általában már nem volt 

elegendő egy család eltartására. Ez öngerjesztő folyamatot indított el, amely már azokat 

a nőket is munkába kényszerítette akik inkább otthon a hagyományos női szerepet  
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választották  volna. A nőknek ugyanakkor megmaradtak a hagyományos szerepei is, ez 

azt eredményezte, hogy amennyiben családot akartak a munkahelyen túl az otthoni 

második műszakban is helyt kellett állniuk, azonban ez a korábbi többgyerekes 

családmodell fennmaradását lehetetlenné tette. Ugyanakkor a családos nők a gyerek(ek) 

szülése és felnevelése miatt  a mai napig hátrányban vannak a férfiakhoz képest a 

munkaerőpiacon, dédanyáikhoz képest pedig odahaza. 

A családos nők tömeges munkába állását követő két-három évtizedben került sor olyan 

szociális ellátó rendszerek kiépítése, amely az állam fenntartásában nem, vagy csak 

csekély mértékben részt vevő csoportok számára ösztönző népesedési feltételeket 

teremettek –érdemtől függetlenül, alanyi jogon, miközben ezek az ellátások a 

termelésben részt vevők számára nem nyújtottak elegendő ösztönzést, a jóval nagyobb 

befektetést igénylő produktív népességet nevelő gyermekvállaláshoz. Más szóval, ezek az 

ellátások messze nem ellensúlyozták- ellensúlyozzák, a nők munkába állításával a 

családra ezen belül elsősorban a nőkre rótt plusz terheket.  

 A 70-es évektől az egyszerűbb, komolyabb képzettséget nem igénylő munkákra 

vendégmunkásokat hívtak nyugat-Európa nagy gazdaságainak a munkaerő hiányát 

enyhítendő –jelentős részben afrikai és ázsiai muzulmánokat.  

 A vendégmunkások tömegei azonban az eredeti tervekkel ellentétben nem mentek 

vissza a donor országokba, letelepedtek és maguk után hozták családjaikat.  Az ezt 

követő évtizedekben a bevándorlás és a magas természetes szaporodás folyamatosan 

növeli a moszlim népesség létszámát és számarányát nyugat-Európa országaiban.  Az 

azóta eltelt négy évtizedben ezen  népesség második-harmadik, generációja nagyobb 

részben nem tudott, illetve nem is akart beilleszkedni a befogadó társadalmakba. A 

szociológiai vizsgálatok szerint jelentős részük teljesen, vagy nagyobbrészt elutasítja 

többségi társadalom értékrendjét. A bevándorlók leszármazottjai átlagosan jelentősen 

képzetlenebbek, és körükben a munkanélküliség mértéke többszöröse az „őslakókénak”. 

A modern államban Európában  a szociális-jóléti ellátó rendszer az improduktív népesség 

bővülésével és a produktív népesség fogyásával fokozódó mértékben veszi igénybe az 

állam erőforrásait, amely azt az egyre csökkenő létszámú a produktív népesség   

adóztatásának  további növelésével próbálja - hosszabb távon kevés eséllyel - biztosítani.   

A jóléti rendszerek növekvő forrásigényét az állam végső soron a produktív népesség 

fokozódó terhelésével tudja megoldani. A növekvő elvonás kétfelől is egyre kevésbé teszi 

lehetővé a produktív népesség számára a gyermekek vállalását, olyan gyermekekét akik 

felnőve maguk is fenntartói és nem csupán eltartottjai lesznek a társadalomnak.  
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A „produktív”- jellemzően kétkeresős - családoknak a növekvő elvonás miatt ugyanazon 

reáljövedelemért többet kell dolgozniuk, és így egyre nagyobb erőfeszítést jelent a 

gyermek(ek) vállalása és nevelése. Ezeknek a gyermekeknek a felnevelése 

nagyságrendekkel nagyobb személyes és anyagi ráfordítást igényel az ezt vállaló 

szülőktől, ellentétben azon családokkal, akik nagyobbrészt, vagy kizárólag a jóléti 

juttatásokból kívánják nem csupán gyermekeiket, de saját magukat is fenntartani, 

miközben nem áll szándékukban az állam és a társadalom számára is hasznos polgárokat 

nevelni. Ehelyett az állam számára káros szociokulturális mintájukat tovább örökítik 

gyermekikre, akiknek aránya a lakosságon belül évről-évre növekszik.  

Nyugat –Európában ez a nyílt vagy kevésbé nyílt szembenállás a keresztény eredetű 

európai értékrenddel gyakran a muzulmán valláshoz, kelet-Európában jelentős részben a 

cigány lakossághoz köthető. 

Az elhibázott gazdaság-és népesedéspolitika valamint kultúrpolitika miatt úgy tűnik, a 

modern állam Európában nem képes az európai civilizáció és az azt megteremtő népek 

fennmaradását biztosítani. Nem zárható ki akár a demográfiai összeroppanás sem Európa 

ma legjelentősebb országaiban és kelet-Európa egyes államaiban a XXI. század végéig.  

Az európai fejlett országok természetes szaporodási mutatói mindenütt a stabil 

népességet eredményező szint alatt vannak. A bevándorolt népesség esetében ez 

jellemzően ennek többszöröse. Ez azt eredményezi, hogy számos nagy nyugat európai 

országban egyes becslések szerint az újszülöttek közel harmada mohamedán családban 

születik, és ez az arány évről évre emelkedik. 

A bevándorlás, valamint az európai civilizációtól idegen, azzal ellenséges kulturális 

attitűddel és a fogyó európai népeknél sokkal dinamikusabb demográfiai mutatókkal 

rendelkező népesség integrációjának eddigi sikertelensége nyilvánvaló. Az eltérő 

kultúrájú csoportok integrációja a neutrális modern államokban eleve nem volt valószínű, 

a helyzetet tovább rontotta az uralkodó liberális ideológia által EU szinten is erőltetett 

multikulturális modell, a politikailag korrektség (pc) nevében történő elhallgat(tat)ás és 

nyugat-Európában a népességfogyás kompenzálására a további bevándorlás erőltetése. 

Ennek eredményeként a részben már harmadik-negyedik generációs muzulmán népesség 

döntő többségének (egyes felmérések alapján akár 70-80%-a) nem tartja magát a 

befogadó országhoz tartozónak, illetve elsősorban muzulmánnak tartja magát és nem 

lojális az őt befogadó társadalomhoz és államhoz.  

Demográfiai kilátások  

• Jelenleg a meghatározó nyugat-európai országok lakosságán belül számos 

esetben (Nagy – Britannia, Franciaország, Németország, Hollandia) a gyerekek között a 
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bevándorló, illetve mohamedán népesség gyermekeinek aránya 20-30% között mozog és 

ez az arány évről-évre folyamatosan növekszik.  

• A dél-európai országokban még nem ilyen súlyos a helyzet, de a mohamedán 

népesség 2030 körülig ezekben az országokban is megduplázódik. 

• A jelenlegi folyamatok folytatódása esetén valamikor a XX. század második 

felében a német, francia és angol, holland nagyvárosokban a muzulmán lakosság aránya 

meghaladja az 50%-ot, a század végére pedig a muszlimok alkothatják a nyugat-európai 

országok munkaképes lakosságának, illetve egyes államokban a teljes lakosságának a 

többségét.  

Nagy kérdés, hogy akkor – a jelenlegi helyzethez hasonlóan – a muzulmán lakosság 

jelentős részben képzetlen és integrálódni nem tudó illetve nem akaró népességből áll- e 

majd.  

Ha igen, az a posztmodern állam új formájának kialakulását, egyben a század végére a 

keresztény eredetű európai civilizáció megszűnését eredményezheti Európa jelentős 

részén. Ez a fejlemény a keresztény eredetű és a mohamedán népesség jelentősen eltérő 

fertilitási mutatói alapján a jelenlegi helyzet gyökeres megváltozása nélkül akkor is 

bekövetkezik, ha az európai civilizációtól idegen kultúrájú népesség bevándorlását sikerül 

jelentősen visszaszorítani.  
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ERDŐSI PÉTER MÁTÉ 

ELECTRONIC WRITTEN FORMS AS A CONSTRAINT OF E-ADMINISTRATION 

FORMAL REQUIREMENTS OF THE LEGAL AND PROBATIVE FORCE IN THE 

DIGITAL WORLD 

 

 

Abstract 

The purpose of this article is to give an introduction of the objectives and outcomes of 

my PhD essay. I am going to give a short description about the current situation, list the 

planned research and results, and summarize the finished research and achievements. 

Finally, I will specify my research plan for the near future. I hope that my research will 

be interesting for other researchers too. 

Keywords: electronic authenticity, electronic signature parameters, skills for e-

Administration 

 

Objectives of the PhD Essay 

My most important goal is to point out the necessity of electronic authenticity in 

electronic Administration by completing the following tasks 

• Describing various methods of authentication 

• Analyzing the properties of electronic signatures from legal and technological 

perspectives 

• Examining electronic record/document management systems, especially by 

analyzing and comparing related risks 

• Assessing the essential skills to perform e Administration 

• Examining the relationship between security culture, trust and electronic signature 

The currents situation can be characterized with the following 

1. The 93/1999 EU Directive about electronic signature has been supervised 

2. Paper based Administration is unsustainable for numerous physical and procedural 

reasons 

3. Totally Electronic Administration in Europe is under construction 

4. There are several existing problems in The Digital World, for which scientific 

answers are necessary. 

There is effective legislation for electronic signatures since 2001, but the usage of e-

signature is not widespread in 2014. The majority of clients do not prefer the electronic 

way to the paper based. 
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Plan of the PhD Essay 

I defined a Research Plan when I started the PhD course. The Research Plan specifies 

four questions, to which scientific answers have to be found 

a) Qualitative analysis of electronic project documents regarded to e-Administration 

in 2010-2014 

b) Comparison of risks of paper based and electronic document management 

systems 

c) Examination of the dependency of electronic signature parameters from legal and 

technological perspectives 

d) Modeling the dissemination of digital certificates in relation to the number of 

Registration Officers. 

 

Preliminary Results and Ongoing Research 

I have examined the dependency of electronic signature parameters and presented it at 

the University of Dunaújváros in November 2013. I have identified two dimensions of 

parameters, which are independent from each other.  

I have compared the audit of trusted systems with the supervision of secured systems. 

The result was published in February 2014.   

I have analyzed the legislation of 'written form' in Hungarian law, and presented it at the 

University of Administration Sciences in October 2013.   

I have presented a simple version of the Registration Model (R.M) of certificate 

dissemination, and analyzed the results when the number of registration officers is 

different. This was the first performance of the R.M model in March 2014. I am collecting 

the related literature continuously. 

 

In the second semester I plan to do the following research work 

• Analyzing stochastic and logical risks of electronic and paper based document 

management systems (DMS), by defining a detailed system of risks regarding DMS. 

• Examining how the Administration addresses electronic signatures in all strategic 

projects. My main goal is to describe existing forms or lack of electronic authenticity in e-

Administration projects between 2010-2014. 

• Lots of people do not know electronic signature yet. Therefore it is an important 

question to find out what kind of skills are necessary for an effective and efficient e-

Administration. The answer may partly be found by assessing questionnaires about 

teaching electronic authenticity. 
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Research in the Near Future 

It is possible to refine the R.M model with considering the parallel processes of 

registration, issuing and dissemination of digital certificates using the queue theory. 

Extending electronic signature parameters with editable signatures can make the 

dependency matrix more comprehensive. 

Research has started this year to find the relationship between organizati¬ons, managers 

attitude and employees behavior for identifying typical risks. 

It will be a very important step when the questionnaires are used in Europe and I will be 

able to analyze the learning possibilities in most European countries.  
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FELBER ZSÓFIA 

A KÖZIGAZGATÁSI MODERNIZÁCIÓ AKTUÁLIS KÉRDÉSEI, KÜLÖNÖS 

TEKINTETTEL AZ E-KÖZIGAZGATÁSRA; AZ E-KÖZIGAZGATÁS JOGSZABÁLYI 

KÖRNYEZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE, JOGI HATÉKONYSÁGÁNAK VIZSGÁLATA 

MAGYARORSZÁGON 

 

 

A kutatói fórumon az elektronikus közigazgatást kívánom fókuszba helyezni, bemutatva 

kutatásom irányát és tartalmát. 

Kutatási témám bemutatása során elengedhetetlen, hogy az elektronikus közigazgatás 

fogalomrendszerével megismerkedjünk. A közigazgatást legtöbb esetben a szervezet, 

személyzet és működés oldaláról vizsgálják a kutatók. Magyarországon többféle fogalmi 

meghatározással találkozhatunk az elektronikus közigazgatás kapcsán. Ha a szervezet, 

személyzet és működés oldalról vizsgáljuk a fogalmat, akkor megállapíthatjuk, hogy a 

fogalom megalkotása során kezdetben a szervezetre koncentráltak, majd később a 

személy és működés is előtérbe került. Fontos kiemelnünk, hogy az elektronikus 

közigazgatás fogalmánál meghatározó szerepet fog betölteni a működés, a korszerű 

informatikai megoldások tükrében. 
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Dósa Imre-Polyák Gábor illetve Budai Balázs törekszik a fogalom mind 3 szempont 

szerinti meghatározására. Kutatásom során a fogalmi elemekből az alábbiakat tartom a 

legfontosabbaknak:   

 racionalizált, szolgáltató jellegű közigazgatás 

 infokommunikációs technológiák alkalmazása a közigazgatásban 

 működés a középpontban: átlátható szervezeti rendszer, áttekinthető-tartalmas 

szolgáltatások 

A fenti elemekből levonhatjuk azt a következtetést, hogy az elemek összessége a 

SZOLGÁLTATÓ ÁLLAM irányába mutat. 

Engedjék meg, hogy a továbbiakban bemutassam témaválasztásom aktualitását. 
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Az Európai Unió számos kezdeményezésben kísérelte meg konkrét formába önteni az 

információs társadalom társadalmi és szociális hatását. Az információs társadalom 

kiépítéséhez szükséges közösségi célok listáját Martin Bangemann európai biztos által 

vezetett szakértői csoport publikálta „Európa és a globális információs társadalom” 

címmel. Az Európai Unió dokumentumait áttekintve láthatjuk, hogy az eEurope 

programban már megjelenik a polgárok, a közigazgatás digitális korba történő 

bevezetésének gondolata, eEurope 2002 programban a polgárok és a közigazgatás 

hálózati interakciójának támogatása, közérdekű adatok hozzáférése a kitűzött cél. Az 

eEurope 2005-ös Akciótervben megjelenik a szélessávú hálózat és a közigazgatás által 

elektronikusan nyújtandó szolgáltatások köre is. Az i2010 eGovernment cselekvési 

tervben egyre nagyobb szerepet kap a határokon átnyúló közszolgáltatások 

megvalósítása, a hatékony és innovatív közigazgatás kiépítése. Az EU2020 kapcsán az 

adminisztratív terhek csökkentését, jogszabályi háttér egyszerűsítését és az e-

közigazgatás elterjesztését, mindenki által hozzáférhető közigazgatási szolgáltatásokat 

szeretném kiemelni. 
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A magyarországi stratégiaalkotás területen 1995-ben fogalmazódott meg az elektronikus 

közigazgatás gondolata, majd az Európai Unió stratégiaalkotásához igazodva születtek 

meg a magyar stratégiák. A 2003-ban elkészített Magyar Információs Társadalom 

Stratégia jelentőségét azért emelném ki, mert az első e-kormányzat kialakítása a 

stratégia programja volt. Az eEurope 2005 Kormányzati Stratégia keretében a 

közigazgatási belső folyamatok hatékonyságának emelését, az ügymenetek 

digitalizálását tűzték kis célul. A Digitális Megújulás cselekvési tervnél az 

esélyegyenlőség, a versenyképesség, a modern közigazgatás és az informatikai 

infrastruktúra fejlesztésének igénye jelenik meg. A legújabb stratégiánk a Nemzeti 

Infokommunikációs stratégia, melynek célja, hogy feltérképezze a jelenlegi magyar 

információs viszonyokat és meghatározza a fejlesztési irányokat igazodva a 2014-2020-

as uniós tervezési időszakhoz. 
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A magyar e-közigazgatási jogszabályi környezetnél láthatjuk, hogy míg kezdetben az 

elektronikus közigazgatás technikai megvalósítására fókuszált a szabályozás később az 

EU-hoz való csatlakozás hatására már az eljárásrend részletesebb szabályozása is 

előtérbe kerül a hazai és nemzetközi stratégiák célkitűzéséhez igazodva. Legfrissebb 

szabályozásunk az interoperabilitásra vonatkozik. Az interoperabilitás a különböző 

együttműködő szervezetek e-közigazgatatási megoldásai közötti átjárhatóságot kívánja 

előmozdítani, ez egyben az Európa 2020 stratégiai program egyik fontos pontja, mivel 

nemcsak az egyes tagállamon belül válik fontos tényezővé a közigazgatási elemek 

összekapcsolása, hanem a tagállamok között is. Az infokommunikációs technológiák 

fejlődésével, szükséges a jogi szabályozás megújítása, melynek segítségével 

hatékonyabb közigazgatási működés hozható részre. A közigazgatási környezet 

sajátossága, hogy a megfelelő jogi-szabályozási háttér nélkül nem képzelhető el működő 

megoldás ezért ennek megteremtése alapvető igény. 
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Engedjék meg, hogy a továbbiakban bemutassam kutatási témavázlatomat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Az e-közigazgatás jogi környezetét meghatározó nemzetközi keretek fejlődése 

napjainkig.  

 A közösségi iránymutatások, és más nemzetközi térségek válasza az információs 

társadalmi kihívásokra 

 Hazánkhoz hasonló adottságú európai országok e-közigazgatása jogi 

környezetének áttekintése 

II. Az e-közigazgatási joganyag fejlődése napjainkig, Magyarországon. 

 Az e-közigazgatás informatikai intézményei előtt álló akadályok lebontása 

 Az e-közigazgatási környezet megteremtése jogi feltételeinek kialakítása. 

III. Az e-közigazgatás szabályozásának technikája, speciális szabályozás-technikai 

megoldások, nemzetközi minták. 

 Az e-közigazgatási szabályozás jellege 

 A szabályozástechnika eszköztára, a praxis visszajelzései, tudásbázisok 

IV. A szabályozás hatékonysága: szabályozási defektusok, szabályozási hiányok. 

 Szabályozás-hatékonysági szempontok, vizsgálatok 

 Az e-közigazgatási szabályozás jelenleg hatályos környezetének defektusai 
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V. Javaslatok: úton a hatékony e-közigazgatási szabályozás felé. 

 Javasolt beavatkozási területek 

 Javasolt beavatkozási módszerek, technikák, külföldi best-practice-ek. 

Összegezve kutatásom során azt vizsgálom, hogy az e-közigazgatás megvalósítása 

szempontjából a jogi szabályozás hatékony és eredményes-e, illetve hogyan tehető jobbá 

a nemzetközi legjobb megoldások tükrében. 

 

A kutatásom során az elvárt eredmények a következőek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statikus elemzés keretében kívánom elemezni az elektronikus közigazgatás 

szempontjából releváns jogszabályokat, intézmény, folyamat, felhatalmazás, 

kötelezettség és érvényesülés szempontjából- jogszabályok rendszerezése- 

JOGSZABÁLYMÁTRIX megalkotása. 
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A jogszabályok vizsgálata során a szervezeti, személyzeti, szabályozási és erőforrási 

problémákat, akadályokat szeretném feltérképezni és egy PROBLÉMATÉRKÉPET 

elkészíteni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kutatásom során a hatékonyságot is szeretném vizsgálni, ezért a kiválasztott 

jogszabályok tekintetében áttekintem az előterjesztéseket és hatásvizsgálati lapokat, 

melyek segítségével felmérhetem a gazdasági, társadalmi hatásait a jogszabályoknak és 

következtetéseket vonhatok le a kitűzött célok és eredmények összefüggésében.- 
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HATÉKONYSÁG VIZSGÁLATA 

Értekezésem céljaként az alábbi elemeket határoztam meg: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 jelentősebb e-közigazgatási hazai szabályozás áttekintése 

 külföldi legjobb gyakorlatok áttekintése az e-közigazgatás szabályozásának 

területén 

 jelentősebb e-közigazgatási jogszabályok utólagos hatásvizsgálata 

 az e-közigazgatás hatékony működését gátló szervezeti, személyzeti, erőforrási 

problémák feltárása 

 interjúk, statisztikák készítése, elemzése 
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DR. ORBÁN ANNA 

AZ E-KÖZIGAZGATÁS TELJESÍTMÉNYMÉRÉSÉNEK FEJLŐDÉSE 

 

 

 

Bevezetés 

Az e-közigazgatás fejlesztésének egyik kulcsa egy világos közigazgatási elmélet 

megfogalmazása. Ehhez a közigazgatás komplex jellege miatt számos tudományág - 

köztük a menedzsment és informatika tudományok - szempontjából kell a közigazgatást 

vizsgálni.  

 

1. sz. ábra: Főbb fogalmak1 

 
Az elektronikus (e-) közigazgatás az információtechnológia, a szervezeti változások, és 

az új képességek kombinációjának felhasználását jelenti a közigazgatásban. A cél: 

javítani a közszolgáltatások színvonalán, megerősíteni a demokratikus folyamatokat és 

támogatni a közösségi célkitűzéseket. Az e-közigazgatás az alábbi tevékenységek 

gyűjtőköre: 

 infokommunikációs eszközök alkalmazása a közigazgatásban, 

 a közigazgatás modernizációjával összefüggő munkafolyamatok és működési 

egységek átszervezése, 

 a közigazgatásban foglalkoztatott közalkalmazottak és köztisztviselők, 

valamint az ügyfeleket jelentő állampolgárok képzése az új eszközök 

kezelésének elsajátítására. (Európai Bizottság, 2003) 2 

Az információs (i-) közigazgatás további jellemzőkkel rendelkezik: 

• Technológia bevezetésének legfőbb mozgatórugói: eredményesség, 

hatékonyság, biztonság. 

• A közigazgatás szolgáltató, ellátó és ellenőrző funkciói egyre inkább 

összefonódnak. 

• Egyre több és fontosabb személyes adatok az információáramlásban. 

 

2. sz. ábra: Információs közigazgatásra jellemző folyamatok 

                                                           
1
 A közigazgatás egy területe az e-közigazgatás, amely egy adott szinten i-közigazgatássá válik. A továbbiakban a 

címnek megfelelően az e-közigazgatás fogalmát használom.  
2
 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES (2003): Communication from the Commission to the 

Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions, The Role of eGovernment for Europe's Future, SEC(2003) 1038 , Brussels, pp 7. 
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Kutatási probléma 

Kutatásom célja az infokommunikációs technológiák (IKT) közigazgatásra gyakorolt 

hatásának a vizsgálata. Az e-közigazgatás sikerének egyik kulcsa, ha a közigazgatás az 

új infokommunikációs eszközök, technológiák, szolgáltatások adta lehetőségekkel minél 

hamarabb tud élni, biztosítva az interaktív intelligens szolgáltatások feltételeit. A 

lehetőségeket az IKT fejlődése biztosítja, a hatás mégsem azonos. Statisztikai adatok 

igazolják, hogy a magas szintű technikai ellátottság és technológia használat nem jelenti 

egyben az e-közigazgatási szolgáltatás magas szintű igénybevételét. 

 

3. sz. ábra: IKT és e-közigazgatás színvonala 2012-ben (EUROSTAT adatok alapján) 

 
Kutatásommal azt kívánom feltárni, hogy milyen tényezők befolyásolják az e-

közigazgatás hatékonyságát. Ehhez a teljesítménymérésből indultam ki. 

 

Teljesítménymérések alakulása 

Az Európai Unió stratégiái és programjai megvalósítását a kezdetektől mutatók 

segítségével vizsgálta, összehasonlítva a tagállamok teljesítményét (rangsorok) és 

kiemelve a legjobbnak minősített (legjobb gyakorlat) modellt. 
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Az Európai Tanács 2000 márciusában fogadta el a Lisszaboni Stratégiát3, amely célul 

tűzte ki, hogy Európa a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás-alapú 

társadalma legyen 2010-ig, amely képes fenntartható növekedést, több és jobb 

minőségű munkahelyet, valamint nagyobb társadalmi kohéziót biztosítani (Lisbon 

European Council, 2000, 5. pont). A stratégiában már feltűnt az online közigazgatás 

megteremtésének az igénye is4. 

 

Lisszaboni stratégia mutatói (2000-2010) 

• internet hozzáférés szintje 

• IKT kiadások terméktípusonként 

• internetes e-kereskedelem 

• e-közigazgatás online elérhetősége 

• e-közigazgatási szolgáltatások használata - állampolgárok 

• e-közigazgatási szolgáltatások használata - vállalkozások 

• szélessávú internet elterjedésének az aránya 

 

A lisszaboni stratégia 10 éve után, az Európa 2020 stratégia az intelligens, fenntartható 

és inkluzív növekedésre helyezte át a hangsúly öt kiemelt (foglalkoztatás, innováció, 

oktatás, társadalmi befogadás és éghajlatváltozás/energia) területen5. A céloknak 

megfelelően a teljesítményértékelés mutatói is jelentősen megváltoztak. 

Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez hét kiemelt kezdeményezés kapcsolódik. Az 

Európai Digitális Menetrend6 az IKT-ban rejlő lehetőségek hatékonyabb kiaknázását 

javasolja az innováció, a gazdasági növekedés és a haladás előremozdítása érdekében.  

 

Digitális Menetrend mutatói (2010-2020) 

• IKT szektor 

• szélessávú hálózatok 

• mobil lefedettség, előfizetések és szélessávú penetráció 

• internet használat 

• internetes szolgáltatások (népesség és internet használók százalékában) 

• e-közigazgatás: elérhető szolgáltatások és azok használata 

• e-kereskedelem 

• e-üzlet 

• IKT készségek 

                                                           
3
 Lisszaboni Reform Munkatervnek (Lisbon Reform Agenda) is nevezik. 

4
 „A tagállamok biztosítsanak általános elektronikus hozzáférést a legfontosabb alapvető közszolgáltatásokhoz 

2003-ig.” (Lisbon European Council, 2000, 11. pont) 
5
 European Commission (2010): Communication from the commission Europe 2020. A strategy for smart, 

sustainable and inclusive growth. Brussels, 3.3.2010 COM(2010) 2020 final 
6
 European Commission (2010): A Digital Agenda for Europe. Brussels, 26.8.2010 COM(2010) 245 final 



 
55 

• kutatás és fejlesztés. 

 

A teljesítménymérés fejlődése során a mennyiségi mutatók fokozatosan kiegészültek 

minőségi mutatókkal. 2010 után paradigmaváltás következett be, amely napjainkban is 

tart. 

A 2012-es jelentésben megjelent a Hatékony Kormányzat Index, amely az e-

közigazgatás  

• hatékonyságának (felhasználói elégedettség) és  

• az e-közigazgatás hatásosságának (újra-használat valószínűsége és a 

használatból származó előnyök) a mutatóit szintetizálva jött létre.7 

 

Mérhetőség-modellek 

A nemzetközi szakirodalom tanulmányozása alapján kiderült, hogy az információs 

rendszerek teljesítményének a mérésére több elméleti modell is létezik, amelyek 

gyakorlati alkalmazását elsősorban az e-kereskedelem vonatkozásában vizsgálták 

kutatók. Ezen modellek a közigazgatás speciális jellemzőit figyelembe véve a 

közigazgatásra is alkalmazhatóak. 

Az információs rendszerek sikerének egyik többdimenziós modelljét DeLone és McLean 

alkotta meg még 1992-ben8, majd ezt továbbfejlesztették 2003-ban9. Az „IS success 

modell” hat változó kölcsönhatásában látja egy információs rendszer sikerét.  

 

4. sz. ábra: DeLone és McLean 1992-es IR siker modellje 

 
5. sz. ábra: DeLone és McLean 2003-as IR siker modellje 

                                                           
7
 CapGemini et al. (2012): Public Services Online ‘Digital by Default or by Detour?’. Assessing User Centric 

eGovernment performance in Europe – eGovernment Benchmark 2012. European Commission, DG for 
Information and Media, Luxembourg, ISBN 978-92-79-29949-0. 
8
 DeLone, W.H. és McLean, E.R. (1992): Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable. 

Information Systems Research 3(1): 60-95. 
9
 DeLone, W. H. - McLean, E. R. (2003): The DeLone and McLean model of information systems success: a ten-

year update. Journal of Management Information Systems, 19. köt. 4. sz. 9-30. 
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Több statisztikai vizsgálat is kimutatta, hogy az az e-közigazgatás használatát, az 

elégedettséget és hatást az információs rendszeren kívüli tényezők is befolyásolják. Ezen 

hatások figyelembe vételére több integrációs kísérlet is született: 

• Technológia elfogadás modell (TAM)10: 

– észlelt hasznosság és észlelt könnyű használat  használati szándék  

használat 

• Technológia befogadás és használat egyesített elmélete (UTAUT)11: 

– befogadás: várható teljesítményjavulás, várható erőfeszítés, társadalmi 

befolyás, ösztönző feltételek 

– befolyás: nem, életkor, tapasztalat és az önkéntesség 

 

A technológia befogadás, a szociális és demográfiai tényezőit figyelembe vételével 

kiegészítve a modellt vizsgálható az e-közigazgatási információs rendszerek hatása.  

 

6. sz. ábra: Bővített modell (saját szerkesztés) 

                                                           
10

 Venkatesh, V. és Davis, F.D. 2000. A theoretical extension of the technology acceptance model. Four 
longitudinal. Manag. Sci., (46): 186-204. 
11

 Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., Davis, F. D. 2003. User acceptance of information technology: 
Toward a unified view. MIS Quarterly 27(3): 425–478. 
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2003-as tanulmányban D&M már foglalkozott az IR siker modell gyakorlati 

alkalmazásával is az e-kereskedelmi rendszerek területén. Az e-kereskedelem 

mérőszámai csak részben egyeznek az e-közigazgatás mérőszámaival, az eltérő célok és 

speciális jellemzők miatt. A nettó haszonnál célszerű megkülönböztetni egyéni, csoport, 

szervezeti és társadalmi hasznokat, amelyek jellemzőit a vizsgálat szintjétől függően kell 

megadni. Az alábbi táblázatban kiemelve látható néhány eltérés. 

 

1. sz. táblázat:  

Kategória E-kereskedelem  

(DeLone és McLean 2003) 

E-közigazgatás 

Rendszer 

minősége 

Alkalmazkodóképesség 

Elérhetőség 

Megbízhatóság 

Válaszidő 

Használhatóság 

Alkalmazkodóképesség 

Elérhetőség 

Megbízhatóság 

Válaszidő 

Használhatóság 

Interoperabilitás 

Információ 

minősége 

Teljesség 

Könnyű megértés 

Személyre szabás 

Relevancia 

Biztonság 

Teljesség 

Könnyű megértés 

Személyre szabás 

Relevancia 

Biztonság 

Szolgáltatás 

minősége 

Bizalom 

Empátia 

Reagáló képesség 

Ügyfélközpontúság 

Bizalom/Szakmai színvonal 

szavatolása 

In
fo

rm
á
c
ió

s
 r

e
n

d
s
z
e
r 

Befogadás 

Befolyásoló 
tényezők 
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Empátia 

Reagáló képesség 

Használat Használat jellege 

Navigációs minták 

Látogatók száma a honlapon 

Végrehajtott tranzakciók 

száma 

Használat jellege 

Navigációs minták 

Látogatók száma a honlapon 

Végrehajtott tranzakciók 

száma és jellege 

Felhasználói 

elégedettség 

Vásárlások megismétlése 

Látogatások megismétlése 

Felhasználói felmérések 

Ismételt ügyintézés 

Honlap ismételt felkeresése 

Felhasználói felmérések 

Nettó haszon Költségmegtakarítás 

Piacbővülés 

További eladások növekedése 

Csökkentett keresési 

költségek 

Időmegtakarítás 

Költségmegtakarítás 

Időmegtakarítás 

Átláthatóság 

Demokrácia növelése 

Szolgáltatások bővülése 

 

Összegzés 

Az új generációs e-közigazgatási szolgáltatások megteremtéséhez és méréséhez még sok 

a tennivaló. További kutatásokkal kell megalapozni a felméréseket, megfelelő mutatókat 

meghatározva, amelyek a siker összes tényezőjét figyelembe veszik. 
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SOÓS HAJNALKA 

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZEREK ALKALMAZHATÓSÁGA A 

KÖZIGAZGATÁSBAN 

 

 

Bevezetés 

Egyre gyorsuló világunk megköveteli a modern államapparátus hatékony, gyors, 

költségkímélő és ügyfélbarát működését. Ennek a követelménynek az egyik legfontosabb 

alappillére a közigazgatási folyamatok, mint az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások 

minőség-menedzsmentje. Jelen doktori értekezés a magánszektorban már több évtizede 

alkalmazott módszerek (TQM, ISO szabványok) hatékonyságára, felépítésére, illetve azok 

közigazgatási folyamatokra történő adaptálhatóságára kíván fókuszálni. 

A disszertáció tárgyát tehát a minőségbiztosítási rendszerek közigazgatási alkalmazása 

képezi, pontosabban az, hogy ezeknek a rendszereknek eredeti formájukban van-e 

létjogosultságuk a közigazgatásban. Ha a minőségi közigazgatást szeretnénk 

meghatározni, ezt elsősorban az állampolgár, tehát az ügyfél szemszögéből kell néznünk 

vagyis, hogy mennyire elégedett az ügyintézés gyorsaságával, szakmaiságával, 

hatékonyságával. Ez azonban – tekintettel az emberi tényező által okozott 

kiszámíthatatlanságra – rendkívül nehezen mérhető egzakt módon. Ugyanis mivel az 

emberek nem egyformák, meglehet, hogy egy adott közigazgatási szervnél folytatott 

ügyintézést az egyik ügyfél gyorsnak és hatékonynak talál, egy másik, kevésbé toleráns 

ügyfél nem tartja megfelelőnek. Éppen ezért vizsgálandó, hogy a versenyszférából, a 

termelői ágazatból átvett minőségügyi rendszerek alkalmasak-e a közigazgatás 

minőségének szabályozására. 

Azonban egy rendszer működését nem csak akkor lehet minőséginek nevezni, ha az azt 

használók elégedettek, hanem mindehhez a rendszer hatékony és gazdaságos működése 

is elengedhetetlen.  

A témaválasztás aktualitását indokolja, hogy hazánkban az elmúlt években ismét 

napirendre került a közigazgatás megreformálása, és ez kormányzati szinten is megjelent 

a Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program formájában. Tehát remélhető, hogy 

valóban megvalósulnak olyan fejlesztések, amelyek elősegítik a közigazgatás hatékony 

és minőségi működését. A Jó Állam koncepció keretein belül elkezdték felülvizsgálni az 

állami feladatkatasztert, amely egyfajta törekvés a közigazgatás racionális 

újjászervezésére. Amennyiben ez a folyamat sikeres, akkor ismét felmerül a kérdés, 
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hogy ehhez a meglévő minőségirányítási rendszerek megfelelő hátterek tudnak-e 

nyújtani. 

Célkitűzések és hipotézisek 

A dolgozat célja megvizsgálni és elemezni a mai magyar közigazgatás helyzetét a 

minőség szempontjából. A kutatás eredményeiből pedig levonni a tapasztalatokat és 

ezzel igazolni vagy cáfolni a tanulmány állítását, miszerint a közigazgatás annyira 

speciális helyzetben van, hogy egy külön, „személyre szabott” minőségirányítási 

rendszerrel lehetne a megfelelő működést biztosítani. Éppen ezért vizsgálandó, hogy egy 

általános nemzetközi szabvány ideális-e ehhez, tekintettel arra, hogy minden ország 

közigazgatása eltérő módon működik. Kutatás tárgyát képezné ebből kifolyólag, hogy 

megfelelő lenne-e egy olyan nemzetközi szabályrendszer, amely inkább ajánlás jellegű, 

olyan általános szabályokkal, amelyek nem érintik közvetlenül a szervezetrendszert, 

inkább csak egyfajta útmutatást ad, amelyek alapján minden ország kidolgozhatná a 

saját adottságainak és képességeinek megfelelő minőségbiztosítási rendszert. 

Ahhoz azonban, hogy ezeket a felvetéseket igazolni lehessen, szükséges a kezdetekig 

visszanyúlni. Ennek következtében meg kell vizsgálni a minőségbiztosítási rendszerek 

kialakulásának előzményeit nemzetközi szinten, amelyek az ipari forradalomig nyúlnak 

vissza. Itt F. W. Taylor valamint H. Fayol munkásságát különösen fontos tanulmányozni, 

hiszen ők alapozták meg a vezetés- és szervezéstan tudományát, amely a minőségi 

rendszerek működtetéséhez vezetett el. Alapos vizsgálat tárgyát kell, hogy képezzék a 

termelői szférában sikeresen működő minőségirányítási rendszerek is, így többek között 

a teljes körű minőségirányítási rendszer (Total Quality Management, a továbbiakban: 

TQM), az ISO-szabványok, valamint az Európai Unió által kialakított Általános Értékelési 

Keretrendszer (Common Assessment Framework, a továbbiakban: CAF). 

Ezek után ki kell térni a magyar közigazgatás fejlődésére a minőség szemszögéből. Itt 

egészen Magyary Zoltán munkásságáig vissza kell nyúlni, hiszen már ekkor 

megfogalmazódott, hogy milyennek kell lennie egy hatékonyan működő közigazgatásnak. 

Meg kell tehát vizsgálni, hogy az 1900-as évektől kezdve milyen, a közigazgatás 

fejlesztését célzó tanulmányok, koncepciók születettek és ezek közül melyek voltak azok, 

amelyek valamilyen szinten meg is valósultak. Ennek a vizsgálatnak az utolsó elemét a 

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program képezi, hiszen ez az, amely napjaink 

közigazgatás-fejlesztésének irányát meghatározza. 

A történeti áttekintés után a mai helyzetet kell megvizsgálni, ez pedig többféle módon 

lehetséges. Egyrészt érdemes összehasonlítani a közigazgatási és a katasztrófavédelmi 

szervek által alkalmazott minőségirányítási rendszereket. Magyarországon a hivatásos 
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szervek közül egyedül a katasztrófavédelem alkalmazza az ISO 9001-es 

szabványrendszert, éppen ezért alkalmas arra, hogy összehasonlítás tárgyát képezze, 

ugyanis a katasztrófavédelmi szervezet működése sokkal jobban hasonlít a közigazgatási 

szervezetek működéséhez, mint a magánszférához tartozókéhoz.  

Ezek után fontos összehasonlítani azoknak a közigazgatási szerveknek a 

minőségirányítási rendszereit, amelyek ISO-szabványt használnak azokkal a szervekkel, 

amelye a CAF alkalmazása mellett döntöttek, a vizsgálat és elemzés után pedig 

javaslatot tenni arra, hogy melyik rendszer alkalmazása a célravezetőbb.  

Fontos megvizsgálni azokat az eszközöket is, amelyekkel a közigazgatási szervek a 

minőségi működést igyekeznek megvalósítani, ezek közül külön elemzés tárgyát kell, 

hogy képezze a teljesítményértékelés és a minősítés. 

Vizsgálat tárgyát képezi továbbá a minőség és a fenntarthatóság kapcsolata, az ehhez 

szükséges eszközök és módszerek, valamint az ezzel kapcsolatos eddigi tapasztalatok, 

tudományos tények is.  

Nem utolsó sorban pedig át kell tekinteni a nemzetközi tapasztalatokat, példákat is, 

milyen fejlesztések valósulnak meg más országokban, ezek mennyire hatékonyak, 

melyek azok, amelyek jól működnek, ezekből is levonva a konzekvenciát, amelyet 

esetleg a későbbiekben hazánkban is alkalmazni lehet. 

A kutatás módszertana 

A kutatási program első lépését a szakirodalom feldolgozása jelenti, vagyis a cél minél 

szélesebb körben megismerni a rendelkezésre álló tanulmányokat, ezzel is elősegítve a 

tézis alátámasztását vagy adott esetben megcáfolását.  

A szakirodalom megismerése után a legfontosabb feladat a definíciós rendszer 

meghatározása, amely megalapozza a további kutatásokat, keretet adva ezzel a 

tanulmánynak. 

Vizsgálat tárgyát kell, hogy képezzék a hatályos jogszabályok, mind hazai, mind 

nemzetközi szinten egyaránt. 

Az elméleti megalapozást követően fontos megismerni a gyakorlatot is, ehhez szükséges 

a különböző közigazgatási szervek minőségügyhöz kapcsolódó dokumentumainak 

vizsgálata. Terveim között szerepel továbbá a köz- illetve kormánytisztviselőkkel 

interjúkat készíteni, de fontosnak tartom, hogy a szervezeti hierarchia minél több 

szintjéről válasszam ki az interjúalanyokat, kezdve tehát azokkal a vezetőkkel, akik részt 
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vettek az adott szerv minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában és bezárólag 

azokkal, akik munkájuk során alkalmazzák ezeket az előírásokat. 

A gyakorlat bemutatásához kapcsolódik két konkrét szerv vizsgálata is. Ahogy már a 

fentiekben szó volt róla, érdemes összehasonlítani a közigazgatás és a 

katasztrófavédelem minőségirányítási megoldásait. Éppen ezért a vizsgálat alá vont 

szerveket is erről a két területről szeretném kiválasztani, megvizsgálva több megyei 

katasztrófavédelmi igazgatóságot és megyei jogú város polgármesteri hivatalát. 

Ütemterv 

Az értekezés elkészítésének menete összhangban van a doktori képzés ütemtervével, 

ebből kifolyólag a 2013. őszi félévben a tudományos munka nagy részét a kutatások, a 

szakirodalom pontos megismerése és vizsgálata, a hatályos jogszabályok 

áttanulmányozása, valamint a kötelező előadások és szemináriumok látogatása tette ki. 

Ezt követően a 2014. tavaszi félévben elkezdődtek az érdemi munkálatok, vagyis az 

értekezés első fejezeteinek a megírása, amelyek az elméleti megalapozást tartalmazzák. 

A 2014. őszi félév feladata lesz a gyakorlat konkrét vizsgálata, itt gondolok a fent 

említett szervek vizsgálatára, kutatókkal, szakemberekkel interjúk készítésére, 

konferenciák látogatására. 2015 tavaszán sor kerül az eddigi tapasztalatok összevetésére 

az elmélettel, a konzekvenciák levonására, az értekezés egységes keretbe való 

foglalására, megszerkesztésére. 
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DR. CSONKA ERNŐ 

KORMÁNYABLAK, MINT A MINŐSÉGI KÖZIGAZGATÁSI FEJLESZTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGE 

 

Bevezetés 

A közigazgatás minőségi fejlesztésének megtervezése, megvalósítása, kiterjesztése az 

államigazgatás egyik kiemelkedő célja és feladata. A minőségi közigazgatás gyakorlatban 

történő megvalósítása Magyarországon és nemzetközi viszonylatban is meghatározó 

jelleggel bír. Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban számos 

kormányprogram, kormányzati döntés, tanulmány foglalkozott a minőségi közigazgatás 

kialakításával.  A hatalmi, politikai és ágazati érdekek éveken keresztül 

megakadályozták, hogy egységes elvek mentén, koncepcionálisan megfelelően 

előkészített átalakítási folyamatok induljanak és fejeződjenek be. 

A közigazgatás újjászervezése az elmúlt években fókuszpontba került. Az 

újjászervezéshez a legfontosabb kérdés annak eldöntése, hogy milyen alapértékek 

mentén történjen egy új rendszer, egy új szemléletű rendszermodell kialakítása. Az új 

modellel szembeni elvárás, hogy képes legyen a közigazgatás minőségi fejlesztésére. 

Fontos kormányzati célkitűzés egy hatékonyan működő, szolgáltató állam, az ún. Jó 

Állam kialakítása. A Jó Állam kifejezés nem csupán egy elvont fogalmi meghatározás, 

hanem kodifikációs szinten és a hétköznapi ügyintézés szintjén is megjelenő kategória. 

Ez a célkitűzés új és bizalmi viszonyt feltételez az állampolgárok és az állami 

intézmények között.  

A program megvalósítása 2010 nyarán elkezdődött. A leglátványosabb, mondhatni 

történelmi léptékű átalakítás a közigazgatás szervezetrendszerét érintette. A 

minisztériumok számának csökkentése már egy új és hatékony központi államigazgatás 

létrehozásának első lépcsője volt. Ezt követte a fővárosi és megyei kormányhivatalok 

létrehozása, a területi államigazgatás szervezeti típusú integrációja, majd a járási 

hivatalok megnyitása 2013. január 1-jén. A Jó Állam kialakításának csúcspontját 

szervezeti értelemben a Kormányablak rendszer kiteljesítése jelenti. 

Az elmúlt évtizedben az egyablakos ügyfélszolgálati modell a nemzetközi érdeklődés 

központjába került. Elsősorban angol nyelvű szakirodalmi publikációk láttak napvilágot a 

témakörben. A 2000-es évek eleje óta OECD tanulmányok is kiemelt kérdésként 

vizsgálják az egyablakos ügyintézési megoldásokat, mint a közigazgatási eljárások 

egyszerűsítésének és a lakossági terhek csökkentésének egyik eszközét. 
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Előzmények 

A területi államigazgatás szerkezete 2010-ben rendkívül összetett képet mutatott. Az 

államigazgatási szervek területi megjelenése, illetékességi területe különböző volt. A 

szervek jelentős része regionális, más része megyei szintű szervekkel rendelkezett, a 

harmadik csoportba pedig az atipikus szervek tartoztak. A képet tovább bonyolította, 

hogy e szervek költségvetési gazdálkodásukban, illetményrendszerükben, szervezeti és 

működési modelljükben is különbözőek voltak.  

A szolgáltató állam egyik alapvetése, hogy az ügyintézési pont földrajzi értelemben közel 

legyen a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelekhez, állampolgárokhoz. A területi 

államigazgatás intézményrendszerének átalakítása is e praktikus cél mentén zajlott le. 

Első lépcsőként 2011 szeptemberében a fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok, majd 

ezen szervezetek bázisán kialakított fővárosi és megyei kormányhivatalok már megyei 

szinten kezdték meg működésüket. A 198 járási hivatal megnyitásával az ügyintézési 

helyszínek, lehetőségek további fókuszálása, földrajzi értelemben vett közeledése 

valósulhatott meg. A járások kialakításáról szóló kormányhatározat  külön rendelkezett 

arról, hogy adott járáson belül a székhelytől legtávolabb eső település lehetőség szerint 

ne legyen messzebb 30 kilométernél. 

A folyamat kiteljesedését az országos Kormányablak-hálózat kialakítása jelenti, amely 

tulajdonképpen a fent vázolt intézményi átalakítások végső célja. E kormányzati 

ügyintézési helyszínek kialakítása viszi legközelebb az államot, az államigazgatást, az 

ügyintézést a szolgáltatást igénybevevő ügyfelekhez. Ezt szervezeti értelemben az is 

igazolja, hogy a járási hivatalok és a Kormányablakok de jure a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok szervezeti keretei közé tartoznak. 

A Kormányablakok kialakításának céljai, elvi alapjai 

A Magyary Program a közigazgatás kiemelt céljaként fogalmazza meg az ügyfelek 

érdekeit és igényeit figyelembevevő, ügyfélközpontú működés kialakítását; az eljárások 

egyszerűsítését, az ügyfélterhek csökkentését; valamint a magas színvonalú, mindenki 

által könnyen hozzáférhető közigazgatási szolgáltatások létrehozását. 

Az elvi alapok gyakorlati jellegű kibontása a következő konkrét kormányzati 

intézkedésekben ölt testet: többcsatornás (személyes-, elektronikus és telefonos 

ügyfélkiszolgálás) kormányzati ügyfélszolgálati rendszer kiépítése; lehetőség egyablakos 

(egy helyszínen) történő ügyintézésre; elektronikus ügyintézés lehetőségeinek 

biztosítása; kulturált tárgyi környezet biztosítása; jól felkészült, elhivatott ügyfélszolgálati 

munkatársak alkalmazása. 
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A Kormányablak-rendszer létrehozásának folyamata négy pilléren nyugszik: 

1. fizikai környezet kialakítása, 

2. Tudástár létrehozása, 

3. minőségi humánerőforrás biztosítása, 

4. informatikai környezet kialakítása. 

A fizikai környezet kialakítása 

A kialakítás folyamatában első lépcső a kulturált, XXI. századi minőségű ügyintézési 

helyszínek létrehozása. A működő államigazgatási helyszínekhez képest modern, 

ügyfélbarát és egységes arculati megjelenés az elvárás. Ezen kereteken belül 

kiemelkedően fontos érdek, hogy az új ügyfélszolgálatok már komplex akadálymentes 

helyszínként legyenek kialakítva, a gyermekekkel érkező ügyfelek számára játszósarok 

kerüljön elhelyezésre, az épületen belül pedig ügyfélirányító rendszer segítse az 

állampolgárok tájékozódását. Az országosan egységes arculati megjelenés (domináns 

színek, bútorok, kiegészítők, ruházat) szintén a projekt kötelező eleme. 

A Kormányablakban intézhető ügyek, a Tudástár 

A Kormányablakokban elsősorban az ügyfélkérelemre induló, államigazgatási hatósági 

ügyek intézhetők. A vonatkozó kormányrendelet  alapján az ügyek négy szintbe 

sorolhatóak: 

1. Azonnal intézhető ügyek  

2. Saját hatáskörben intézhető ügyek 

3. Továbbítás céljából előterjeszthető ügyek 

4. Tájékoztatás 

Azonnal intézhető ügyek esetén az ügyfél az ügyintézési folyamat végén rögtön 

megkapja, kézhez veheti a hatósági eljárás eredményét. A saját hatáskörben intézhető 

ügyeket saját apparátussal, saját infrastruktúrával intézi a Kormányablak. Harmadik 

esetben a Kormányablak a beadványt elektronikus úton továbbítja az ügy elintézésére 

hatáskörrel rendelkező szervnek, majd a hatósági eljárás eredményét átadja az 

ügyfélnek. A tájékoztatás esetén nem csak általános jellegű információ-átadás történik, 

hanem konkrét, teljes körű információ-halmazt, „útbaigazító” tájékoztatást kap az ügyfél. 

A Kormányablakban intézhető ügyek bázisa a Tudástár. A Tudástár kialakításának célja: 
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- ügyfélkiszolgálás minőségének javítása, 

- élethelyzet alapú ügyintézés megvalósításának elősegítése, 

- a Kormányablakban dolgozó munkatársak munkájának segítése. 

A Tudástár egy olyan ügyintézői, lakossági támogató felület, amely a 

Kormányablakokban intézhető ügyek szakszerű elintézésében nyújt segítséget hiteles 

forrásból származó, a hatályos jogszabályoknak megfelelő adatok, ügyleírások és 

ügyintézési folyamatok ismertetésével. 

Minőségi humánerőforrás biztosítása 

A minőségi közigazgatás, és egyben a Kormányablak-rendszer sarokpontja a jól képzett, 

elhivatott, etikus munkatársak, kormánytisztviselők alkalmazása. A korszerű tudás- és 

ügyfélközpontú szemlélet kialakítása hatékony kiválasztás és képzés útján érhető el. 

A több mint 6500 fő képzését a Nemzeti Közszolgálati Egyetem valósította meg a 

jelentkezők előképzettségétől függően szakirányú továbbképzés (felsőfokú végzettség) 

és minősített közszolgálati továbbképzés (középfokú végzettség) keretében. A moduláris 

képzés végén a leendő munkatársak az alapvető közigazgatási ismereteken kívül 

ügyfélszolgálati készségfejlesztés, egyedi ügyek és élethelyzetek, e-közigazgatás és 

ügyintézet gyakorlat tárgyakból tettek vizsgát. 

A jogszabály külön nevesíti a feladat ellátásához szükséges informatikai, 

munkakörnyezeti ismeretek megszerzésére irányuló képzést (munkába illesztő képzés), 

amely nem része a képesítés megszerzésének, ugyanakkor a munkakör betöltésének 

feltétele. A munkába illesztő képzés elemei: 

- okmányirodai szakrendszerek gyakorlati ismerete, 

- szakigazgatási rendszerek (ÉTDR, TAKARNET) gyakorlati ismerete, 

- Tudástár ismerete, 

- végfelhasználói környezet gyakorlati ismerete. 

Az informatikai környezet kialakítása 

A minőségi közigazgatás meghatározó eleme a megfelelő informatikai háttér fejlesztése 

és működtetése. A Kormányablak-hálózat kialakítása szempontjából meghatározó 

informatikai kérdések: 

- korszerű ügyfélirányító rendszerek alkalmazása, 
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- az ismert fizetés módok lehetővé tétele (POS terminál, VPOS, utalvány), 

- ügyfél-elégedettség mérés, statisztika felvétele. 

Különösen fontos tényező, hogy a különböző szolgáltatási díjakat, illetékeket, stb. 

(amelyeket ráadásul különböző formákba lehet teljesíteni) az ügyfelek az ügyintézési 

helyszíneken tudják megfizetni, ne kelljen ezért esetleg másik ügyfélszolgálatot, postai 

pontot felkeresni. 

Összefoglalás 

A Kormányablak-hálózat első helyszínei 2011. január 3-án kezdték meg működésüket, 

egyidejűleg a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, hangsúlyozva ezzel szervi 

hovatartozásukat, megkülönböztetett szerepüket. Az ország 29 pontján megnyílt 

integrált ügyfélszolgálatok hangsúlyozottan még csak előképei voltak a fent vázolt 

jegyeket kiteljesítő Kormányablakoknak. Induláskor 29 ügyben lehetett eljárni, majd ez a 

portfólió 2011. október 15-től 61 intézhető ügyre növekedett.  Kommunikált elvárásként 

került megfogalmazásra a kormányzat részéről, hogy az ügyek számát fokozatosan 

növelni szükséges, ennek megfelelően 2013. július 1-jétől már 150 ügyben nyílt 

lehetőség az állampolgárok kiszolgálására. A következő fontos dátum 2014. január 1., az 

okmányirodai ügyekkel együtt 254 ügy alkotta azt a feladatcsomagot, amely február 1-

jétől újabb két jelentős üggyel (tulajdoni lap és térképmásolat kiadása) bővült. 

Nemcsak az intézhető ügyek mennyisége növekedett, hanem az átadott Kormányablak-

helyszínek száma is. 2013. október 1-jén kezdte meg működését a Budapest XII. 

kerületében található Hegyvidék Központi Kormányablak, amelyben már az okmányirodai 

ügyek is intézhetőek voltak (ún. második generációs Kormányablak). A kormányzati 

szándéknak megfelelően, 2014. évben (2014. március 6. napjáig) újabb 16 helyszínen 

került átadásra kormányzati ügyfélszolgálat. 

A minőségi közigazgatás rendszerének felépítése – ezen belül a Kormányablak-rendszer 

kialakítása – olyan folyamatnak tekinthető, amely permanens munkát, feladatellátást 

telepít az államigazgatásra. A rendszer négy alappillére egymással szoros egységet 

képezve, a szükséges források biztosításával továbbfejleszthető. A szolgáltatások 

színvonalának emelése meglátásom szerint nagy részben az informatikai rendszerek 

fejlesztésében rejlik (pl. nagy államigazgatási szakrendszerek összekapcsolása), amely 

által az intézhető ügyek száma növelhető, az ügyintézési időtartam rövidíthető, illetve az 

ügyféloldali ráfordítás (idő, pénz) csökkenthető. Ezek azok a mutatók, amely alapján a Jó 

Állam, a Kormányablak-program igazi sikere mérhető. Ezen felül ezek azok a tényezők, 

amelyek az ügyfél-elégedettséget is megalapozzák, mivel minőségi közigazgatásról csak 
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akkor beszélhetünk, ha a szolgáltatást igénybevevő állampolgár elégedett az állam által 

nyújtott szolgáltatás színvonalával, minőségével. 
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SOM ZOLTÁN 

 

AZ INFORMÁCIÓBIZTONSÁG OKTATÁSI KÉRDÉSEI: IGÉNYEK ÉS LEHETŐSÉGEK 

 

 

 

Bevezetés 

Az Európai Unió és Magyarország Kormányának a 2020-ig előirányzott stratégiai 

tervei12,13 további, nagymértékű fejlődést terveznek az elektronikus szolgáltatások, az 

IKT szektor és az e-közigazgatási szolgáltatások területén is. Ilyen nagyságú és 

gyorsaságú fejlődésre és változásra fel kell készíteni az érintetteket, az állampolgárokat, 

a közigazgatásban dolgozókat, megfelelő információbiztonsági szintet kell elérni. Ennek 

első lépése a mérés, majd ezt követheti az képzés megtervezése. Kutatásomban is 

ezekre a területekre fókuszálok, mivel ez interdiszciplináris, így mind az 

információbiztonság, informatikai, közigazgatás és az információbiztonsággal kapcsolatos 

mérési, értékelési területeit is vizsgálnom szükséges. Az Információbiztonsági tanszéken 

azért dolgozunk, hogy jól használható értékelési keretrendszer és rendszerezett 

eszközkészlet jöjjön létre, amely hasznos segítség lesz a közigazgatásban is az 

információbiztonság növeléséhez és jól használható eszköz az információbiztonsági 

vezetők kezében.  

 

A kezdeti „nehéz” kérdések 

Kutatásom kezdeti stádiumában több, komoly kihívással kellett szembenéznem. A 

kutatás célkitűzéseként régebben, ebben a kezdeti szakaszban az alábbi idézeteket 

választottam mottóul.  

„Amit nem tudunk mérni, azt nem is ismerjük igazán.” 14 

„A mérés kulcsfontosságú. Ha nem tudunk valamit mérni, akkor nem tudjuk irányítani.” 

15 

A kutatásomra vetítve ezen idézetek fontos üzenete, hogy mérhetővé kell tenni az egyes 

munkaszervezetekre és az egyénekre, a munkavállalókra is az információbiztonsági, 

kibertudatossági szintet. A mérés nélkül nem határozható meg az aktuális helyzet és 

nem mérhető a változás sem. A mérés jelenti azt a visszacsatolási lehetőséget, amely 

igazolja vagy megcáfolja, hogy adott lépések hatása egybeesik-e az eredeti 

elképzelésekkel, az eredetileg tervezett hatásokkal. Épp ezért kiemelten fontosnak 

                                                           
12

 EU 2020 Programterv az ICT szektorra, http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-
section/information-and-communication-technologies 
13

 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020, 
http://www.kormany.hu/download/d/37/f0000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%
A9gia%202014-2020.pdf 
14

 Harrington 
15

 Robert S. Kaplan, David P. Norton 
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tartottam, hogy primer kutatást16 végezzek a témában és fogadókészséget találjak az 

állami szektorban, közigazgatási intézményeknél.17 A szinergikus hatások 

érvényesülésének érdekében kiemelten fontosnak tartom a kibertudatossági oktatási 

tapasztalatok megosztását, a tapasztalatcserét, amelynek csak jó alapja, de csak 

kiindulópontja a törvényi szabályozás. Szintén fontos olyan mérési és értékelési rendszer 

(módszertan) kidolgozása, amely alapján számszerűsíteni, mérni lehet a fejlődést, egyéni 

és munkaszervezeti szinten. Ennek megvalósításában nyújtott nagy segítséget, hogy 

bekapcsolódhattam egy olyan kutatásba, amelyben kérdőíves és mélyinterjús 

módszerekkel nemzetközileg elfogadott kérdőívet implementáltunk a hazai 

sajátosságoknak megfelelően. 18 Kutatásom kezdete óta számos publikációm jelent meg 

a kérdésben, valamint bekapcsolódtam több ÁROP projektbe is szakértőként. Ezen 

lehetőségekhez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Közigazgatási Doktori Iskola 

keretein belül sikerül sikerült csatlakoznom. 

 

 

Jogszabályi háttér 

Az információs rendszerekre, azok tervezésére, kivitelezésére, interoperabilitására több 

tucat hazai és nemzetközi ajánlás, direktíva, vonatkozó jogszabály létezik 

Magyarországon és az Európai Unióban. Ezeken kívül pedig figyelembe érdemes venni a 

szakmai szervezetek keretrendszereit és ajánlásait.19 Mindezek figyelembevétele és ezek 

alapján történő tervezés komoly kihívások elé állítja a munkaszervezetek vezetőit és 

információbiztonsági vezetőit. 20 Azonban, az Európai Unió és hazai tervek is az 

elektronikus közigazgatás erősítését célozzák, így az információ, annak elérése, az 

állampolgárok jobb kiszolgálásának célja mind abba az irányba mutat, hogy növekedjen 

az információ elektronikus tárolásának szerepe (a közigazgatásban is) és ezáltal azonban 

ezen infrastruktúra kitettsége, fenyegetettsége is növekedhet. Ezen kockázatok 

kezelésére kínálnak lehetséges megoldást a keretrendszerek és próbálják a 

megfelelőséget garantálni a törvényi előírások. 

 

 Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014-2020  

 Ibtv a 2013. évi L. törvény (az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról)  

                                                           
16

 Hallgatók a tudomány szolgálatában konferencia, Kibertudatosság különböző színtereken, Som Zoltán 
17

 A 2013. évi L. számú törvény hatálya alá tartozó szervezeteket kívánom vizsgálni. 
18

 ÁROP 2.2.17 „Új közszolgálati életpálya modell” 
19

 ITIL, ISO, ISACA 
20

 Biztonság támogatása, tantárgyi jegyzet, ÁROP2221, Som Zoltán 
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 301/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet (a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági 

Hatóság és az információbiztonsági felügyelő feladat- és hatásköréről, valamint a 

Nemzeti Biztonsági Felügyelet szakhatósági eljárásáról)  

 26/2013. (X. 21.) KIM rendelet (az állami és önkormányzati szervek elektronikus 

információbiztonságáról szóló törvényben meghatározott vezetői és az 

elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személyek képzésének és 

továbbképzésének tartalmáról) 

 77/2013. (XII. 19.) NFM rendelet (az állami és önkormányzati szervek 

elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott 

technológiai biztonsági, valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre 

vonatkozó, valamint a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolási 

követelményeiről) 

 36/2013. (VII. 17.) BM rendelet (a zárt célú elektronikus információs rendszerek 

biztonságának felügyeletével és ellenőrzésével kapcsolatos ágazati szabályokról) 

 2013. évi CCXX. törvény (az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól)– Interoperabilitás  

 2080/2008. (VI. 30.) Korm. határozat a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti 

Programjáról 

 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozat (Magyarország Nemzeti Biztonsági 

Stratégiájáról)  

 Magyarország Nemzeti Kiberbiztonsági Stratégiájáról szóló 1139/2013. (III. 21.) 

Korm. határozat 

 EU COM(2010) 743 (végleges) dokumentum (Ez egy action plan, ami az 

interoperabilitást, az elektronikus aláírást és a digitális azonosítást jelöli meg mint 

fő megoldandó szakterületeket. Erre épül rá az European Interoperability 

Framework (EIF). 

 Nemzetközi sztenderdek és jó gyakorlatok 

 Európai Uniós irányelvek és az European Interoperability Framework 

 European Union Agency for Network and Information Security ajánlásai (EU 

ENISA) 

 

Az Európai Unió EU2020 programjának része, hogy az Unió polgárai minél több 

szolgáltatást vehessenek igénybe elektronikusan, ehhez pedig a szükséges feltételek, 

például a szélessávú internetelérés lehetősége is megvalósuljon. A technológiai 

változások és lehetőségek gyors kiszélesedése azonban más megközelítést igényel az 

állampolgárok részéről is. Felkészítéseket kell tartani tudatossági képzésekkel, 

ismeretterjesztő anyagokkal, annak érdekében, hogy a gyors változásokkal járó 

kockázatokat csökkenteni lehessen, az állampolgárok megfelelő kompetenciával, 
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rendelkezzenek, megfelelő tudatossági szinten legyenek saját adataik védelme 

érdekében.21  

 

A téma aktualitása 

A nemzetközi és hazai kutatások és események, mind azt mutatják, hogy az információ 

és az információs rendszerek feletti befolyásra napjainkban már komoly figyelmet kell 

fordítani, kiterjesztve az említett rendszerek működésének garantálására, a benne lévő 

információk védelmére, annak bizalmasságára, sértetlenségére és a rendelkezésre 

állására.22 A a globális kibertér eseményeire a kiberfenyegetésekre, kiberhadviselésre, a 

kibertámadásokra, kiber terrorizmusra, stb. mindezekre számos példát lehet felsorolni. 

És bár a szakirodalom gyakran szinonimaként használja a kiber, az információ és 

informatikai biztonság szavakat, a lényeg, hogy az információ különböző megjelenési 

formáival, azok feletti kontrollokkal komolyan foglalkozni szükséges.23 A közigazgatás 

kitettsége jelentős, mivel „…tény, hogy közigazgatás megszervezése a mai világban 

informatikai számítástechnikai eszközök nélkül  nem lehetséges”.24 A kibertudatosság25 

szinten tartása, növelése, a szervezeti egyenszilárdság megteremtése érdekében komoly 

lépéseket kell tenni. Ezen lépéssorozat egyike a Nemzet Közszolgálati Egyetemen elindult 

képzés26 is, melynek meglátásom szerint reális eredményeit évek múlva lehet csak 

kimutatni. Ennek oka feltételezhetően az, hogy a szervezeti egyenszilárdság 

megteremtése kultúra kérdése is, azaz nem lehetséges csak tisztán szabályozással, a 

szabályozás változásával gyors és tartós sikereket elérni.  

A számos nemzetközi információbiztonsági incidensből27 a közigazgatás érintettsége 

miatt a 2007-es Észtországi esetet emelem ki, amikor hetekre megbénult Észtország 

számos elektronikus szolgáltatása internetes támadások miatt. Fontos megjegyezni, hogy 

az országban már akkoriban is nagyon elterjedt volt az e-szolgáltatások igénybevétele, 

így a probléma komoly fennakadásokat okozott. Feltehetjük a kérdést: ki tanul majd 

Észtország esetéből? Lesz-e olyan, aki nem ebből, hanem saját kárán fogja megtanulni 

az információbiztonság kiemelt jelentőségét?! Magyarország esetén egy 

gondolatkísérletet vázol a Digitális Mohács tanulmány,28 amelynek fő mondanivaló talán 

éppen a felkészülés, felkészítés fontossága.  

 

                                                           
21

 Laws aiding cyber security in the EU, Central and Eastern European eGov Days 2014, Som Zoltán 
22

 Hitelesítési kérdések a magyar (e-) közigazgatásban, Tavaszi szél konferencia, Som Zoltán 
23

 Fejezetek a kritikus infrastruktúra védelemből” tanulmánykötet, recenzív összehasonlító elemzés, Som Zoltán 
24 

A fenntartható közigazgatás, fenntartható biztonság elmélete, Dr. Bukovics István 
25

 2013. évi L. törvény: az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 
26

 NKE Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak 
27

 13. Robothadviselés konferencia, Kibertudatossággal a kiberhadviselés ellen, Som Zoltán 
28

 Digitális Mohács, Nemzet és Biztonság, Kovács – Krasznay 2010 
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Példa általános jelszókezelési szokásokra 

 

A nemzetközi nagy rendszerekben előforduló incidenseknek, (feltörés, jelszó és azonosító 

lopások, stb.) egyik „haszna”, hogy az incidensek kapcsán nyilvánosságra kerülő 

adatokat lehet elemezni. Ennek eredményeképpen keletkeztek többek között az alábbi 

ábrák is. 

 

Az 1. ábráról29 azt olvashatjuk le, hogy ez elemzett adatokból a jelszavak 40%-a a 

leggyakoribb 100 jelszóból kerül ki, valamint a leggyakoribb 1000 jelszó lefedi a összes 

jelszóvariáns 91% százalékát. Tehát ha valamely rendszerben 1000-szer megpróbálnánk 

belépni, akkor 91% esélye lenne arra, hogy sikerrel járunk puszta kísérletezéssel.  

A 2. ábrán30 ugyanezen kiindulási adatokból készült szófelhő látható, ahol a jelszavak 

nagysága az előfordulás gyakoriságát szimbolizálja.  

                                                           
29

 Gyűjtemény és kimutatás a legrosszabb jelszavakból, https://xato.net/passwords/more-top-worst-
passwords/ 
30

 Gyűjtemény és kimutatás a legrosszabb jelszavakból, https://xato.net/passwords/more-top-worst-
passwords/ 

1. ábra: Jelszógyakoriság 
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Fontos megjegyeznem, hogy a felhasználónév – jelszó páros nem számít túlságosan 

biztonságos megoldásnak.31 Pont ezért hoztam fel ezeket a példákat, hogy láthatóvá 

váljon, hogy ezen „belépő szintű”, talán kezdetlegesnek is nevezhető biztonsági 

megoldások is gyakran mennyire nem megfelelő minőségben, nem megfelelő 

biztonságtudattal kerülnek felhasználásra. Gyakorlatilag léteznek már olyan 

alkalmazások, amelyek segítségével a túl egyszerű jelszavak viszonylag rövid idő alatt 

feltörhetőek. A jelszó erősségére vonatkozó ajánlásokról számos helyen lehet olvasni, sőt 

a meglévő jelszavakat is lehetőség van letesztelni.32 Általános ajánlás, hogy használjunk 

jelszó generátort és jelszó széfet, ezekkel és az ajánlások betartásával jelentősen 

fokozható a jelszavak komplexitása és biztonsága.33 A közigazgatásban azért kiemelten 

fontos az információbiztonság, mert nagy mennyiségű, személyes adatot kezelnek 

számos szervezetnél. A kibertudatossági szint általános növekedése és az 

egyenszilárdság elérése azonban hosszú folyamat, amely képzéssel és méréssel érhető 

el. A jelszavas biztonsági megoldásokon túl számos biztonsági mechanizmus létezik, mint 

például az elektronikus aláírás34, többfaktoros autentikáció. 

Lehetséges megoldások, teendők, várt eredmények  

Aktuális és rövidtávú terveim között szerepel a nemzetközi tudományos35 és szakmai36 

irodalom nyomon követése, valamint a témához kapcsolódó fogalmak, befolyásoló 

                                                           
31

 A kockázat és az ellenintézkedések, források ráfordítása mindig a kockázatkezelési terv alapján dől el. Ennek 
függvénye, hogy adott rendszer esetén megfelelő-e az adott hitelesítési eljárás. ISACA, CISM Review Manual 
2013 
32

 Webes alkalmazás mely kalkulációt ad a jelszó várható biztonságosságával, törhetőségével kapcsolatban, 
https://howsecureismypassword.net/ 
33

 Webes alkalmazás mely segítségével véletlenjelszót, megfelelő biztonságú jelszót lehet generálni, 
http://passwordsgenerator.net/ 
34

 Erdősi Péter Máté, Magyar bizalmi szolgáltatások felügyeletének összehasonlító elemzése, Hallgatók a 
Tudomány Szolgálatában Konferencia, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2013 
35

 EBSCO és egyéb nemzetközi online tudományos adatbázisok. 
36

 Nemzetközi szakmai szervezetek és keretrendszerek, ajánlások nyomon követése, a teljesség igénye nélkül: 
ISACA, ITIL, ISO 27000. 

2. ábra: Jelszógyakorisági szófelhő 
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tényezők tisztázása, feltérképezése. A nemzetközileg már használt (mérési) 

módszertan37 lehetséges implementálásának vizsgálata a hazai körülményekre38 

(kérdőíves, mélyinterjús és blended módszerek, adott munkaszervezeten belül többféle 

célcsoporton. Továbbá a kérdőív többféle mintán való továbbtesztelése, például 

különböző korcsoportok esetében, valamint olyan csoportokon, akik várhatólag pár éven 

belül a közigazgatásban fognak elhelyezkedni. Az Európai Unió Safer Internet 

Programjának39 vezető, önkéntes oktatójaként, fel kívánom használni oktatási 

tapasztalataimat és kapcsolataimat annak érdekében, hogy a kibertudatossági oktatási 

tapasztalatok megosztása, tapasztalat és információcsere valósuljon meg az Európai 

Unióban a többi országában a programkoordinátorokkal, a segítségükkel. A megkezdett 

szakértői mélyinterjúk40 készítését folytatni kívánom a kormányzati és különböző 

nagyvállalati információbiztonsági vezetőkkel. Hazai és nemzetközi konferenciákon 

történő részvétellel, személyes és munkakapcsolatok kapcsolatok kiépítése révén 

informális csatornák felderítése a kutatási programommal összhangban. Célom továbbá 

az NKE Elektronikus információbiztonsági vezető szakirányú továbbképzési szak, oktatási 

tapasztalatok nyomon követése, beépülési tapasztalatok utókövetése.  

Az egyes személyek és munkaszervezetek információhoz való viszonyát számtalan 

tényező befolyásolja. Az egyének esetében a család, az ismerősök, véleményvezérek, az 

infrastruktúra, anyagi háttér, saját képességükről alkotott elképzelés, stb. Ezen 

befolyásoló tényezőkön túl a munkaszervezet egészét nézve tovább tényezőként 

megjelenik a munkahelyi kultúra, a csoport véleménye, a szokásjog és bevett eljárások 

véleményformáló ereje. Az információbiztonsági, tudatossági oktatások esetében 

tapasztalataim szerint igaz az a megállapítás, hogy az emberek nem szívesen 

változtatják meg szokásaikat vagy véleményüket direkt hatásra, ilyen lehet például a 

szabályozás, vagy direkt utasítás. Azonban új ismeretek birtokában könnyen és 

szívesebben hoznak új döntéseket. A klasszikus döntési modellek alapfeltételezése, hogy 

azonosításra kerül az összes alternatíva még az értékelés előtt. Ezzel szemben a 

korlátozott racionalitás feltételezése, hogy megengedi azok egymás utáni, szekvenciális 

számbavételét. 41 Ez utóbbi esetben a döntéshozó az első olyan változattal megelégszik, 

ami a végső cél elérését támogatja, ezáltal csökkentve erőfeszítéseit, amellyel az 

alternatívák keresésére fordítana.  

                                                           
37

 SANS Institute, http://www.sans.org/ 
38

 ÁROP 2.2.17, Új közszolgálati életpálya, Információs Társadalom, Nemeslaki – Illéssy – Som  
39

 Az Európai Unió Safer Internet Programjának célja a biztonságos internethasználattal kapcsolatos ismeretek 
terjesztése, http://www.saferinternet.org/ 
40

 ÁROP 2.2.17, Új közszolgálati életpálya, Információs Társadalom, Nemeslaki – Illéssy – Som  
41

 Sipos László, Tóth Arnold, Szabadpart, Társadalomtudományi művészeti és irodalmi folyóirat, ISSN: 1588-
094X 
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Mindebből az következik, hogy nem lehet meggyőzni, kényszeríteni a munkavállalókat, 

főleg ha azzal ellentétes tapasztalatuk, véleményük van.42 Továbbá fontos, hogy a 

döntéshozás ne korlátozottan racionális legyen. Ezzel szemben sokkal inkább az a cél, 

hogy valódi elköteleződés alakuljon ki az információbiztonsági program mellett, kizárólag 

így képzelhető el a szervezeti egyenszilárdság megvalósulása. Mindezekhez figyelembe 

kell venni az adott munkaszervezet sajátos körülményeit, a munkavállalók az 

infrastruktúrához, az információhoz való viszonyukat is. Összességében a képzési 

programot mindig az adott szervezetre kell implementálni.  

Az információbiztonsági szint mérése és változásának befolyásolása központi kérdés a 

közigazgatás információ biztonsági kérdéskörét tekintve. A 2020-ig tervezett e-

szolgáltatások elterjedését tekintve pedig legalább ennyire fontos, hogy az állampolgárok 

is megfelelő kibertudatossági tájékoztatást kapjanak annak érdekében, hogy megfelelő 

digitális és e-kompetenciákkal rendelkezzenek ezen e-közigazgatási szolgáltatások 

biztonságos igénybevételéhez.  
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KLOTZ PÉTER 

AZ INTEGRITÁS SZEMLÉLETFORMÁLÓ HATÁSA A KÖZIGAZGATÁS MŰKÖDÉSÉRE 

 

Bevezetés  

A magyar közigazgatás 2012 óta jelentős lépéseket tett az integritás szemléletének 

bevezetésére és gyakorlati alkalmazására. Bár a szemlélet Magyarországon viszonylag új 

keletűnek számít, alkalmazása a korrupciós jelenségek visszaszorítása mellett a 

hivatásetika kiteljesedése, valamint  a szervezetfejlesztési erőfeszítések támogatásával 

összefüggésben is érezteti hatását.   

Jelent tanulmány célja, hogy a magyar közigazgatásra fókuszálva áttekintést nyújtson az 

integritás szemléletének megjelenéséről és térnyeréséről, az ezt támogató kormányzati 

intézkedésekről, az integritásirányítás bevezetéséhez kapcsolódó járulékos 

eredményekről. Bár a 2010-2014-es kormányzati ciklus az új kormány 2014. június 6-i 

megalakulásával véget ért, a tanulmány végén indokolt áttekinteni, hogy milyen további 

lehetőségek kínálkoznak az integritásirányítási rendszer erősítése és kiteljesítése 

érdekében.  

 

Az integritás jelentősége és megjelenése Magyarországon  

Az integritás, vagyis a közszolgálatnak a jogszabályok, valamint a kinyilvánított 

demokratikus értékeknek megfelelő működése az Állami Számvevőszék közvetítésével, a 

holland számvevőszéki gyakorlat alapján jelent meg Magyarországon. Bár más 

tudományok, így például a pszichológia tudományos szakkifejezésként régóta használja 

az „integráns személyiség” szókapcsolatot, a közigazgatás-tudomány területén e fogalom 

újnak tekinthető.  

A kifejezés a magyar nyelvben idegenül hangzik, ezért a bevezetéséhez kapcsolódó 

kezdeti időkben nem volt egyértelmű annak magyar megfelelője sem. Jellemző, hogy az 

ENSZ Korrupció elleni egyezményének 2005-ben kihirdetett hivatalos magyar fordítása is 

egyszer közerkölcsként , majd becsületességként , később feddhetetlenségként,  illetve – 

némileg más szövegkörnyezetben – (területi)sérthetetlenségként  határozza meg. Amint 

a példán keresztül is látható, az integritást hasonló jelentésű magyar fogalmakkal 

próbálták körülírni, kevés sikerrel.  

Pontos magyar megfelelő helyett végül az integritás fogalmának a magyar szó- és 

fogalomhasználatban való meghonosítása lehetett a kivezető út. Szakmai szempontból ez 

mindenképpen helyesnek tekinthető, hiszen olyan új megközelítésről és szemléletről van 
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szó, amely túlmutat a valós tartalmát leszűkítő közerkölcs, becsületesség vagy 

feddhetetlenség kategóriáin. Megjegyzendő azonban, hogy az integritás fogalmát 

könnyen össze lehet téveszteni az európai uniós csatlakozás kapcsán sokat emlegetett 

integrációval. Reményeim szerint azonban, ahogy ez a kifejezés is meghonosodott a 

magyar nyelvben, úgy az integritás fogalma is előbb-utóbb rögzül a nyelvhasználatban.  

Az integritás szemlélete a közszférában először az Állami Számvevőszék és a holland 

számvevőszék közös twinning light projektjének (1. Integritás Projekt, 2007-2008) 

eredményeként jelent meg, majd ezt követően az immár az Államreform Operatív 

Program keretében indított 2. Integritás Projekt  célja kifejezetten az integritás erősítése 

volt. Az Állami Számvevőszék projektje fontos lépés volt a korrupciós kockázatok 

elemzése és felmérése tekintetében, ugyanakkor kijelölte azt az utat is, amely az 

integritás szemléletének formálása és államigazgatáson belüli adaptálása tekintetében 

követendőnek látszott. A projekt előkészítette az integritásra oktatására vonatkozó 

érzékenyítő képzéseket, valamint javaslatokat is fogalmazott meg a jogalkotó szervek 

számára az integritás erősítésével kapcsolatos teendőkről.   

Bár a kormányzat a 2010-es választásokat követő időszakban elsősorban az 

elszámoltatás eszköztárával kívánt élni, 2011 második felében a korrupció elleni 

politikában megjelentek a szemléletváltásra utaló jelek. 2011 decemberében az Állami 

Számvevőszék elnöke, a legfőbb ügyész, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, valamint a 

közigazgatási és igazságügyi miniszter nyilatkozatot írtak alá a korrupció elleni közös 

fellépésről. Ez követően nem sokkal döntött a kormány a korrupció elleni kormányzati 

feladatokról és a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programjának elfogadásáról szóló 

1104/2012. (IV. 6.) korm. határozatról, amely minőségében új megközelítést alkalmazott 

a korrupció visszaszorítása érdekében. A fő hangsúly ugyanis a büntetőjogi üldözésről, a 

számonkérésről inkább a megelőzésre, vagyis a korrupcióval szembeni szervezeti 

ellenállóképesség erősítésére irányult.  

A kormányhatározat több szempontból is iránymutatónak bizonyult a korrupció elleni 

fellépés területén. Fontos szempont, hogy a kormányhatározat kiadása ráerősített arra a 

2011 őszén kezdődő tendenciára, hogy a korrupció elleni fellépés, az integritás erősítése 

önálló kormányzati szakpolitika saját felelősségi rendszerrel. A téma erős nemzetközi 

kapcsolódásai, az egyre gyarapodó monitoring ellenőrzések és országjelentések 

szükségessé tették, hogy e témában a nemzetközi szervezetek előtt képviselendő 

magyar álláspont kialakításának koordinációjáért a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter feleljen. A kormányhatározattal – bár tartalmazott jó néhány, a jogi keretek 

felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést, – megerősödött az a nézet, hogy a korrupció 

elleni eredményes fellépéshez a jogi szabályozáson túlmutató eszközök is szükségesek. 

Ennek keretében született döntés a közszolgálati hivatásetikai kódex előkészítéséről, a 
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korrupció jelenségének megjelenítéséről a nemzeti alaptantervben, vagy Magyarország 

csatlakozásáról a Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership) 

kezdeményezéshez.  

 

Az integritás erősítésére tett kormányzati intézkedések  

A kormányhatározat elfogadása óta eltelt közel két és fél év lehetőséget biztosít arra, 

hogy áttekintsük a végrehajtással kapcsolatos főbb tapasztalatokat. Sajnos a terjedelmi 

korlátok nem teszik lehetővé, hogy részletesen foglalkozzunk minden egyes feladat 

végrehajtásával, így az alábbiakban kényszerűen elsősorban az integritás erősítése 

érdekében tett fontosabb kormányzati intézkedésekkel foglalkozom.  

A terjedelmi korlátok annak is gátat szabnak, hogy az integritás erősítésében fontos, a 

szűk értelemben vett közigazgatási feladatokon túlmutató kérdésekkel részletesebben 

foglalkozzunk. Ezen témák kimaradtak a közigazgatási feladatokra koncentráló 

korrupciómegelőzési programból is, ugyanakkor jelentőségük és a kép teljessé tétele 

miatt indokolt, hogy legalább érintőlegesen megemlítsük őket. Ilyen, a jövőben 

fejlesztendő terület a párt- és kampányfinanszírozás kérdése, a számonkérhetőség és az 

átláthatóság erősítése (különösen a közbeszerzések területén), valamint az egészségügy 

működésének javítása és a hálapénz problematikájának rendezése.  

A 2012-2014 között megvalósult kormányzati intézkedések közül első helyre kívánkozik 

az integritásirányítási rendszer kiépítése az államigazgatási szervek körében. Az 

államigazgatási szervek integritásirányítási rendszeréről és az érdekérvényesítők 

fogadásának rendjéről szóló 50/2013. (II. 25.) kormányrendelet meghatározza többek 

között az integritás, az integritásirányítási rendszer, valamint a korrupciós kockázat 

fogalmát, feladatként valamennyi államigazgatási szerv részére – a rendvédelmi szervek 

kivételével – rögzíti az integritásirányítási rendszerrel kapcsolatos alapvető 

követelményeket. Fontos előrelépés, hogy a rendelet hatálya alá tartozó szervek évente 

korrupciómegelőzési intezkedési tervet készítenek és ennek végrehajtásáról nyilvános 

integritásjelentésben adnak számot. E megoldással lényegében az integritásirányítási 

rendszer egyfajta menedzsmentciklust alkot, mely egy éves időkeretben határozza meg 

valamennyi államigazgatási szerv tervezéssel, végrehajtással, monitoringgal és 

kikényszerítéssel kapcsolatos feladatát.  

A hivatkozott kormányrendelet másik újdonsága, hogy az integritással kapcsolatos 

feladatellátás elősegítése érdekében integritás tanácsadó kijelölésére teszi lehetővé. E 

munkakör létrehozásával lehetőség nyílik arra, hogy a szervezeti integritás 

fejlesztésében szakemberek vegyenek részt, akik a szakpolitikára vonatkozó jogszabályi 
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és szakmai követelményekkel tisztában vannak. Az integritás tanácsadók így a helyi 

viszonyok ismeretében megválaszthatják azokat az eszközöket, amelyek a szervezet 

igényeihez leginkább alkalmazhatónak tűnnek, más szóval lehetővé válik, hogy a 

kormányzati antikorrupciós szakpolitika ne csak központi, de helyi szinten is megjelenjen 

és eredményeket érjen el.  

Az integritás egyik fontos, elengedhetetlen feltétele az értékközpontúság, illetve olyan 

általánosan elfogadott értékek megléte, amelyekhez az adott egyén magatartása, illetve 

szervezet tevékenysége viszonyítható. Bár a közszolgálati hivatásetika alapelveit a 

közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény meghatározta, 

ennek részletes kifejtésé szükségszerűen túlmutatott a jogi szabályozáson. Az elvárt 

magatartási szabályok leírása sokkal inkább egy etikai kódex feladata, amelynek 

szabályozási tartalmára a kormányhatározat alapján a Közigazgatási és Igazságügyi 

Minisztériumnak kellett szakmai javaslatot kidolgoznia.  A szakmai javaslat, az 

úgynevezett zöld könyv alapján végül a Magyar Kormánytisztviselői Kar 2013 júniusában 

elfogadta az hivatásetikai eljárás szabályait is tartalmazó Kormánytisztviselők 

Hivatásetikai Kódexét, amely 2013. szeptember 1-jén lépett hatályba. A kódex 

megismertetésére 2013 nyarától a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a kormánytisztviselők 

számára többfajta képzést szervezett, ezzel is hozzájárulva a hivatásetikai szabályok 

szélesebb körben való megismertetéséhez.  

A képzésekhez kapcsolódóan feltétlenül említést érdemel az integritás oktatására 

vonatkozó rendszer megújítása, amelyet pozitív fejleményként az Európai Bizottság 2014 

februárjában publikált Európai Uniós Antikorrupciós Jelentése is kiemelt.  Az ÁROP-

1.1.21. „Korrupció megelőzése és a közigazgatás-fejlesztés áttekintése”c. európai uniós 

kiemelt projekt keretében a képzésekért felelős Nemzeti Közszolgálati Egyetem új 

integritásmenedzsment tréning módszertant fejlesztett ki, amelyet a gyakorlatban is 

sikerrel alkalmazott. 2013 szeptembere és 2014 májusa között összesen 751 vezető, 

valamint 8375 kormánytisztviselő vett részt a két és fél napos integritásmenedzsment 

vezetői tréningeken, valamint az egynapos közszolgálati etika és integritás tréningeken. 

Ezen túl az egyetem két féléves integritásmenedzsment szakirányú továbbképzést is 

indított, amelyen összesen 120 fő szerzett képesítést.  

Az integritás témájú képzések megtartása a szakmai ismeretek elsajátításán túlmutató 

eredményekkel is jár. Az NKE az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb közigazgatási 

továbbképzési programját valósította meg és már önmagában a képzések nagy száma – 

a kormánytisztviselői összlétszám több mint 10%-a vett részt rajtuk – jelentős 

eredmény, amely jelzi a kormányzati továbbképzések prioritásait. Az integritás 

szemléletének a közigazgatási szervek mindennapi munkájában való érvényesülése 

érdekében minél nagyobb számú tisztviselőt kell bevonni és meggyőzni az értékalapú 
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működés szükségességéről. Ha ennek során sikerül egy kritikus tömeget elérni, akkor ez 

a szemléletmód általánossá válhat és hosszabb távon is beépül e szervek működésébe.  

 

Az integritásirányítási rendszer bevezetéséhez kapcsolódó járulékos eredmények  

Az integritásirányítási rendszer kiépítése irányuló munkák során sok esetben nyílott 

kínálkozó lehetőség egy-egy előre nem tervezett feladat végrehajtására. Bár e feladatok 

erőforrásokat kötöttek le, mégis indokolt volt elmélyülni bennük, mivel sok esetben 

erősítették és támogatták az integritásirányítási rendszer kiépítésére és megerősítésére 

irányuló törekvéseket.  Az integritás erősítésére vonatkozó intézkedések felsorolása ezek 

említése nélkül nem lenne teljes.  

A nagyszámú képzésnek köszönhető, hogy számos szervezet vezetése intenzíven 

érdeklődik az integritásirányítási rendszer gyakorlati megvalósítása iránt. A Közigazgatási 

és Igazságügyi Minisztérium együttműködési megállapodást kötött a Magyar 

Államkincstárral, amelynek keretében az Államkincstár munkatársai 2012 nyarán 

nélkülözhetetlen segítséget nyújtottak a formálódó tréningek tesztelésében és azok 

véglegesítésében. Bár az integritásirányítási rendszerről szóló 50/2013-as 

kormányrendelet hatálya nem terjed ki a bíróságokra, az Országos Bírósági Hivatal egyik 

stratégia célja a „bírósági szervezet integritása, az ítélkezési és igazgatási munka 

átláthatósága, utóbbi kiszámíthatósága és ellenőrzöttsége“.  E célokhoz illeszkedve az 

OBH keretei között Integritás Munkacsoport működik, melynek egyik fő feladata a bírák 

etikai kódexének szakmai előkészítése.   Ugyancsak pozitív fejlemény, hogy Honvédség 

és az NKE Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán belül működő Vezetéstudományi 

Szakmai Kutatóműhely is érdeklődik az integritásmenedzsment által biztosított szervezeti 

és vezetői megoldások iránt, amelyet a karon nemrégiben e témában rendezett 

konferencia  is bizonyít.  

Az Országgyűlés 2013 októberében fogadta el a panaszokról és közérdekű 

bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényt. A jogszabály előkészítése során merült 

fel az igény, hogy a munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerek terjedésével 

szükséges lenne biztosítani azokat a garanciális jellegű anyagi és eljárási szabályokat, 

amelyek védik a magyar bejelentőket és hozzásegítenek e rendszerek működésébe 

vetett bizalom növeléséhez.  A törvény hatálybalépését megelőzően ugyanis e területre 

csak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. 

évi LXIII. törvény, illetve hatályon kívül helyezése után az információs önrendelkezési 

jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozott, így a 

bejelentőkre vonatkozó adatok kezelése sok szempontból aggályokat vetett fel. Az új 
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előírások közé tartozik, hogy munkáltatói visszaélés-bejelentési rendszerekről szóló 

szabályozás hatályba lépésével e rendszerekbe a munkáltató által előírt magatartási 

követelmények megsértését lehet bejelenteni, a bejelentési rendszer működéséről a 

munkáltatónak magyar nyelvű tájékoztatót kell közzétennie, a vizsgálatra főszabály 

szerint 30 napos határidő áll rendelkezésre, amely azonban a 3 hónapot nem haladhatja 

meg. A rendszerbe nem csak a munkavállalók, hanem mindazok – tehát beszállítók, 

fogyasztók is – bejelentést tehetnek, akiknek a bejelentés megtételéhez vagy a 

bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdekük fűződik. 

Bár a szabályozás korántsem tökéletes,  elfogadása mégis komoly segítséget nyújthat a 

vállalati compliance rendszerek kiépítésében és az etikus vállalatvezetési kultúra 

előmozdításában.  

A közigazgatási szervek minőségmenedzsmentjének előmozdítására az Európai Unió 

tagállamait tömörítő EUPAN (European Public Administration Network – Európai 

Közigazgatási Hálózat) keretében született meg az igény a közigazgatási szervek 

speciális igényeire szabott (ön)értékelési eszköz kidolgozására. A Közös Értékelési 

Keretrendszer (Common Assessment Framework - CAF) rendszer végül 2000-ben 

született meg és azóta több felülvizsgálaton, továbbfejlesztésen is túlesett. A CAF modell 

lényege, hogy egy standard kérdőív segítségével keretet biztosít a szervezet számára 

saját önértékelésének elkészítésére a folyamatokon át az alapvető teljesítménycélokkal 

kapcsolatos eredményekig. A KIM által koordinált szervezetfejlesztési projektek kapcsán 

született meg az ötlet, hogy indokolt lenne a CAF módszertanának példatárát az 

integritásra vonatkozó példákkal is kiegészíteni annak érdekében, hogy a jövőben a CAF 

alapján induló önértékelések már a szervezeti integritáshoz kapcsolódó szempontokra is 

kiterjedjenek. Szakértők bevonásával 2014 nyarára elkészült az erre vonatkozó szakmai 

javaslat, amely kiegészítő példák formájában be is épült a magyar CAF modellbe. 

Tekintettel arra, hogy a 400 legsikeresebb, pályatokon nyertes önkormányzat 97%-a 

használja a CAF modellt, a módszertan átalakítása megnyithatja az utat az integritás 

szélesebb körű alkalmazása előtt az önkormányzati szférában.  

 

Továbblépési lehetőségek az integritás erősítése érdekében  

Bár a Közigazgatás Korrupció-megelőzési Programja a 2012-2014-es időszakra 

vonatkozóan határoz meg feladatokat a kormányzat számára, indokolt lehet már most 

áttekinteni azokat a területeket, amelyek potenciális továbbfejlesztési irányok lehetnek 

az integritásirányítási rendszer továbbfejlesztése és kiterjesztése során.  
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Mivel az integritás szemléletének elterjesztésére indított eddigi projektek jó 

eredményeket tudtak felmutatni, indokolt lehet ezt a megközelítést a továbbiakban is 

fenntartani és új projekt előkészítésében gondolkozni. A 2007-2013 közötti költségvetési 

ciklus végeztével ugyanakkor ennek elsődleges feltétele az integritás mint cél 

szerepeltetése az Európai Unióval kötendő Partnerségi Megállapodásban, valamint az ezt 

részletező operatív programokban. A specifikus célok mellett indokolt az integritás 

követelményként való feltüntetése is, így az az operatív programok segítségével az 

indítandó projektekkel szemben támasztott követelményként is megjelenhet.  

Az államigazgatási szerveknél már működik az integritásirányítási rendszer, ugyanakkor 

a jogi keretek megteremtését követően módszertani és szakmai támogatással tovább kell 

javítani a működés hatékonyságán és egységesíteni kell a jogalkalmazást. E munka 

egyrészt központi kormányzati feladat (koordináció, monitoring, szakmai ellenőrzés), 

másrészt módszertani-tudományos jellegű, amelyben komoly szerep hárulhat a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem nemrégiben létrejött Integritás Tudásközpontjára (módszertani 

támogatás, hálózatosodás és intézményépítés támogatása). A CAF modell révén e 

módszertani fejlesztésekből a jövőben az önkormányzatok is profitálhatnak.  

Az integritás szempontjából új területnek kínálkozik az igazságszolgáltatás, ahol a 

meglévő elkötelezettséget és pozitív hozzáállást erősítve további eredményeket lehetne 

elérni a bíróságok és az igazságszolgáltatásban közreműködő más szervek (szakértők, 

ügyvédi kamarák) működésébe vetett közbizalom erősítésével.  

A jogalkotás területén egyrészt kötelező feladatként jelenik meg a veszélyeztetett 

közérdekű bejelentőkről szóló miniszteri szintű szabályozás kidolgozása, amelyre a 

panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény adott 

felhatalmazást, másrészt indokolt lehet e törvénynek a finomhangolása az eddigi 

tapasztalatok alapján, kiegészítve a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi 

intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény felülvizsgálatával.  

Végül, de nem utolsó sorban az integritásépítés eddigi eredményei lehetőséget nyújtanak 

arra, hogy a jó magyar gyakorlatként más országok számára is bemutassuk és 

adaptálásukhoz szakmai segítséget nyújtsunk. E tevékenység során elsősorban az 

európai uniós integrációra törekvő nyugat-balkáni országok, illetve a Keleti Partnerség 

országai jöhetnek szóba, mivel itt a korrupcióval szembeni következetes fellépés a 

támogatások folyósításának és a kapcsolatok szorosabbá fűzésének egyik elsődleges 

követelménye. Az integritás így formálhatja át nem csak Magyarország, de a szűkebb 

régió közigazgatását is, elősegítve a közigazgatással szembeni közbizalom további 

erősítését. 
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BOKOR ANDRÁS 

SZEMLÉLETVÁLTÁS A VAGYONPOLITIKÁBAN 

 

 

Bevezetés 

Korunk egyik kiemelkedő közgazdász professzora, Stiglitz professzor, alapművében 

kijelenti: „Az egyik legfontosabb közjószág a kormányzat irányítása: valamennyiünk 

számára hasznos, ha a kormányzat jobban, hatékonyabban és érzékenyebben 

tevékenykedik”. 

Valóban, ha a közigazgatás működése hatékony, nem elhanyagolható szempont annak 

közgazdasági értelemben vett hasznossága sem. Természetesen nem minden állami 

tevékenység rendelkezik effektív – pénzben kifejezhető – hasznossággal, sokkal 

jellemzőbb a társadalmi hasznosság mint érzékelhető jelenség. 

Az állam működésének eredményessége-hatékonysága (és hasznossága) szempontjából 

az egyik légmérvadóbb, hogyan kezeli saját vagyonát, felelősen gazdálkodik-e a 

rendelkezésre álló vagyonelemekkel, hogyan képes gyarapítani azt. 

Az államnak – meglátásom szerint - képesnek kell lenni vagyonát a közérdek és a 

közösségi szükségletek céljaira hasznosítani. A vagyongazdálkodás egységesítésével, az 

átlátható és ellenőrizhető felelősségi viszonyok megteremtésével, egységes irányelvek 

megalkotásával az állam képessé válhat arra, hogy megvédje a nemzeti vagyont, sőt az 

ésszerűség szempontjait figyelembe véve gyarapítsa is azt. Mindez egybecseng azon 

neoweberi elképzelésekkel, miszerint a nagyobb hatékonyság szükséges a kormányzati 

erőforrásokkal való gazdálkodásban. 

A nemzeti vagyonnal való hatékony gazdálkodás alapvetően (de nem kizárólagosan) 

közpénzügyi kérdés, hiszen adóforintok felhasználását, valamint – többnyire – 

közszükségletek kielégítését szolgálja. 

Ahhoz, hogy a fenti elvek és megállapítások érvényesüljenek, legmagasabb szintű írott 

jogban - az Alaptörvényben - szükséges rögzíteni elsődlegesen az ezt biztosító 

feltételrendszert. 

Magyarország Alaptörvénye A közpénzek c. fejezetben alkotmányos szabályként rögzíti:  

„A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös 

szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő 
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nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A nemzeti vagyon megőrzésének, 

védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit 

sarkalatos törvény határozza meg.” 

A 2011-ben megalkotott és – sarkalatosként - elfogadott új vagyontörvény43 a korábbinál 

stabilabb alapokra helyezte a nemzeti vagyonnal felelős gazdálkodást. A jogszabály 7. § 

(1) bekezdése értelmében: „A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat 

ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyonnal felelős módon, rendeltetésszerűen kell 

gazdálkodni.” 

Ugyanezen paragrafus (2) bekezdése szerint: „A nemzeti vagyongazdálkodás feladata a 

nemzeti vagyon rendeltetésének megfelelő, az állam, az önkormányzat mindenkori 

teherbíró képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 

társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, 

hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, 

értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, továbbá az állam vagy a helyi 

önkormányzat feladatának ellátása szempontjából feleslegessé váló vagyontárgyak 

elidegenítése.” 

A fentieket tekinthetjük a nemzeti vagyonnal való gazdálkodás alapelveinek. 

Az állami vagyonnal – ide értve az ingatlanvagyont is - kapcsolatos szabályokat külön 

törvény tartalmazza. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény „hatékonyabb, 

eredményesebb, költségtakarékosabb, továbbá a nemzet számára tartós értékként 

megőrzendő vagyon védelmét, értékmegőrzését szolgáló”vagyongazdálkodást tűz ki 

célul. A törvény olyan tulajdonosi joggyakorlást és vagyongazdálkodást irányoz elő, 

amely az állami feladatok megfelelő ellátását és a társadalmi szükségletek kielégítését 

egyaránt megvalósítani képes, szem előtt tartva a gazdaságpolitikai érdekeket. A 

vagyongazdálkodás olyan önálló területként jelenik meg a jogszabályban, mely biztosítja 

az állami vagyon közvetlen felhasználását, közvetett hasznosítását, – ingatlanok 

esetében például az értékesítést – illetve gyarapítását.  

 

Vagyonpolitika mint a nemzetgazdasági stratégia része 

Az állami vagyonpolitika alapvető iránya jellemzően a törvényi szintű szabályozás 

alapelveinek rögzítésénél kezdődik. Az alábbi táblázat bemutatja, hogy a 

rendszerváltoztatás óta eltelt időszak jogszabályainak preambulumai miként és milyen 

                                                           
43 a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 
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megfogalmazásban rögzítették ezen alapelveket. Tisztán látszik a folyamat íve és értelme 

(állami súly csökkenése a tulajdonlásbanprivatizáció felerősítése tulajdonlási 

szabályok konszolidációja nemzeti vagyon védelmének megerősítése) 

1990. évi VII. törvény az Állami 

Vagyonügynökségről és a hozzá 

tartozó vagyon kezeléséről és 

hasznosításáról 

Az Országgyűlés annak érdekében, hogy 

az állam közhatalmi és tulajdonosi 

jogosultságainak szétválasztása 

folytatódjon, az állam vállalkozási 

vagyona pedig lényegesen csökkenjen, s 

mindehhez megfelelő szervezeti keretek 

és módszerek álljanak rendelkezésre, 

1995. évi XXXIX. törvény az 

állam tulajdonában lévő 

vállalkozói vagyon 

értékesítéséről 

A magántulajdonra épülő gazdasági viszonyok 

erősítése, az állami tulajdon csökkentésének 

ésszerű gyorsítása, az állami tulajdonban lévő 

vállalkozói vagyon piaci alapokon 

magántulajdonba juttatása, az állam gazdasági 

szerepvállalásának csökkentése érdekében az 

Országgyűlés a következő törvényt alkotja 

2007. évi CVI. törvény az állami 

vagyonról 

Az Országgyűlés az intézményes privatizáció 

lezárása után, az állami vagyonnal való 

gazdálkodás új, korszerű rendjének kialakítása, 

a hatékonyabb, eredményesebb, 

költségtakarékosabb, továbbá a nemzet 

számára tartós értékként megőrzendő vagyon 

védelmét, értékmegőrzését szolgáló 

vagyongazdálkodás érdekében, az állami 

vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok 

gyakorlásáról, valamint az állami vagyon 

hasznosításáról, kezeléséről az alábbi törvényt 

alkotja 

2011. évi CXCVI. törvény a 

nemzeti vagyonról 

Az Országgyűlés a nemzeti vagyonnak a 

közérdek és a közösségi szükségletek céljára 

történő hasznosítása, a természeti erőforrások 

megóvása, a nemzeti értékek megőrzése és 

védelme, és a jövő nemzedékek 

szükségleteinek biztosítása szándékával, a 
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nemzeti vagyonnal való átlátható és felelős 

gazdálkodás követelményeinek hosszú távú 

meghatározása érdekében az Alaptörvény 

végrehajtására, az Alaptörvény 38. cikk (1) és 

(2) bekezdése alapján a következő törvényt 

alkotja 

Az alábbi táblázat jól szemlélteti, mely tendenciák érvényesültek az elmúlt években a 

kormányzati vagyonpolitika megvalósítása kapcsán.  

Tendencia Példa 

Kodifikáció Alaptörvény,  

nemzeti vagyonról szóló (sarkalatos) 

törvény 

Vagyonátadás önkormányzatoknak ingyenes főleg 

ingatlanátadás (2013-ban 700 db) 

Meglévő konstrukciók újragondolása PPP konstrukciók 

felszámolása/újratárgyalása 

Rekonstrukciós projektek Kossuth tér, Várbazár, Ludovika stb. 

Jó állam jó gazda Ereky terv 

Strukturális átalakítás Volán: 24 állami tulajdonú társaság hét 

regionális szervezetbe került 

leányvállalatként, 

Tulajdonosi pozíció erősítése Mol 21,2 százalékos részvénypakettjének 

2011. májusi megvásárlása 498,3 milliárd 

forintért 

Nemzeti vagyon védelme pl. földtörvény 

2013-ban 4 Mrd. Ft. műemlékek 

felújítására 

Vagyonkör stratégiai célú bővítése pl. E.On gázüzletág megvásárlása 



 
90 

Állam direkt akvizíciós tevékenysége Pl. tankönyvkiadók felvásárlása 

Felmerül a kérdés tehát, hogy mik azok az alapvető kormányzati célok a vagyonpolitika 

területén, amelyek megvalósítása nemzetgazdasági stratégiai célként is definiálható? 

Az alábbi felsorolás megkísérli ennek összegzését: 

 a vagyongazdálkodás rendszerszintű egységesítése a nemzeti vagyon körében, 

 vagyonpolitikai szemléletváltás: a nemzeti vagyon védelmének megteremtése és 

hosszú távú megőrzésének biztosítása, egységes irányelvek meghatározása 

 progresszív jogalkotás, új irányok normatív lefektetése: mértékadó és új irányokat 

szabó, többszintű jogalkotás, 

 átlátható és ellenőrizhető felelősségi viszonyok, 

 egységes vagyon nyilvántartási rendszer, amely értékalapú,  

 összehasonlításra és összesítésre alkalmas adatokat tartalmaz 

 társadalmi szükségletek hatékonyabb kielégítése 

 Állami védőháló képzése 

A vagyonpolitika hathatós eszközként segíti tehát az államot gazdaságpolitikai programja 

megvalósításában és a társadalmi szükségletek kielégítésében. A vagyonpoltikát érintő új 

koncepciók olyan megoldásokat eredményeznek, amelyek révén a magyar állam, 

tulajdonosi jelenlétét megerősítve a stratégiai vállalatokban, hatást gyakorolhat a piaci 

folyamatokra is.  

Egy erős állam, amely működése során kiemelt társadalmi feladatokat és hosszú távú 

stratégiai szempontokat is szem előtt tart, könnyebben képes kezelni a 

válsághelyzeteket, mert több eszközzel bír, mint az önmagát felszámoló, gyenge állam. 
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A kormányzati vagyonpolitika számos más szakpolitikát érint, ennek okán számos 

társadalompolitikára gyakorol hatást. Ha sarkosan akarok fogalmazni, akkor a jól 

átgondolt, erős államot hirdető vagyonpolitika, gyakorlatilag a legfontosabb gazdasági és 

társadalmi kérdéseket is erősen befolyásolja. 
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Nemzetgazdasági stratégiai szempontból az alábbi konklúzókat vezetem le: 

1. Válságos időkben felértékelődik az állam szerepe (Állami vagyonpolitika előtérbe 

helyeződik 

2. Eltérő gazdasági erejű országok, eltérő megoldásokat alkalmaznak  

3. Magyarországon hangsúlyeltolódás történt az elmúlt években (nem csupán jogi 

szabályozás szintjén, hanem a konkrét megtett lépések tekintetében is) 

4. Piac nem maradhat le ebben a változási folyamatban  

5. Valós eredmények középtávon (egyes területeken hosszútávon) elemezhetők  

6. A vagyonpolitika gazdasági kérdés, de nem kizárólagosan 
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IZABELLA TEBELI 

CIVIL ORGANIZATIONS AND THE FINANCIAL CONSUMER PROTECTION 

 

In my study, following the conceptual definition of the civil sphere, I would like to 

emphasize the administrative importance of non-profit organizations active at mezzo 

level with the presentation of three levels of society organization. The modern state 

carefully plans its budget expenditures. I would like to highlight the indisputable merits of 

the office network in the area of consumer financial protection from the aspect of its 

contribution to the effective use of resources available to the Hungarian Financial 

Supervisory Authority (hereinafter referred to as HFSA).  The financial consumer 

protection is still in its infancy in Hungary, as the HFSA only received statutory powers 

for this activity on the 1st of January, 2010. The HFSA tried to increase its efficiency from 

the beginning by organizing the countryside financial advisory service network in 

partnership with the civil consumer protection associations. The HFSA made considerable 

investments in the development of the financial advisory service network from fines 

imposed on financial institutions. The creation of this office network was to enhance 

financial consumer protection and to ensure the simple access of rural consumers to this 

specific information. The advisory service started operation in April 2011 in such co-

operation, where its activity was coordinated by the National Association for Consumer 

Protection with the sponsorship of the HFSA. In 2012 after conducting public 

procurement procedures, the civil network performed its activity in 11 provincial towns. 

On the 1st of October, 2013 all responsibilities and powers of the HFSA were taken over 

by the Central Bank of Hungary. It is unknown what will happen to the advisory service 

yet, it can only be hoped that a well-established concept will not be terminated. 

The first steps completed so far: 

- Searching for relevant studies: 

o Relevancy of civil organizations internationally 

o Mapping Hungarian researchers 

- Issuing article (Pro Publico Bono) 

- Participation at Robert Kramer’s seminar for phd students 

- Succesful application for EU conference organized by the MTA „Lendület” group 
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In March I applied to the conference titled „The national interest in European Union law 

and governance”, organized at Budapest, 3-4 July 2014. In April I was selected among 

the presenters by the organizer. The conference is inspired by the contemporary debates 

on the role and the importance of states within the European Union in the reformulating 

European and global order. It aims to contribute, in particular, to the discourse on the 

responsibility and the ability of states and the European Union to address socio-economic 

problems, especially in the wake of the financial and economic crisis. Its intention is to 

highlight bottom-up approaches to law and governance in the European Union which 

recognizes that states, in particular on the European periphery, could be squeezed 

uncomfortably between their European and national responsibilities and they ultimately 

bear the consequences of European action and inaction.  

In the area of European Union policies papers are invited to explore the place and the 

role of the ‘national interest’ under the legal and governance framework of individual EU 

policies. 

The title of my presentation will be „Financial consumer protection: a catalyzer between 

the national governance and the EU”.  

The consumer protection, especially the financial locate the place and the role of the 

national interest in the complex and dynamic, multi-layered value and priority system 

and the similarly complex governance constructions of the European Union. The 

consumer protection has a high priority in our life and this policy has the same 

importance on national and EU level as well. The legal regulation of the European 

consumer protection legitimates the European integration, because this issue has an 

effect on the everyday life of us all. In the wake of the global financial crisis of 2008 the 

number of disappointed financial services consumers has significantly grown. The 

discontent had multiple sources:  

- extremely adverse exchange rate fluctuations for foreign currency denominated 

loans, 

- incomplete or unilateral information given by certain financial service providers, 

- irresponsible consumer decisions resulting from financial illiteracy.   
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CSILLA MEGYESI 

ZUSAMMENARBEIT, INNOVATION, FORTBILDUNG UND FÖRDERUNG DES 

TALENTS 

DIE ZUKUNFT VON HR (HUMANRESSOURSE) 

 

Jedes menschliche Zusammentreffen hat von beruflichem Gesichtspunkt aus betrachtet 

zwei Seiten, einerseits eine berufliche, eine gut sichtbare, formale Seite, andererseits 

eine psychologische unter den betroffenen Menschen, auf dem Gebiet der Gefühle, wo 

entweder die Kräfte der Sympathie oder die der Antipathie wirken und funktionieren. 

 

Die Entwicklung der Zusammenarbeit im XXI. Jahrhundert 

Die in den letzen Jahren eingetroffenen wirtschaftlichen, politischen und machtpolitischen 

Veränderungen veränderten sowohl die Wertordnungen als auch die Regeln. Man muss 

sich von den traditionellen, gewohnten, innervierten Aufgaben lösen, die Tätigkeit von HR  

muss den Ansprüchen und den Änderungen entsprechend erneut überdacht werden. 

HR (Humanressource) soll an dem Verhandlungstisch eine Rolle spielen 

Die HR-Manager bekommen wenige Funktionen und auch die Kooperation mit den 

Vorgesetzten ist nicht wirksam. 

Entwicklung von Humanressource 

Bildungen: 

 Allgemein und spezifisch, 

 Bildung der Leiter, 

 Externe Bildungen: 

• ihre Vorteile sind: der Arbeitnehmer kann seinen Motivationen und Zielen 

entsprechende Bildung wählen, den Arbeitgeber kostet das nichts, 

• ihre Nachteile sind: sie finden nach der Arbeitszeit oder am Wochenende statt, es 

gibt kein Privatleben, es ist nicht sicher, dass die Fortbildung dem Arbeitgeber entspricht, 

 Interne Bildungen: 
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• ihre Vorteile sind: sie finden tagsüber statt, es gibt auch Privatleben, geringere 

Kosten, spezifische Bildung dem Ziel entsprechend, wirksamer und ergebnisvoller, 

Entstehung von Projektteams, Ausgestaltung von Partnerkontakten, 

• ihre Nachteile sind: sie werden von dem Arbeitgeber bezahlt, der Arbeitnehmer 

verwendet nach dem Ablauf des Vertrags seine erworbene Kompetenz bei einer 

Konkurrenzfirma, wegen der zunehmenden Fluktuation nicht so wirksam. 

 

Innovation bei der Entwicklung der Angestellten, Bildungen im XXI. Jahrhundert 

 Einsatz der LMS (Learning Management System): lernsteuerndes System mit Hilfe 

des Computers, 

 Proaktive Bildungsmethoden: im Schein von den veränderlichen Aufgaben und 

Verantwortungen, 

 Ständiges Lernen: zum Erwerb anderer Fähigkeiten und Kompetenzen, 

 Interaktion unter den Kollegen, 

 Ausgestaltung von Gruppen: steigern die geselligen und sozialen Kompetenzen, 

auch die Kooperation lange Zeit hindurch, 

 Verpflichtet und motiviert sein, 

 Integration des Humankapitals in der Strategie, 

 Die Steigerung der Funktion von HR, weil der Unterricht und die Bildung durch die 

Integration von HR können mit der Aufnahme, mit der Arbeitskraftpflege und der 

Leistungsbewertung viel wirksamer sein, 

 Die Bildungs- und Unterrichtsprozesse werden so bekannt, sie können gemessen 

und geleitet werden, die Oberleiter können die Strategie bestimmen, 

 Die Veränderungen können leichter menagiert werden, weil auch das kann an den 

Fortbildungen unterrichtet werden, 

 Behandlung der Konflikte – Spannung in dem internen Leitungssystem, immer 

mehr Bedarf an Fortbildungen. 

 

Neueste Bildungsformen 
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 Alles durchdringende Kooperation, 

 Ausgestaltung von Kontextbibliotheken 

 Fernunterricht mit Hilfe des Internets, 

 Auf Internet beruhende interne Bildung, 

 Regelmäβig, konsequent, aufeinander bauend, 

 Individuelle Bildung, aber es kann auch Teambildung sein 

 Breite Informationsmasse, 

 Man benutzt nur die interessante Information, 

 Anweisung zu den Angestellten, 

 Daten in unbegrenzter Menge, 

 Flexible Zeiteinteilung, 

 Ein Kompetenzplan über die Angestellten in Anbetracht der Vorbereitung. 

 Simulation, Arbeitssimulation – heutzutage ist es noch teuer 

 Reale Aufgabe aus der Praxis, 

 Einfache Übung, es gibt keinen kostspieligen Fehler, 

 Ständige Entwicklung, 

 Diskussion, Analysierung, 

 Aus der Vision wird Wirklichkeit, 

 Der teure Unterricht im Klassenzimmer existiert nicht mehr, 

 Sparen mit der Zeit, weil es sich in die alltägliche Arbeit integriert, 

 Nicht nur konkrete Fortbildungen sind nötig, sondern auch Besprechung der 

auftauchenden Fragen, Dialog „Bildung“, Trainings . 

 Kompensationspaket 

„Verschiedene, individuelle Pakete, jeder Angestellte sucht sich ein Anspruchspaket aus, 

das das Bargeld, das Gehalt, die Investitionen, familiäre Zuschüsse, den Urlaub, die 

Arbeitsintensität und Arbeitsflexibilität, die Unterstützung der Pflege von den Kindern  
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und den älteren Eltern, die Bildungsmöglichkeiten, den bezahlten Studienurlaub und 

zahlreiche sonstige Faktoren beinhaltet.“    Das Organ reagiert auf die Ansprüche des 

Angestellten, abhängig davon, ob es um ein befristetes oder unbefristetes 

Arbeitsverhältnis geht. 

 Die Arbeitnehmer beschäftigen sich nicht miteinander, sie achten nur darauf, dass 

sie ihr persönliches Paket verbessern und entwickeln können. 

 Die HR-Mitarbeiter sind imstande, die Pakete zu verändern, abhängig von dem 

Alter, der Treue, der Leistung und der Moral. 

 Die Erwartungen sind mit der Motivation zusammen zu steigern. 

 

Planung der Nachfolge 

Wichtig ist die Planung der Nachfolge und unvermeidbar, weil die Prozesse können nicht 

anhalten und sie sind sogar nicht abzubrechen. Für diese Aufgabe ist die Leitung 

zuständig. 

Begabungsmanagement 

In der Verwaltung könnte man von dem Begabungsmanagement der Budapester Bank 

adaptieren. 

 

Die Auswahl erfolgt aus mehreren Hunderten von Bewerbern. Zuerst auf Grund von den 

Lebenslaufen und den Motivationsschreiben. Darauf folgt ein Telefongespräch und die 

Zahl der Bewerber wird auf 15-20 Personen reduziert, die an fachlichen Interviews mit 

Leitern und HR-s teilnehmen. Wer an dem Interview entsprochen hat (ca. 8-9 Personen), 

derjenige muss AC (Assesment Center - Eignungstest) machen, das heiβt: die 

Kandidaten machen den ganzen Tag verschiedene Aufgaben, und dazwischen werden sie 

von den Leitern und HR-s beobachtet.  

Danach werden 2-4 Personen ausgewählt, die mit dem zuständigen Fachleiter eine 

Stunde lang Gespräch führen. Bei der letzten Auswahl besitzt der Fachdirektor das 

Vetorecht und er fällt die letzte Entscheidung, also wie viele sind für die leeren Stellen 

geeignet. Der Aufnahmeprozess kann monatelang dauern.  

„Die Ausgewählten werden als Führertalent anerkannt und sie werden zwei Jahre lang 

geschult. Binnen diesen zwei Jahren werden sie nicht nur weitergebildet, sondern sie 

müssen es auch mit ihrer Fähigkeit und Arbeit beweisen.“  „Falls sie nach zwei Jahren 
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geeignet sind, nehmen sie einen höheren Posten ein. In dem vorangehenden Zeitraum 

demonstrieren sie aktiv die Werte von GE durch  ihre Tätigkeit und Arbeit, so geben sie 

damit ein Beispiel. Sie sind für ihre Arbeit verpflichtet, und sie identifizieren sich mit der 

strategischen Zielsetzung, in deren Kultur fühlen sie sich daheim. „   

„Das grundlegende Element der leistungsorientierten Kultur ist, dass es keine 

privilegierten Situationen gibt, das Talent wird immer wieder geprüft, die Leistung in der 

Vergangenheit kann keine Enthebung von der schwächeren in der Gegenwart sein …„ 

Die kurzfristigen und langfristigen Rotationen dienen dazu, dass die potenziellen Leiter 

alle Gebiete der Bank kennen lernen sollen, sowohl die hier ablaufenden Vorgänge als 

auch die dort arbeitenden Kollegen. Diese Rotationen existieren nicht nur in Ungarn, 

sondern es gibt auch solche Rotation, die in irgendwelchem Land auf der Welt möglich ist 

(natürlich nur dort, wo es GE gibt), dauert zwei Jahre lang und sie wechselt jedes halbe 

Jahr und setzt in einem anderen Land fort.  

Auf dem Gebiet des Karrieremanagements gibt es zwei Arten von der Bildung. Die eine, 

die für alle erreichbar ist, gibt über die Vorgänge, die wichtigsten Voraussetzungen der 

Karriere und die praktischen Ratschläge Auskunft. Die andere, die für wenige Leute zu 

erreichen ist, ist individueller.  

 

Bildung des Leiters 

Man sollte die Leiter zuerst jung werben, dann entwickeln, und sie stufenweise befördern, 

d.h.: sie sollten auf der Laufbahn durchwandern und erst danach sollten sie zum 

Oberleiter ernannt werden. Es gibt nur sehr wenige Jugendlichen, die als Anfänger für 

den Führungsposten geeignet sind, wenn es aber einen gibt, derjenige hat bestimmt 

keine Erfahrungen. Das reduziert den Erfolg des Organs, den der Institution.  

Am wirksamsten wäre die Leitung dann, wenn bei der Auswahl die fachliche Kompetenz 

ein grundlegendes Kriterium wäre, dann würden die Führungsfähigkeit, kreative 

Kompetenz und die Erfahrung kommen, also solche Kompetenzen und Fähigkeiten, die 

schon gegeben sind oder schwieriger zu entwickeln sind.  

Die Bildung des Leiters ist keine Schablone, Entwicklungsprogramm über das 

Zusammendenken, Bewußtwerden auf die Rolle des Leiters, auf die Aufgaben und die 

Herausforderungen und der Erwerb der Kenntnisse, die Entwicklung der Fähigkeiten. 

Ich mache mit dem Satz Schluβ, den ich einmal irgendwo las und mir erhielt: 
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ein guter Leiter soll „das gute Maβ zwischen dem westlichen business und der östlichen 

Philosophie finden“, aber dazu muss man viel erfahren und lernen. 
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BOGLARKA BODA  

PERFORMANCE APPRAISAL AS A KEY COMPONENT OF HR FUNCTIONS 

 

History 

The HR-related activities were first developed in the business sector. The public sector 

only gradually began to take over the HR functions on the basis of the experience of from 

the private sector experience in HR functions.44 

The basis of the theory was the theoretical foundation meant for the New Public 

Management approach. The trends were the focused on the of a targets in the public 

sector, such as:  

- Improving cost-effectiveness;  

- Improving efficiency;  

- Stronger involvement of the private sector in public tasks. 

Since the early 2000s, the concept of the neo-Weberian state and public administration 

has become increasingly dominant. 

As a result of the global financial and economic crisis of 2008, the role of state and public 

administration has become more important.  

The demand for the reorganization of public administration and the development of 

human resources have been a focal point recently. 

It is the Magyary Program45 that defines the development of public administration in 

Hungary. 

 

The features of  the new public service career 

The Magyary program laid down the development of a predictable and attractive career 

and personnel management as a strategic objective.  

The features of the career model:  

- Complexity (integration of the positive elements of the closed and open civil 

service systems) 

                                                           
44

 KEREKES Kinga, POÓR József: Humán erőforrás menedzsment. Kolozsvár, Kolozsvári Egyetemi Kiadó, 2010. 9 
45

 MAGYARY ZOLTÁN Public Administration  Development Programme (MP 12.0) 
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- Uniformity (extends to civil administration as well as to the fields of law 

enforcement and defence) 

- Interoperability (mobility between profession branches) 

One of the important bases of the new public service career is the performance appraisal. 

 

Human Resource Functions 

The HR functions constitute a complex system. The performance appraisal is one of these 

functions. I would like to point out why the performance appraisal is considered the key 

elements of HR functions. 

Human Resource Functions: 

• Human resource planning, recruitment, and selection; 

• Promotion, career planning; 

• Human resource development, training and coaching; 

• Performance appraisal; 

• Scope-based system; 

• Employee and labor relations; 

• Compensation and benefits; 

 

Performance appraisal as a key component of HR functions 

The performance appraisal is able to support almost all the functions of the integrated 

human resource management effectively, in cases of: 

- Proper operation, 

- Ensuring the condtions and 

- Positive attitudes of participants. 

It is a basic requirement for every organization to operate effectively and efficiently. 

For this  purpose: 



 
103 

1. The right people; 

2. The right place; 

3. The right time; 

4. With  the proper knowledge; 

5. They must have the proper motivation. 

I. The aim of  the performance appraisal 

The fundamental objective of the performance appraisal  system is to effectively 

contribute to the goals of the organization through the improvement of the performance 

of public officers and the development of the skills necessary for their scopes 

(knowledge, skills, competencies, abilities, social roles, self-image, character traits, 

motivation).46 

The individual public service performance appraisal 

There were several attempts to introduce the public service performance appraisal in 

Hungary. The existing system has been operating since 2013.47 

According to the present rules the individual public service performance appraisal is a 

twice-a-year progress review, which  

-   Is extended to the whole public service, 

-  Happens in electronic way, 

-   Is based on common methodology (civil, military and law enforcement career). 

Process of annual performance appraisal  

 

 

                                                           
46

 MAGYARY ZOLTÁN Public Administration  Development Programme (MP 12.0) 66 
47

 A közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről szóló 10/2013. (I. 21.) Korm. rendelet 
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Key Players 

There are three main key players in the performance appraisal’s process: 

1.  Leader as an evaluator  

2.   Employee as an evaluated 

3. Local, organizational coordinator  

In my research I have focused on the role of the leader as an evaluator. 

 

Leader as an evaluator 

Good leaders have been practicing effective performance management all their lives, 

executing each key component process well.48 

The leader as an evaluator is a key player of the performance appraisal’s process and is 

primarily responsible for the execution of the end-of-year grading. 

                                                           
48

 http://www.opm.gov/policy-data-oversight/performance-
management/measuring/employee_performance_handbook.pdf 
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The leader is primarily responsible for the success of the performance appraisal.49 

 

Main tasks of the leader as an evaluator: 

- Identification of individual performance requirements based on job description, 

- Give continuous feedback to employees, 

-    Execution of grading 

1. It is collaboration that results in achieveing the goals. 

2. To achieve the excellent performance  the leader must become  a „trainer”. 

3.  Continuous communication is needed between the leader and the employee 

(evaluator and evaluated). 

4. A formal performance review is no substitute for daily, continuous operational 

feedback concerning the work of the workers. 

One of the most difficult tasks is the job grading. The task requires skill, information, 

objectivity, empathy and human knowledge. 

What causes the greatest difficulty? The greatest difficulty is caused by the subjectivity of 

the leader as an evaluator. 

If the job descriptions are not up to date, they can cause a serious problem, as they are 

the bases for the objectives and assessment. 

 

Conditions of the effective performance appraisal system 

Conditions of the effective performance appraisal system: 

-  Objective basis for the appraisal; 

 -  The appraisal system must be based on scope analysis; 

 -  The focus of the measurement is rather conduct-based    than feature-based;  

                                                           
49

 SZAKÁCS Gábor – BOKODI Márta – SZAKÁCS Édua: A közszolgálat egyéni teljesítményértékelési rendszere 
Módszertani kézikönyv a rendszert alkalmazó értékelő vezetőknek. és Módszertani kézikönyv a rendszert 
alkalmazó személyzeti szakemberek részére. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium. Budapest, 2012. 
február 29. (Az Államreform Operatív Program -2.2.5.-2008-001 támogatásával) 
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-  Adequate number of leaders as evaluators; 

 -  Evaluation of adequate frequency; 

 -  Adequate training of evaluators; 

 -  Support for the leadership; 

 -  Administrative efficiency; 

 -  Commitment of the evaluators; 

 -  The performance appraisal should be linked to other HR functions. 

 

Future plan  

One of the aims of my research is to develop a methodology that helps the leader as an 

evaluator to carry out the task of the performance appraisal in a professional, objective 

and interactive way. 

Besides the above, the aim of the research is to analyze the experience gained through 

the appraisal system introduced in public administration in 2013, and make suggestions 

for eliminating the possible deficiencies of the performance appraisal system.  

My suggestions mainly aim at the activity of the leader as an evaluator. My research 

work and the conclusions, of course, affect other areas of performance appraisal. 
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KRAUSS FERENC GÁBOR 

KOMPETENCIA ALAPÚ JAVADALMAZÁS A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK 

KÖRÉBEN 

 

A kompetencia meghatározásának számos definíciója létezik, azonban általánosságban 

azokat „az alapvető személyes tulajdonságokat nevezzük kompetenciáknak, amelyek 

eredményeként adott munkakörben egy munkatárs magatartás alapján értékelhető, előre 

meghatározott kritériumok szerint jó/kiváló teljesítmény nyújt.”50 

Ez a teljesítmény alapú megközelítés jelenik meg a kompetencia alapú javadalmazási 

rendszerekben is, amely rendszerek célja a szervezet humán tőke értékének növelése, új 

képességek és tudás megszerzésére és szervezeten belüli felhasználására irányuló 

motiváció támogatása. A kompetenciák fejlesztése révén – számos egyéb előny mellett – 

növekszik a munkavállalók egymással történő helyettesíthetősége, amivel nagyobb 

munkaszervezési rugalmasságot, egyben alacsonyabb munkaerő-létszámot érhetünk el. 

Ugyanakkor ritkán fordul elő, hogy a teljes javadalmazási rendszer kompetenciákra 

alapozódik, gyakoribb a más rendszerekkel párhuzamos alkalmazás.51 A kompetencia 

alapú bérrendszert tartják az időbér-rendszer sajátos továbbfejlesztésének amiatt, mert 

a kompetencia alapú bérrendszer is input orientált, formailag időbér de az alapbér 

nagyságának fokozatait a munkavégzéshez szükséges kompetenciákhoz köti.52 

Mindezek figyelembe vételével érdemes megnézni a közszolgálati bérrendszer felépítését. 

A közszolgálati illetményrendszer egyes elemeit az alábbi táblázat hivatott összefoglalni. 

közszolgálati illetmény 

alapilletmény alapilletmény 

illetménykiegészítés illetménykiegészítés, személyi illetmény 

pótlékok 
illetménypótlék, vezetői pótlék, idegen-nyelvpótlék, munkaköri 

pótlék, egyéb pótlék 

1. táblázat: A közszolgálati illetményrendszer elemei 

                                                           
50

 Lyle M. Spencer Jr. – Signe M. Spencer: Competence at Work. John Whiley & Sons, Inc. New York, 1993. 
51

 Bokor Attila: Kompenzációs és javadalmazási rendszerek. In. Bakacsi Gyula – Bokor Attila – Császár Gábor – 
Gelei András – Kováts Klaudia – Takács Sándor: Stratégiai emberi erőforrás menedzsment. KJK KERSZÖV, 
Budapest, 2000., pp. 274-275. 
52

 László Gyula – Poór József: Ösztönzésmenedzsment. In. Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József – 
László Gyula: Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest, 2004. 4. átdolgozott és 
bővített kiadás, p. 232. 
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A közszolgálati tisztviselők illetményét három nagy csoportra bonthatjuk, amelyek: 

alapilletmény, illetménykiegészítés, pótlékok. 

Az alapilletmény összegét egy szolgálati idő növekedésén alapuló klasszikus besorolási 

rendszer adja, amelyen belül rendkívül sajátosan jelenik meg a kompetencia alapú 

bérezés. A közszolgálati tisztviselőt kinevezésekor az iskolai végzettségének és a 

kormányzati szolgálati jogviszonyban (ergo korábbi munkavégzésre irányuló 

jogviszonyban) eltöltött idejének megfelelően be kell sorolni. A besorolás alkalmával a 

betöltött munkakörhöz szükséges szakirányú53 felsőfokú iskolai végzettségű tisztviselő az 

I. besorolási osztályba, a középfokú iskolai végzettségű tisztviselő a II. besorolási 

osztályba kerül. A két besorolási osztály között jelentős mértékű alapilletmény eltérés 

figyelhető meg. Így tehát az alapilletmény esetében iskolai végzettséghez kötődő 

kompetencia alapú javadalmazást fedezhetünk fel. 

A közszolgálati javadalmazáson belül az illetménykiegészítés hivatott kifejezni az egyes 

közszolgálati szervezetek közötti igazgatási szintkülönbséget. Megállapításának alapelve, 

hogy a közszolgálati hierarchián belül minél magasabb szintű szervezetnél dolgozik 

valaki, annál szélesebb a döntési jogosultsága, fokozott felelősséggel rendelkezik, amely 

különbséget az illetményében is ki kell fejezni. Bár ez alapján az illetménykiegészítést 

alapvetően kompetencia alapú bérelemnek tekinthetjük, a gyakorlatban nincsen erről 

szó. Figyelembe véve, hogy az I. besorolási osztályba tartozók az adott szervezeten belül 

rendszerint magasabb illetménykiegészítésben részesülnek, mint a II. besorolási 

osztályba tartozók, így az illetménykiegészítés esetén csak az alapilletményhez köthető 

iskolai végzettséghez kötődő kompetencia alapú javadalmazás felerősítését figyelhetjük 

meg. 

Az alapilletményhez és az illetménykiegészítéshez képest sokkal direktebb módját 

fedezhetjük fel a kompetencia alapú javadalmazásnak a különböző illetménypótlékok 

esetében. Az egyes illetménypótlékokat a 2. számú táblázat hivatott összefoglalni egy 

négyes csoportosításon keresztül. 

Alanyi jogon járó és egyéni kompetencián alapuló pótlékok 

A pótlék neve Kompetencia kötődés 

idegennyelv-tudási 

pótlék (angol, német, 

francia nyelvből) 

nyelvvizsga bizonyítvány meglététől függ, nem a konkrét 

nyelvtudástól (mértéke jogszabályok alapján meghatározott) 

Alanyi jogon járó és munkaköri kompetencián alapuló pótlékok 

                                                           
53

 A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásait a 29/2012. (III.7) Korm. rendelet tartalmazza. 
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A pótlék neve Kompetencia kötődés 

vezetői pótlék 
mértéke a vezetői kinevezés szintjétől függ (mértéke 

jogszabályok alapján meghatározott) 

integrált ügyfélszolgálati 

pótlék 

egy adott munkakör típust betöltő szűk csoportnak jár 

(mértéke jogszabályok alapján meghatározott) 

gépjárművezetői pótlék 
egy adott munkakör típust betöltő szűk csoportnak jár 

(mértéke jogszabályok alapján meghatározott) 

egészségkárosító 

kockázati pótlék 
nincsen kompetencia kötődése 

éjszakai pótlék nincsen kompetencia kötődése 

Munkáltatói döntés alapján járó és egyéni kompetencián alapuló pótlékok 

A pótlék neve Kompetencia kötődés 

képzettségi pótlék 

a besorolást megalapozó iskolai végzettséget igazoló 

bizonyítványon túli egyéb szakképzettséget igazoló 

bizonyítvány meglététől függ, nem a konkrét tudástól 

(mértéke jogszabályok alapján meghatározott) 

idegennyelv-tudási 

pótlék 

nyelvvizsga bizonyítvány meglététől függ, nem a konkrét 

nyelvtudástól (mértéke jogszabályok alapján meghatározott) 

Munkáltatói döntés alapján járó és munkaköri kompetencián alapuló pótlékok 

A pótlék neve Kompetencia kötődés 

munkaköri pótlék 
részletes munkakör elemzés alapján van lehetőség a 

megállapítására (mértékét a munkáltató határozza meg) 

2. számú táblázat: A közszolgálati illetménypótlékok kompetencia kötődése 

A különböző illetménypótlékok közül a legnagyobb döntési szabadsága a munkáltatónak 

a munkaköri pótlék megállapításának kapcsán van, melynek minden esetben a 

munkakörök értékelése a feltétele. A munkakörök értékelésének számos fajtája létezik 

aszerint, hogy mi az értékelés alapja (az egész munkakör, vagy a munkakör tényezői), 

illetve mihez viszonyítjuk a munkakört (valamilyen standardhoz, vagy a munkaköröket 

egymáshoz).54 A közszférában a munkakörök nagy száma és sokszínűsége miatt az ún. 

pontozásos módszer alkalmazása terjedt el, amelynek lényege, hogy a munkaköröket 

számos tényező, vagy kritérium alapján értékelik, pontozzák és a munkakörök 

pontszáma adja meg a munkakörök szervezeten belüli értékét. A bevezetett módszertan 

nem új, a tanácsadó cégek védjegyezett módszerei (pl.: HAY, KPMG, Mercer, REFA, SHL) 

közül a HAY módszertan lett alapul véve, amelynek lényege, hogy bemutassa az egyes 
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 Klein Sándor: Munkapszichológia. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2003., Negyedik bővített kiadás, p. 264. 
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munkakörök hogyan járulnak hozzá a szervezeti célok eléréséhez.55 Ennek érdekében 

minden munkakör kapcsán feltárásra kerül az egyes munkakörök eredmény és 

teljesítménymutatói, a felelősségi és hatáskörük és a szervezeten belüli és kívüli 

kapcsolattartási hálóik. Ezáltal az összetett, rugalmas rendszer által elkerülhető, hogy a 

közszolgálaton belül ne egy hagyományos módszertan szerinti mechanikus munkakör 

értékelésről kerüljön alkalmazásra, amely rugalmatlan lenne a szervezeti és a külső 

környezet változásaira.56 

Bár HR-es szemmel szakmailag nyilván a munkakörelemzések módszere rendkívül 

izgalmas a kompetencia alapú javadalmazási rendszerek megtervezésekor, azonban nem 

szabad elfelejtenünk, hogy bérezési rendszert nemcsak a munkakör-értékelés 

segítségével lehet kialakítani. A fizetési struktúra alapozható a szükséges képességekre 

és kompetenciákra is,57 mint ezt megfigyelhettük a közszolgálati alapilletmény esetében 

is. 

A kompetenciáknak a közszolgálati bérezés szempontjából két szintjét különböztethetjük 

meg, mint ahogy az elhangzottakból is jól látszik. Léteznek az alapvetően fontos 

kompetenciák, amelyek elengedhetetlenek egy munkakör betöltéséhez (ezeket találjuk 

meg a képesítési követelményeknél és jelennek meg a besorolás szerinti 

alapilletményben), illetve vannak az ún. másodlagos, vagy szükséges kompetenciák, 

amelyek nem minden munkakörben fontosak (ezek azonosítása és bérezése jelenig meg 

a nyelvvizsga pótlék, a képzettségi pótlék és a munkaköri pótlékok formájában).58 

Összességében elmondhatjuk, hogy bár a közszolgálati javadalmazás jelenlegi 

formájában nem kifejezettem kompetencia alapú, azonban számos elemében kifejezésre 

kerülnek az egyéni kompetenciák. Egyúttal a munkakör-alapú közszolgálati bérrendszer 

bevezetése komoly mérföldkövet jelentene a kompetencia alapú javadalmazás felé 

vezető úton a közszolgálaton belül. 

 

 

 

 

                                                           
55 Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program (MP 12.0) A haza üdvére és a köz szolgálatában. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Budapest, 2012. augusztus 31., p. 62. 
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 Klein Balázs – Klein Sándor: A szervezet lelke. Edge 2000 Kiadó, Budapest, 2012., 3. kiadás, p 91. 
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 Poór József: Munkakör-értékelés. In. Karoliny Mártonné – Farkas Ferenc – Poór József – László Gyula: Emberi 
erőforrás menedzsment kézikönyv. KJK KERSZÖV, Budapest, 2004. 4. átdolgozott és bővített kiadás, p. 198. 
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 Lévai Zoltán – Nemeskéri Gyula – Poór József: Munkakörelemzés – kompetenciaelemzés - Munkakörtervezés. 
In: Karoliny Mártonné – Lévai Zoltán – Poór József: Emberi erőforrás menedzsment a közszolgálatban 
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BOZSÓ GÁBOR 

CROSSING THE (PUBLIC) BORDERS 

Free movement of civil servants in the EU 

 

Labour force is perhaps the most essential source of operation in every organisation, 

which aims to achieve the goals of the establishment with its knowledge and expertise. 

This also applies to public administration established by the state. 

Development and operation of the public service does not falls under the competence of 

the EU institutions, but the Member States and, therefore, laying down formal 

requirements for the public service is not typical for the European Union. However, the 

many decision of European Court of Justice (ECJ) on free movement of labour which may 

approximate - by constituting formal requirement - the national systems. 

Free movement is one of the main principles and driving forces of the European Union 

which includes the free movement of workers within the single market. The Treaty 

declares employment in the public service as a derogative exception from the general 

rule. Foreign citizenship is the main and biggest obstacle to mobility for EU citizens, 

which are sought to be maintained by the member states on the grounds to protect their 

national interests. The ECJ judgements established legal practice and the policy of the 

European Commission have torn down these legal and non-legal obstacles during the 

past decades almost imperceptibly.  

While the impact of ECJ judgments can be observed and studied along the milestone 

legal cases of high significance, the Commission applies tools to improve legal 

harmonisation (eg. by issuing reports) which both have contributed to the single 

European public sector.  

Reserving positions to nationals, or even just favouring them, has been becoming less 

accepted according to the European value system, so not only direct legal, but also 

indirect not-legal barriers are aimed to be removed to free movement. 

This study investigates the historical background, the current international and domestic 

situation and the future steps to be expected. As these European developments have 

imposed and will impose harmonization tasks on Hungarian legislation. 
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DÖMÖTÖR ILDIKÓ 

 

A KÖZIGAZGATÁS REFORMJA: 

AZ INTEGRITÁS TANÁCSADÓ, MINT ÚJ MUNKAKÖR A KÖZSZOLGÁLATBAN 

 

 

Bevezetés 

A rendszerváltást követően folyamatosak a törekvések a közigazgatás átalakítására, 

megújítására, modernizálására. A Magyary programmal összhangban folyik a közszféra 

reformja. A Magyary Program keretében elindult a közigazgatási szervek munkatársainak 

kompetenciafejlesztése is. „Az európai uniós forrásból finanszírozott projektnek 

köszönhetően több ezer kormánytisztviselő kompetenciafejlesztése történik meg 

országszerte. Az ÁROP 2.2.23 kiemelt projekt célja a kormánytisztviselők 

együttműködési, kommunikációs, szervezési és vezetési kompetenciáinak fejlesztése, 

amelynek eredményeképpen a mindennapi munka hatékonyabbá válik. A program 

résztvevői fejleszthetik az együttműködéssel kapcsolatos készségeiket, 

megismerkedhetnek a konfliktus- és stresszkezelési- ill. kérdezéstechnikákkal, 

módszerekkel is.”59. 

Elindult a KAB (Kormányablak ügyintézők) képzése is, melynek köszönhetően több mint 

7000 köztisztviselő vett már eddig is részt a képzéseken. Ennek fő célja az ügyfélbarát és 

közszolgálati attitűd fejlesztése, melynek eredményeképpen az ügyfelek is 

elégedettebbek lesznek az ügyintézés menetével, és pozitívabb véleményt alakíthatnak ki 

a közigazgatásról. Több mint 60 tréner bevonásával az ország minden területén folyt és 

még folyik a képzés a minőségibb munka kialakításának reményében. A tréningek öt 

naposak és fontos témákat érintenek, úgy mint: etikus ügyfélszolgálat, ügyfélbarát 

viszonyulás, interkulturális konfliktusok kezelése a hivatalban, esélyegyenlőség 

megteremtése, korrekt bánásmód a fogyatékossággal élőkkel, stresszkezelés…stb. 

 

A másik látványos elmozdulás az integritás tanácsadó szakirányú továbbképzés elindítása 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, amely a Kormány korrupciómegelőzési törekvésének 

ill. a korrupció megszüntetésének egyik pillére. Az Európai Unióban már korábban 

megfogalmazódott az igény a korrupció visszaszorítására, megfékezésére, melynek 

eredményeképpen elindultak különböző projektek is. (Egy szilárd integritásirányítási 

rendszer felé: a megvalósítás eszközei, folyamatai és feltételei, OECD, 2009).  

Az állam feladata mindenkor a jól szervezett, hatékony közigazgatás rendszerének 

biztosítása, stabilizálása, az irántuk táplált közbizalom kiépítése. A mindenkori 
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 www.magyaryprogram.kormany.hu (2014. 04. 22.) 
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kormánynak ezért egyik fő célkitűzése a közigazgatás működésének ésszerűsítése, 

hatékonyságának növelése.  

A közigazgatás fogalmát több szerző is a szervezet, működés, és személyzet hármas 

egységében ragadja meg60. E három terület szerves egészet alkot, ha csak egyik eleme 

is a diszfunkcionális működés jegyeit hordozza magában, az az egész közigazgatás 

hatékonyságát, és minőségi működését veszélyezteti. Ebből a hármas egységből – ha 

tehetünk ilyen rangsorolást – talán legfontosabb tényező a „személyzet”. Ahogy Magyary 

Zoltán professzor fogalmazott: „A közigazgatás a tisztviselőkön fordul meg…”61  Hiszen az 

emberek működtetik a szervezeteket, és ahogy, amilyen módon ők dolgoznak, az 

határozza meg a közigazgatás eredményességét (vagy eredménytelenségét) is. Ha a 

közigazgatás megújítását tűzzük ki célul, az csak megfelelően képzett, a szükséges 

kompetenciákkal rendelkező, motivált munkatársakkal érhető el.  

A Kormány fontos célként tűzte ki, hogy visszaszorítsa a korrupciót a hazai 

közigazgatásban, melynek egyik eszköze az integritás tanácsadói rendszer kiépítése. 

Valamelyest hasonló tevékenységek léteztek már korábban is a közigazgatásban (pl. 

minőségellenőr, belső ellenőr), de ezek egy nagyon bürokratikus struktúrára épülő, abba 

szervesen illeszkedő tevékenységek voltak. Az integritás tanácsadó (menedzser) a vezető 

mellé akkreditált szakember, kvázi egy coach-szemléletű munkatárs lesz (kell, hogy 

legyen), amely munkakörrel egy teljesen új helyzet áll elő a közigazgatásban. 

 

Az integritás fogalma 

Az integritás szó a latin in-tangere kifejezésből ered, melynek jelentése: érintetlen. Más 

szóval, a kifejezés olyasvalakit vagy valamit jelöl, aki vagy ami romlatlan, sértetlen, 

feddhetetlen, továbbá az erényre, megvesztegethetetlenségre, a tisztaság állapotára is 

utal. Az integritást az egyes személyek és szervezetek teljesítményének értékelésére 

használják. 

A közigazgatásban az egyéni kompetenciákat alapul véve, fogalmazták meg az integritás 

tanácsadó kulcskompetenciáit. Elkészítettek egy egyéni kompetencia térképet, amely 

nem azonos minden tényezőjében a szervezeti kompetenciákkal. Vannak átfedések,de 

eltérések is természetesen. 

Néhány példa: 

 Transzparencia 

 Felelősség és számonkérhetőség 

 Tisztességes eljárás 

 Diszkrimináció tilalma 
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 Torma András: Tűnődés a magyar közigazgatási szervezetrendszer majd 20 éves átalakítási kísérleteiről (vagy 
ennél lényegesen többről?), In: A közigazgatási szervezetrendszer átalakítási kísérletei, A „Jövő 
Közigazgatásáért” Alapítvány, Pécs, 2009. 
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 Magyary Zoltán: A magyar közigazgatás gazdaságosságának és eredményességének biztosítása, Athenaeum 
kiadó, Bp., 1931. (14. oldal) 
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 Elkötelezettség meghatározott értékek iránt 

Ezek a kompetenciák gyakran átfedik egymást, illetve szorosan összefüggnek egymással. 

Az integritás: 

 azon tulajdonságok, képességek, attitűdök és magatartásminták összességét 

jelenti, 

 amelyek célja a közérdek szolgálata, a közigazgatás rendeltetésszerű, hatékony 

és eredményes működésének biztosítása.62 

Ennek következtében egy értékvezérelt magatartás. Az integritás nem csak személyi, 

hanem szervezeti szinten is értelmezhető. Ebben az esetben azt is jelenti, hogy az adott 

szervezet az általa kinyilvánított értékei és elvei szerint működik. Közigazgatási 

szervezetek esetében az alapító által meghatározott szervezeti célokhoz és elvekhez hű, 

és annak megfelelően tevékenykedik. A szervezet a rendeltetésének megfelelően látja el 

a feladatait, működése átlátható, elszámoltatható, tisztességes, etikus. A 

megfogalmazott, és követett értékek, célok illetve az egyes személyek viselkedése 

összhangban állnak egymással; a szervezetek és a munkatársaik minden szükséges 

lépést megtesznek, hogy a megfogalmazott értékrendnek megfelelően végezzék 

munkájukat.  

A közigazgatási szerveket döntő módon megkülönbözteti más piaci szereplőktől 

az, hogy működtetésük esetében elsődleges kérdés a "köz szolgálata" (a társadalmi 

rendeltetésüknek való megfelelés), és csak ezt követően mérlegelhetők a gazdaságossági 

és hatékonysági szempontok. 

Az a közigazgatási szervezet, amely a kinyilvánított értékeivel konzisztens módon 

működik, megteremti azokat a körülményeket, amelyekkel szembe tud szállni a 

korrupciós kihívásokkal, ezzel bizalmat keltve az állampolgárokban és ügyfeleikben. Ez a 

legfontosabb alapja az integritás definíciójának is:  

„Az integritás azoknak a jellemzőknek az összessége, amelyek a közigazgatásba, az 

adott szervezetbe vetett bizalom erősítését szolgálják a külső és belső szereplők 

szemében." (Integrity Action) 

Az integritás az állampolgárok számára biztosíthatja, hogy a közszféra egésze, (a 

politikai és végrehajtó hatalom is) a velük kapcsolatban álló közszolgákkal együtt, 

átláthatóan működnek a közcélok érdekében. A közszférában dolgozók vonatkozásában 

az adott alkalmazott magatartása, viselkedése illeszkedjen a szervezeti morálhoz.  

 

Az állami és önkormányzati alkalmazottak esetében az integritás – elsősorban – a 

közszolgálati értékekhez való mind tökéletesebb hasonulást jelentheti.  

Ezek alapján feltétlenül értéket képvisel: 

 A megfelelő szakmai felkészültség 
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 Objektivitás: pártatlanság és elfogulatlanság 

 Jogszabályok betartása 

 Erkölcsi feddhetetlenség  

 Közösségi érdekek előtérbe helyezése az egyéni érdekekkel szemben. 

A 2008-as Korrupció elleni stratégia tervezete a korrupciót olyan jelenségként definiálja, 

amelynek folyamán „személy vagy személyek előnyszerzés céljából jogi vagy etikai 

szabályokba ütköző olyan magatartást tanúsítanak, amelynek során: 

- A rájuk ruházott közhatalommal visszaélnek 

- A közintézmények működésével kapcsolatos rendellenességeket okoznak 

 - Közpénzek felhasználásával társadalmilag és/vagy jogilag tiltott kedvezményekhez 

jutnak.  

Ez a definíció alapvetően a jogi szabályok megsértésére helyezi a hangsúlyt. Vagyis a 

bűnre, amit tudatosan követnek el.  

Az integritás szempontjából azonban, nem csak azok a folyamatok számítanak, 

amelyekről mindenki tudja, hogy bűn. Azokról a folyamatokról és jelenségekről is 

beszélnünk kell, amelyek részei lettek a működésnek, sértik a szervezet integritását, 

lerontják a közigazgatást és csökkentik a közszférába vetett bizalmat.  

Ahhoz, hogy valaki korrupttá váljon, három dolog kell: 

1. lehetőség   az intézményrendszer tökéletlen 

2. motiváció  késztetés, haszonvágy, emberi esendőség 

3. racionalizáció  rossz társadalmi gyakorlat („mindenki lop, csal, hazudik”) 

Az integritás-menedzsment. Szervezeti szinten a szervezet integritását biztosító 

irányítást jelent, a teljes közigazgatási rendszer szintjén pedig olyan eszköztárat, amely 

biztosítja, hogy a közjó érdekében működjön. 

 

Az integritás-menedzsment a közszférában a következő pilléreken nyugszik:  

- Átláthatóság és számonkérhetőség  

- Etika  

- Felkészültség.  

Ezen pillérek összessége kizárja a korrupciót. Ezek közül csak egyik elem megléte, nem 

elegendő a közcélok szolgálatára. Magának a szervezetnek is rendelkeznie kell 

mindazokkal a kompetenciákkal, amelyek a szakszerű és hatékony működéshez kellenek.  

 

A szervezeti integritást fejlesztő kompetenciák és azok mérhetősége.  

 

Melyek azok a kompetenciák, amelyekkel az integritás fejleszthető egy szervezeten belül, 

különös tekintettel a közigazgatásra. 

(a felsorolás nem jelent prioritást is):  
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- elkötelezettség 

- megvesztegethetetlenség  

- célok összehangolása  

- szakmai kompetenciák  

- innováció 

- szervezeti intelligencia. 

A közigazgatásban a stratégiai alapú humánerőforrás-gazdálkodás egyik jövőbeli fő 

feladata lehet ezeket a kompetenciákat erősíteni, fejleszteni és mérni a közszféra 

munkatársaiban, illetve már a közigazgatási képzés anyagába ezt az etikus magatartást 

oktatni, és az igényt kiépíteni a hallgatókban. Különösen igaz ez a leendő integritás 

tanácsadók kiválasztására, képzésére. Ehhez elengedhetetlen a HR-es munkatársak ilyen 

irányú felkészítése, továbbképzése.  

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az integritás nem egy abszolút kategória, ami vagy 

van, vagy nincs. Hiszen minden szervezet rendelkezik valamilyen fokú integritással és 

nem létezik olyan szervezet, amely teljes egészében feddhetetlen (integráns) lenne. Míg 

az abszolút integráns ugyan nem elvárható, de az viszont jogos kívánalom, hogy a 

közszolga a szervezetben aktívan tegyen saját integritása megerősítéséért.  

Minden szervezetnek magának kell megtalálnia és kiépítenie azt az utat, illetve a helyi 

adottságoknak megfelelő lehetőségeket, amelyekkel az integritása optimalizálható. Ehhez 

pedig a munkatársak etikus hozzáállása elengedhetetlen.  

 

a./ A munkakör megfogalmazásának és bevezetésének előzményei 

• Az 50/2013. (II. 25.) kormányrendelet értelmében minden önálló állami szervnél 

szükséges legalább egy személy kijelölése, aki felel az integritásirányítási 

rendszer működtetéséért.  

• A kijelölendő személynek közvetlenül a szerv vezetőjének, meghatározott 

esetekben a felügyeleti szervnek kell beszámolnia tevékenysége során. 

• A feltárt kockázatok, az intézkedési tervek és a megtett intézkedések alapján az 

állami szerveknek évente integritásjelentést kell készíteniük, amelyet kötelező 

nyilvánosságra hozni. 

• a megelőzéssel erősítse a közigazgatás korrupcióval szembeni ellenálló 

képességét  

b./ Az intézkedés célkitűzése: 

• integritás tanácsadók hálózatának kiépítése  

• szakemberek képzése, akik elméleti és gyakorlati szinten egyaránt felkészültek a 

korrupció megelőzésével, ill. az integritásirányítási rendszer kiépítésével és 

működtetésével járó szervezetfejlesztési feladatok ellátására.  
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• A képzés eredményességének egyik alapja a megfelelő attitűddel, felkészültséggel 

és kompetenciákkal rendelkező személyek kiválasztása. 

 

Az integritás tanácsadó (menedzser) szerepe, feladata, jelentősége a közigazgatásban – 

út a bizalomhoz. A HR-szervezetre vonatkozó, kapcsolódó elvárások.  

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemen elindult az integritás tanácsadók képzése. Mint a 

képzésben részt vevő oktatónak, alkalmam volt találkozni a közigazgatásban a leendő 

tanácsadókkal, és közvetlenül is figyelemmel kísérni a képzés menetét. Ezért is 

választottam kutatási témámul ezt a területet. Az integritás tanácsadó a szervezeten 

belül az első számú vezető segítője, támogatója. Ő készíti el a szervezet etikai kódexét 

is. A belülről motivált közszolga tudatosan, és célorientáltan fog etikusan működni. Az 

integritás tanácsadó egyik fő feladata ezt figyelemmel kísérni. 

Az integritás tanácsadó (menedzser) beiktatásával – ezzel az új szemléletű munkakörrel 

– egy merőben más helyzet jelenik meg a közigazgatásban. Részben hasonló jellegű 

munkakörök léteznek a közigazgatásban, mint pl. belső ellenőr, aki jelentést ír, ellenőriz. 

De az integritás tanácsadó feladatköre ennél lényegesen összetettebb. Ennek a 

munkakörnek a megjelenése kihívások elé állítja a közigazgatásban működő HR-

szervezetet. A HR akkor lehet képes a megfelelő kompetenciákkal rendelkező integritás 

tanácsadók kiválasztására, továbbképzésére és megtartására, ha maga a HR-szervezet is 

megújul. Az integritás-szemléletnek a közigazgatási humánerőforrás-gazdálkodást is át 

kell hatnia, amihez az szükséges, hogy a vezetőképzéstől kezdve egészen az ügyintézői 

szintig sor kerüljön olyan tréningekre, továbbképzésekre, amelyek képessé teszik a HR-

szervezetet arra, hogy elláthassa ezeket.  

 

További kutatási irányaim 

A HR szerepe felértékelődik napjaink közszolgálati gyakorlatában. A stratégiai alapú 

integrált emberi erőforrás modellek bevezetése és működtetése támogatja a Magyary 

Program gondolatiságát. 

Kutatásom folytatásának további lehetséges irányai: 

1) Az integritás-menedzsment gyakorlata, mint a közszféra egységes stratégiai alapú 

integrált emberi erőforrás gazdálkodásának kialakításában meghatározó tényező. 

Elősegíti és támogatja a tudásmenedzsment és a „tanuló szervezet” ideáljának 

megteremtését.  

2) A HR és az integritás-menedzsment kapcsolódása kiemelkedő a szervezeti kultúra 

és identitás szempontjából. 

3) Az integritás tanácsadó (menedzser) értékteremtő szerepe, feladata, jelentősége 

a közigazgatásba 
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PETRÓ CSILLA 

A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐI ELŐMENETELI RENDSZER FEJLŐDÉSÉNEK 

BEMUTATÁSA 

 

 

A klasszikus ún. zárt típusú előmeneteli rendszer van érvényben a közszolgálati 

tisztviselők esetében. A munkakör és a díjazás elválik egymástól, a díjazás a személyre 

fókuszál. Az előmenetel tervszerű és automatikus, legnagyobbrészt az idő múlásához, a 

szolgálati időhöz kötött (szenioritás elv). A mai rendszer a rendszerváltozást követően, 

az akkori életviszonyoknak és elvárásoknak megfelelően alakult ki, de levonva 

működésének több mint húsz éves tapasztalatait elmondható, hogy megérett a 

változásra, a nyitottabb, rugalmasabb, széleskörű előmenetelt kínáló formákra. A 

jelenlegi előremeneteli lehetőségek a jogállási törvény (közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény, Kttv.) által beszabályozottak, és nem teszik lehetővé a kiemelkedő teljesítmény 

díjazását. Szintúgy nem differenciál a szabályozás az egyes munkakörök között, a 

hozzájuk tartozó felelősség, munkateher, vagy a munka összetettsége alapján stb. A 

problémák és aggályok sora hosszasan folytatható, következményeik pedig súlyosak, 

hiszen hosszú távon a nem éppen vonzó karrierlehetőségek gátolják a megfelelő 

közigazgatási szakemberek utánpótlást. Az elmúlt évtizedek során a probléma felismerés 

megtörtént, sokféle koncepció készült a közigazgatási életpálya felújítása érdekében, de 

csak részintézkedések történtek. Az előadás röviden bemutatja a jelenlegi közszolgálati 

tisztviselői életpálya főbb jellemzőit, majd kitekintést tesz az új személyzetpolitikai 

irányvonalak felé, amelyek a jövő átalakításai tekintetében számottevő húzóerővé 

válhatnak.  

 

Az előmenetel szabályai 

A közszolgálati tisztviselői pályán való előrehaladás lehetőségét az előmeneteli rendszer 

biztosítja. Az előmenetel egyértelműen a legmeghatározóbb része az életpályának, 

hiszen a tisztviselői karrierlehetőségek itt szabályozottak. A karriertervezés kiterjed a 

közszolgálati tisztviselő teljes életpályájára, ahol meghatározottak a belépési, fejlődési, 

és teljesítménykövetelmények, így végső soron az előmeneteli rendszer összefügg a 

közigazgatási humánerőforrás-gazdálkodás minden funkciójával, az életpálya más 

funkcióival is. Értelemszerűen szoros kapcsolatban van az illetménnyel, hiszen az 

előmenetel során bizonyos időközönként fizetési fokozatokban is előrelépés történik. 

Kihat a szabadságra, minél hosszabb a szolgálati jogviszony annál hosszabb szabadságra 

jogosult a tisztviselő, kapcsolatban van a fegyelmi büntetésekkel, amelyek az 
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előmenetelt visszavethetik. Emellett a minősítéssel/teljesítményértékeléssel, valamint a 

képzés továbbképzés rendszerével is kimutatható a kapcsolat. 

A jogszabály által garantált, automatikus előmenetel a zárt közszolgálati rendszerek 

egyik meghatározó jellemzője. Ez az előmenetel a tisztviselő részére kiszámítható, előre 

tervezhető életpályát, karriert garantál, az idő múlásával párhuzamosan halad előre a 

ranglétrán. A hazai közigazgatásban előmenetel típusai: a tisztviselő illetményben, 

címekben, besorolásban (és vezetővé válás) való előrehaladása. A besorolás alapja az 

iskolai végzettség (közép-és felsőfokú) valamint a szolgálati idő. A végzettség fokán kívül 

annak jellege nem differenciált, így a speciális képzettségek díjazására csak nagyon szűk 

pótlékozási lehetőség adott (képzettségi pótlék). Az illetményrendszer kötött, a 

belépéskor megállapított illetmény a szolgálati idő függvényében mutat lassú 

növekedést. Ezt esetlegesen nyelvpótlék (vagy egyéb pótlék) egészítheti ki, vagy címek 

elnyerése, és a vezetővé válás jelenthet jelentősebb hirtelen növekedést, illetve a 

teljesítményhez kötött illetményelemek: alapilletmény-eltérítés, személyi illetmény 

alkalmazása. Ez azonban a státuszok és a személyi juttatás előirányzatok korlátozottsága 

miatt értelemszerűen nem érhetőek el mindenki számára. Mindezek alapján látszik, hogy 

a vezetői karrierút mellett hiányzik a szakértői pályaívek felrajzolása, amelyekkel a 

speciális szakértelem, az elvégzett munka minősége, a teljesítmény és a felelősség 

honorálható volna. Az egyéni teljesítmény elismerése, ösztönzése, és a motiváció 

elősegítése mind az előmeneteli rendszer bizonyos szempontú nyitottabbá tétele felé 

mutatnak. Mint ismeretes a korábbi köztisztviselők jogállásáról szóló törvényt 2011-ben 

új jogszabály váltotta fel, a már említett Kttv., amely átlátható és logikusabb rendszert 

teremtett a szabályozásban, viszont az életpálya fő jellemzőin nem változtatott 

érdemben. 

 

Új irányok az előmeneteli rendszer fejlesztésében 

2010-től az új típusú kormányzati munka kiemelt figyelmet fordított a közszolgálati 

személyzeti politika területére, és átfogó jelleggel indított programokat a személyzeti 

igazgatás és a közszolgálati tisztviselők karrierrendszere, a közszolgálati életpálya 

megújítása érdekében. Ennek alapjaként a már sokat hivatkozott Magyary Zoltán 

Közigazgatás-fejlesztési Program (11.0) állt a közigazgatás-fejlesztés kormányzati 

koncepciójaként. Személyzetpolitikai téren előírta a közszolgálati tisztviselői, a 

honvédelmi és rendvédelmi hivatásos állomány jogviszonyának összehangolását, hiszen 

ezek fejlesztését korábban önálló, széttagolt életpálya-modellek határozták meg. A 

mobilizációs csatornák építése érdekében az életpályát érintő közös fejlesztési munka 

indult meg a tárcák által. Az előmeneteli rendszer szempontjából az új közös és integrált 

teljesítményértékelési (TÉR) rendszer bevezetése mellett kiemelendőek a munkaköralapú 

rendszer bevezetése érdekében tett előkészületi munkálatok. 
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A szakirodalom többféle javadalmazási és ehhez kapcsolódóan előmeneteli tart számon. 

A hazai irányvonalakat ismerve ezek közül kiemelendő egy a vállalati szektorból 

ismeretes út a munkaköralapú rendszer modellje, amely a szenioritás alapú zárt rendszer 

alternatívájaként jelent meg az utóbbi néhány évben a közszolgálati személyzeti politika 

stratégiaalkotásában. Az erre való fokozatos és körültekintő áttéréssel, megfelelő 

alkalmazás esetén hatékonyabb emberi erőforrás-gazdálkodás teremthető meg, ahol a 

munkakör szervezetben elfoglalt helye, és tényleges értéke alapján jelölhető meg a 

díjazás formája. A munkakör alapú emberi erőforrás gazdálkodás többféle elemet 

ötvözve is kialakítható. Ez a rendszer, például kombinálva és ezzel megőrizve a zárt 

karrierpálya előnyeit, a rugalmasabb előmenetel, teljesítményarányos illetmény és 

javadalmazás, az igényekhez igazított kiválasztási, képzési, továbbképzési rendszer 

működtetését alapozhatja meg. A rendszer képes többféle karrierpályát felvázolni, 

pályára állítani a tisztviselőt, és támogatni előmenetelét. Ha a zárt pálya előnyeit meg 

kívánjuk őrizni, akkor egy komplex rendszert kell létrehozni, ötvözve a kétféle megoldás 

elemeit. Vagyis a közszolgálat ethoszát fenntartó, zárt „életpályán” (tehát hosszú távra 

tervezetten) tartani a tisztviselőt, azonban az egyes munkakörök (szervezet, ágazat 

számára fontos) értéke alapján lehet meghatározni a díjazást, amely igazságosabb, 

feladatellátással arányos mértékű. Erre építhető rá a teljesítményelem, amely nem 

feltétlenül kell, hogy párosítva szerepeljen a munkaköralappal. Az egyéni teljesítmény 

elismerése tehát plusz, a munkakör értéke mellett jelenhet meg, a rendszer jellegének 

kialakításától függően. 

Az angolszász országok mellett – EU-s ösztönzésre – egyes átalakuló országokban (pl. 

Románia) kísérleti jelleggel kezdenek foglalkozni a köztisztviselői munkakörök 

munkakörértékelés alapján történő besorolásával. Néhány évvel ezelőtt, a jelenlegi 

közszolgálati bérrendszerek problémáinak megsokszorozódásának hatására hazánk 

érdeklődése is a munkakör alapú rendszerek felé fordult. A magyar közszolgálatban tehát 

eddig csak elszórtan, ad hoc módon és kísérleti jelleggel már végeztek munkakör-

elemzéseket. A következő területeken végeztek munkakör-elemzéseket és értékeléseket: 

a Belügyminisztériumhoz tartozó szervezetek közül a Rendőrségnél (2000), az Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál (2001); a Bevándorlási és Állampolgársági 

Hivatalnál (2002); a Magyar Honvédségnél és a Honvédelmi Minisztériumnál (2001); a 

kecskeméti Államigazgatási Hivatalnál (2004); a Belügyminisztérium központi 

szervezeténél, a képzési területeinél és a Határőrségnél (2005); a Nemzetgazdasági 

Minisztériumhoz tartozó szervezetek közül a Kecskeméti Adóhivatalnál (2004); a 

Kiskunfélegyházi Önkormányzatnál (2004); a minisztériumoknál (2007). Az eddig 

elvégzett elemzések arra jók voltak, hogy a köztudatba, a szervezetek, a közszolgálati 

tisztviselők gondolkodásába fokozatosan beépültek a munkakör-elemzéssel kapcsolatos 

ismeretek, és ezekhez kötődően, vagy ezek következményeként a munkaköralapú 
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rendszerrel összefüggésben felmerülő elképzelések, esetleges averziók, de a remény is, 

hogy alapot fog szolgáltatni egy kedvezőbb életpályamodell kialakításához. 

A munkakörelemzések- és értékelések előzményeit nem ismertettük részletesen, viszont 

mindenképp szükséges megemlíteni MAR projektet, amely egy aktuális kezdeményezés 

ezen a téren. A MAR projekt esetében már mindhárom jogállásra egységesen történne a 

rendszer bevezetése, azonban feltétlenül szükséges volna a három terület 

sajátosságainak figyelembevétele. Természetesen a hivatásos állományok 

jogviszonyának munkakör alapra történő helyezése lehetséges, ahogyan azzal már 

mindhárom hivatásrend kísérletezett is. A MAR rendszer bevezetésének előkészületeként 

korábban tesztelt módszertan alapján lezajlottak az elemzések, munkaköri katasztert 

alakítottak ki, munkakörcsaládok jöttek létre (funkcionális, vezetői, szakértői stb.). A 

felmérések eredményeiről kormány-előterjesztés készült, amely alapján a munka 

továbbviteléről születhet döntés. Az elemzések hatására már elkezdtek körvonalazódni a 

hozzá kapcsolódó illetményrendszer irányvonalai is, azonban ezeket a bérrendszerekkel 

kapcsolatos elemzések alaposabb kidolgozást igényelnek a jövőben, mert látni kell az 

átállás költségeit és az átalakítás lehetséges kimenetelét. 

A munkakör alapú rendszer bevezetése esetén, de a zárt életpálya elemek megtartása 

mellett megfontolásra lesz érdemes az egyes bérelemek összeállítása, és ezek súlyozása 

(alapilletmény, munkaköralapú illetményrész, teljesítményalapú illetményrész, pótlékok 

rendszere). Valamint a lehetséges karrier utak kialakítása (vezetői, szakértői, stb.). 

Ennek érdekében a hagyományos, jogias megközelítés mellett előtérbe kell helyezni a 

humánerőforrás-menedzsment szempontokat. Ez a terület képes arra, hogy komplexen 

vizsgálat alá vonja és meghatározza a szükséges összes karrierelemet, - hiszen ezek 

együttesen alkotnak egy nagy rendszert (kiválasztás, toborzás, előmenetel, jogok és 

kötelezettségek, hivatásetika, képzés, továbbképzés, átképzés, mobilitás, rugalmas 

foglalkoztatás stb.) - és működtesse az új életpályamodellt. Hozzátesszük, hogy a 

jelenlegi, döntően jogias megközelítésmód, és a jogállási törvények egyre inkább 

széttartó szabályozása mellett egy ilyen rendszer nem volna működtethető, ehhez a 

közigazgatás egészét áthatóan előtérbe kell, hogy kerüljön a humán erőforrás szemlélet. 

 

Mint minden modellnek, ennek is megvannak a maga előnyei és hátrányai, amelyet a 

következőkben vázlatos jelleggel foglalhatunk össze. 

Előnyök Hátrányok 

életpályák közti mobilitás 

megteremtése 

többletkapacitás és 

többletfinanszírozási igény a rendszer 

beindításakor 

homogén, egységes munkakörök belső kereseti arányok átalakítása 

feszültségekhez vezethet 
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feladatarányos létszámgazdálkodás folyamatos monitoring biztosítása, új 

munkakörök bevizsgálása, szakértői 

testület fenntartása 

szakértői karrierpályák megrajzolása pozitív hatások rövidtávon még nem 

érzékelhetők 

a feladattal, felelősséggel, szaktudással 

arányos bérezés 

vezetők és HR-esek folyamatos 

képzése, felkészítése az új rendszerre 

a kimagasló teljesítmény elismerése  

magas ösztönzési, motivációs 

lehetőségek 

 

integrált HR rendszer építése  

vonzó, belépést ösztönző lehetőségek  

 

Összefoglalás 

A közszolgálati tisztviselők létszáma nagyságrendileg 110.000 fő körül mozog. Az ő 

munkájuk működteti a közigazgatást, ők biztosítják az állami és önkormányzati 

feladatellátást az igazgatás minden szintjén. Az elmúlt évtizedekben a különféle 

reformpróbálkozások ellenére a tisztviselői életpálya sikertelenül próbál lépést tartani a 

21. századi követelményekkel. A korszerűtlen előmeneteli lehetőségek és a hozzá 

kapcsolt javadalmazási rendszer, az ösztönző feltételek hiánya miatt a közszféra sokat 

veszít vonzerejéből, nehézséget okoz a jó szakemberek megnyerése és megtartása. Az 

előadás során ismertetett néhány fő probléma is világossá teszi, hogy az előmeneteli 

rendszer megreformálásával egyetemben a javadalmazás kérdéskörével is behatóbban 

foglalkozni kell, hiszen a közszolgálati életpályák elmúlt négy évben megkezdődött 

reformelemei már nem építhetők sikeresen tovább az ösztönzési rendszer átfogó 

fejlesztése nélkül. Ehhez szükséges, hogy a személyzeti politika tudatos módon 

építkezzen, és a közszolgálati életpálya keretében egy átlátható, transzparens rendszer 

épüljön fel. Ebben tud segítséget nyújtani a munkaköralapú rendszer kialakítása, amely 

révén a jövőben megteremthető a vonzó, megtartó erejű hoszútávú szolgálatvállalást 

ösztönző életpálya. 
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ILONA SZUHAI 

THE IMPACT OF THE REFUGEE FLOW GENERATED BY THE SYRIAN CONFLICT  

ON THE TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION 

 

Abstract: The one of the worst humanitarian crises of the world in Syria has serious 

effects on the neighbouring countries with Syria. This study summarises the phenomena, 

problems and impacts of the mass influx generated by the Syrian conflict on the Turkish 

public administration with special view to the migration management. Registration of 

Syrians in Turkey is the prerequisite of providing support and services. In this context, 

Turkey cooperates with the UN High Commissioner for Refugees and other international 

organisations. In spite of the efforts, there is a need for long-term solutions to the 

problems in connection, among others, with recognition of birth or school certificates. 

Key words: Turkish public administration, migration management, humanitarian crisis, 

Syria, recognition of certificates. 

 

Absztrakt: A világ egyik legsúlyosabb humanitárius válsága Szíriában komoly hatással 

van a Szíriával szomszédos országokra. A tanulmány összefoglalja azokat a jelenségeket, 

problémákat és hatásokat, amelyeket a szíriai konfliktus által generált tömeges 

beáramlás gyakorol a török közigazgatásra, különös tekintettel a migrációs igazgatásra. 

A szírek törökországi regisztrációja előfeltétele a támogatás és a szolgáltatások 

nyújtásának. Ebben az összefüggésben Törökország együttműködik az ENSZ 

Menekültügyi Főbiztosságával és más nemzetközi szervezetekkel. Az erőfeszítések 

ellenére továbbra is szükség van a hosszú távú megoldásokra, többek között, a születési 

anyakönyvi kivonatok, vagy az iskolai oklevelek elismerésének problémájával 

kapcsolatban. 

Kulcsszavak: török közigazgatás, migrációs igazgatás, humanitárius válság, Szíria, 

anyakönyvi kivonatok elismerése. 

 

Introduction 

In March every year there is a sad anniversary of the start the Syrian uprising. This 

March, the conflict has stepped into its fourth year. Negotiations in Geneva have failed 

and tension was growing in the region.  Humanitarian catastrophe continues threatening 

the security and stability of the region. The presence of millions of refugees in Iraq, 

Jordan, Lebanon and Turkey has had a serious impact on political status, economies, 

social structures and traditions of hospitality, as well as, their natural resources.  

The crisis in Syria has multiple records. As António Guterres, the UN High Commissioner 

for Refugees states, Syria has become “the worst humanitarian crisis at least since the 

Rwanda genocide.” By today over 150,000 Syrians have died and millions have been 
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driven from their homes to other locations within Syria and across national borders. Nine 

million Syrians − more than a third of the country − have been forced from their homes. 

More than three million Syrian refugees have fled into neighbouring countries, with over 

6 million more displaced inside Syria.63 

Syrian displacement is the most recent case of the region’s long history of displacements 

occurring since 1948, few of which can be said to have been resolved. The Middle East 

risks become a “region of the permanently displaced.”64 The humanitarian crisis has 

implications not only for Syrian civilians, but also for the course of the conflict, 

governments in and beyond the region, the international humanitarian system and, 

indeed, for global governance.65 

Throughout the region, the large-scale and rapid influx of refugees has challenged 

governments to provide needed services to the refugees and to local communities which 

have been impacted by the influx. While all host governments face financial pressures 

and all are concerned about the impact of the refugees on national security, they have 

adopted different policies. Turkey has built camps where about twenty per cent of the 

Syrian refugees live. Jordan has one large camp: Za’atari, housing over 100,000 

refugees (with several hundred refugees living in two smaller camps) while most of the 

refugees live dispersed within broader urban communities. Lebanon has resisted 

establishing camps and the refugees live dispersed throughout the country in various 

housing alternatives.66   

In Turkey, the government is also facing growing challenges with respect to managing an 

ever expanding refugee population in and outside camps. This study summarises the 

phenomena, problems, and impacts of the mass influx generated by the Syrian conflict 

on the Turkish public administration with special view to the migration management. It 

does not list the chronological order of the events in Syria. 

 

Turkey 

In Turkey, after coming to power, AKP (Justice and Development Party) government 

improved economic relations with Syria. The two countries set up a higher council for 

strategic cooperation. Turkey in this period regarded Syria as a gateway to the Arab 

world. Ankara played a key role in bringing Assad out from the international isolation in 

2005, by increasing economic, cultural, and diplomatic relations with Damascus as 

Turkish Prime Minister Erdoğan established a close personal relationship with the Syrian 
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president Bashar Assad.67 It is interesting to know that immediately before the Syrian 

uprising, Erdoğan planned to create a Shengen-like zone with Syria, Lebanon and Jordan. 

The four countries concluded an agreement in 2010 on closer cooperation on cultural and 

economic relations. The close relationship that had developed between Syria and Turkey 

had culminated in the reciprocal liberalization of visa policies in 2009. Prosperous 

touristic movements took place e.g. 750,000 Syrian visited Turkey and 1,350,000 Turks 

visited Syria. This is important because as the crisis in Syria began to escalate, Syrian 

nationals with passports could cross into Turkey without any problems.  

 

The first Syrian refugees arrived in Turkey on April 29, 2011 and within 24 hours the 

Turkish government established an emergency tent camp in the Hatay province. The 

government in May 2011 designated the Prime Ministry’s Disaster and Emergency 

Management Presidency (AFAD) as the lead organization to coordinate the response to 

the crisis. AFAD took the initial lead in arranging for shelters for the first group of 

refugees and by October 2011 eight camps had already been put into place. By then it 

was becoming increasingly clear that there was a growing need to put into place a more 

comprehensive policy. The government appointed a “coordinator governor” to enhance 

coordination between the governors of the provinces along the Syrian border. The 

camps, despite their pristineness, are not a permanent solution. Turkey is struggling to 

keep up with the growing flow of refugees, which far exceeds the capacity of the camps. 

The AFAD is in charge of the refugee effort. The camps are staffed by Turkish employees 

and international organisations play supporting roles. This allows the government to 

maintain control over the refugee camps and simplify the support process, as different 

organisations often have overlapping services. The Turkish government appoints camp 

staff members, who report to the camp administrator, who in turn reports to the 

governor of the region. This model minimizes some of the issues associated with refugee 

camps, such as diversion of supplies, crime, black markets and sexual assault.68 

In February 2014, the UNHCR reported that over 30,000 Syrian refugees had arrived 

since January, marking the biggest influx since early 2013. Over 500 Syrians arrived 

daily and sometimes as many as 1,000-2,000. This growing influx poses a huge problem 

for the camp system in Turkey, as the number of refugees outside of the camps far 

surpasses those within. Of the estimated 900,000 Syrian refugees in Turkey, only 

224,000 are located in camps. Since March 2013, the number of registered refugees 

living outside of the refugee camps has risen from less than 50,000 to over 443,000. 

While Turkey deserves much praise for its efforts, they are simply not enough to meet 
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the flood of refugees who are coming across the border faster than the government and 

NGOs can respond. 

The refugee population outside camps has grown significantly and is expected to surpass 

one million by the end of the year. The government is trying to register them but the 

process is far from complete, particularly as increasing number of refugees are living 

outside of camps where assistance is always more difficult and complex. Only 45 percent 

of non-camp refugees are registered with the AFAD and only 19 percent have residence 

permits. This means that one in three non-camp refugees has no registration at all. A 

new registration system, using biometric records and 19 mobile registration centers, has 

been successful in increasing registration, especially outside of the camps, but more work 

must be done. Only 15 percent of non-camp refugees receive aid from humanitarian aid 

organizations. According to the UNHCR, 370,000 non-camp refugees have never been 

provided food assistance and 80 percent say that their basic needs are not adequately 

met.69 

Registering refugees is essential for managing assistance but is also an important 

protection tool. However, in response, the Turkish government notes that AFAD and the 

Turkish National Police have worked together since mid-2013 to record biometric 

identities of refugees. This ensures that refugees who leave one camp and move to other 

are tracked by fingerprint to avoid receiving aid from multiple sources. Similarly Syrians 

leaving and entering the camps are tracked simultaneously through fingerprint-based 

software.70 

Registration of births in the camps is another concern.71 As of January 2014, according to 

Davutoğlu, there were just under 8,500 babies born in refugee camps in Turkey. These 

babies are immediately registered by AFAD and birth certificates are given to all babies 

born in Turkey. However, at this point these babies are in effect stateless because their 

parents often do not have the proper forms of identity documents and are unable to have 

their babies registered by the authorities in Syria. The birth records of Syrian babies can 

be registered on the basis of birth certificates when the war comes to an end.72 

It is not also clear whether the day will come when Syrian authorities, especially if the 

current regime persists, will recognize the registration of births by Turkish authorities in 

camps. Effectively, these children will be without citizenship. Furthermore, the inability of 

obtaining official documentation from Syria pertaining to personal status makes it 

impossible to register civil marriages with Turkish authorities. 
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Another main problem is that Syrians who do not have passports and who have entered 

the country through unofficial channels have no identity cards – and thus no way of 

accessing public services. The government has recognized the importance of registering 

non-camp refugees. While three registration centers have been established (Gaziantep, 

Kilis and Osmaniye), these only register non-camp refugees in their areas of jurisdiction. 

Refugees living outside these areas and outside camps have no way of being registered 

with the government or of obtaining the identity cards needed to access services.  

On 18 January 2013 the government issued a decree stating that all Syrians, registered 

or not, in the eleven provinces bordering Syria were entitled to the same health services 

as Turkish citizens. But in conversations in the border regions, the team heard that this is 

not uniformly applied at the local level. There seems to be a gap between the national 

level decree giving access to health care to all Syrians and its implementation on the 

ground. 

The confusion in status is also complicated by the practice of extending residence permits 

to Syrian refugees who have entered Turkey with valid passports. This not only facilitates 

access to health and education services in Turkey but also at least theoretically to legal 

access to the labour market. Non-camp refugees who do not possess a passport and who 

are not registered do not enjoy such benefits. This inevitably creates a two-tiered system 

where one group of refugees enjoys broader rights than others. Moreover, the situation 

is likely to become further complicated when those Syrians with valid passports find that 

their passports have expired and cannot be renewed.73 

Nevertheless, as half of the refugees in Turkey are under 18, access to education 

remains a major concern. Despite Turkey’s extensive efforts to help urban refugees, the 

government is unable to keep up with the growing needs of the most vulnerable Syrians. 

The presence of the refugees has a social cost on local communities. While multiple wives 

and early marriages are common in Syria, both are illegal in Turkey. However, thousands 

of these types of marriages have taken place since the beginning of the crisis, as many 

refugees see marriage as the only way to gain financial security. Furthermore, as few 

refugees are able to work, families are living off their savings or the generosity of Turkish 

hosts.74 Public institutions, civil society organizations and local administrations in 

provinces are important actors. Turkey needs to extend greater effort in order to improve 

the living circumstances of the refugees.75 

 

Migration management 

                                                           
73

 Dinçer, Osman Bahadır et al.: op. cit. p. 25. 
74

 Kirişci, Kemal: op. cit. p. 29. 
75

 Turkey tries to cope with Syrian refugee influx amid challenges. http://www.todayszaman.com/news-334486-

turkey-tries-to-cope-with-syrian-refugee-influx-amid-challenges.html. [Last visited: 13 May, 2014] 

http://www.todayszaman.com/news-334486-turkey-tries-to-cope-with-syrian-refugee-influx-amid-challenges.html
http://www.todayszaman.com/news-334486-turkey-tries-to-cope-with-syrian-refugee-influx-amid-challenges.html


 
129 

In the midst of the mass influx, Turkey adopted its first comprehensive law on migration 

in April 2013, which came into effect in April 2014.76 This is a major undertaking and 

representatives of the UNHCR as well as other international organizations have 

emphasized the generous provisions of the new law in comparison with past practices. 

Considering the fact that the new law was adopted in the midst of a major refugee crisis, 

this is a considerable accomplishment – particularly as this action was taken at a time 

when many developed countries are introducing dramatic measures to exclude refugees 

and migrants, including the construction of physical barriers such as fences and walls. 

The new law includes a provision for temporary protected status in case of mass influx of 

refugees. The law established a “migration organization” the General Directorate of 

Migration Management (GDMM) that would coordinate with other governmental bodies, 

including AFAD and effectively be responsible for implementing the law in the case of 

mass influxes of refugees. Now that the law and the new agency are in place, the 

management of the Syrian refugees will enter a new phase that may facilitate addressing 

some of the many challenges that Turkey face. By the end of 2014 the government 

expects the total number of Syrian refugees in Turkey to approach 1.5 million. 

The newly-established GDMM is the first new major bureaucratic agency in Turkey since 

the establishment of the General Secretariat of EU Affairs in 2001. The organization has 

its headquarters in Ankara with offices across the country as well as abroad. Its portfolio 

will cover a wide range of tasks relating to immigration in the broadest sense of the 

word. However, the Syrian refugee crisis will clearly be a major item on its agenda. 

GDMM’s role will be more along the lines of policy making and overseeing of policy 

implementation while AFAD will continue to be responsible for running camps and 

catering for the needs of refugees in general. One of the first tasks that GDMM has been 

engaged in is the drawing up of regulations to govern, inter alia, asylum related tasks 

such as “refugee status determination,” “reception,” and most importantly in the case of 

Syrian refugee crisis “temporary protection.” The latter is especially important as once 

adopted it would replace the “secret” regulation from March 2012 but also constitute the 

basis for developing a more structured and comprehensive policy towards the refugees. 

It should help to bring much greater clarity to the scope of temporary protection and will 

most probably clarify the issue of extension of protection duration as well as access to 

public services and the labour market. Another important task that GDMM will take over 

is registration. Registration also evolved in a somewhat haphazard manner until with 

close cooperation with the UNHCR a more systematic procedure based on biometric data 

was finally put into place and implemented by the Turkish National Police. Registration 

inevitably is going to be a critical procedure to ensure the implementation of temporary 
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protection. Lastly, an important issue that has received little attention is the need to 

better monitor voluntary returns and compliance with the principle of “non-refoulement.” 

The Law on Foreigners and International Protection authorizes the GDMM to cooperate 

specifically with the UNHCR and IOM as well as other international organizations and 

non-governmental organizations. This should enable a better coordination to emerge 

between the government side on the one side and international governmental as well as 

non-governmental organizations. The Law also provides for a policy-making body in the 

form of a Migration Policy Board composed of representatives from various government 

agencies as well as a Migration Advisory Board composed of academic, civil society 

representatives and experts. The terms of reference of both Boards are open to the idea 

of cooperation with the international community. The new Law and GDMM may well 

provide an effective framework to better address the challenges of Syrian refugees in 

Turkey and increase prospects of international cooperation and coordination.77 

 

Conclusion 

The total registered Syrian refugee population in Turkey stood at 735,864 (30 percent in 

camps; 70 percent outside camps) at the end of April 2014. Registration of non-camp 

Syrian refugees through mobile registration centres continues to yield positive results 

and this has to the rapid increase in the non-camp figures. There has been a recorded 47 

percent increase in the registered non-camp population since beginning of 2014. This 

brings to an overall registered Syrian population (camp and non-camp) increase to 31 

percent.78 Turkey has 22 camps in 10 provinces today that house over 224,000 refugees. 

Turkey has been generous, adopting an “open-door policy” by admitting all Syrian 

refugees, giving them “temporary protection status” and spending $2.5 billion from its 

own budget. However, Turkey’s current strategy, which relies on exceptionally well-

maintained refugee camps, may not be sustainable in the long run.79 

The economic impact of Syrian refugees goes beyond the expenditures by the 

government. Prices, especially rental costs, have increased, particularly in the border 

regions. Economic losses also include the fact that normally lively trade between the 

border region and Syria (as well as Arab countries beyond) has been adversely affected 

by the conflict. But it is also important to note that there have been economic benefits 

resulting from the influx of funds into the border regions. For example, in border cities 

such as Gaziantep, Mersin and Hatay, Syrians opened 122 companies in the first 7 

months of 2013 as well as 106 more companies in Istanbul and Bursa in 2013. It is 

estimated that the total capital entering Turkey from Syria is 39 million Turkish Liras or 
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20 million USD. Economic benefits from the influx of Syrians also include the increased 

demand for goods and services benefitting commerce in the region. Working with 

refugees who are dispersed in the host community involves different governmental 

agencies. The presence of growing numbers of Syrians in Turkey is deeply impacting on 

host communities economically, socially as well as politically.80  

It is becoming increasingly clear that refugees are not about to return home anytime 

soon. This brings up a range of very difficult policy issues for the government. They 

range from whether the government should start to think in terms of offering refugees 

the possibility to remain and integrate in Turkey to address urgent education, 

employment, health, shelter and other needs of Syrian refugees.  

Syria's humanitarian crisis and the outflow of refugees are having a profound impact on 

Turkey in ways that were not anticipated by either the government or the international 

community.81 When the Turkish government opened its borders to Syrian refugees in 

April 2011, immediately extending generous assistance to them and temporary 

protection a few months later, the expectation was that the crisis in Syria would be 

resolved fairly quickly and that the refugees would soon return home. Instead the crisis 

in Syria has not only lasted far longer than anticipated, but has escalated, bringing with it 

widespread destruction and displacement.  
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