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Az információs társadalom elmélete szerint a társada-
lomban az információ előállítása, elosztása, terjesztése, 
használata és kezelése jelentős gazdasági, politikai és 
kulturális tevékenység. Ennek közgazdasági társfogal-
ma a tudásgazdaság, amely szerint az értelem gazdasá-
gi hasznosításán keresztül érték jön létre.

Ennek a társadalomtípusnak a sajátossága az in-
formációtechnológia központi szerepe a termelésben, 
a gazdaságban és általában a társadalomban. Jelenleg 
nincs általánosan elfogadott elmélet arra, hogy ponto-
san mi nevezhető információs társadalomnak, és inkább 
mi nem. A legtöbb elemzés (l. wikipedia) a következő 
jellemzőket emeli ki:

– Az információ, amely, mint a technológiai fejlő-
dés alapja, az ipari társadalomban is fontos szere-
pet kapott, most már önálló értékké válik.

– Az információs társadalom középpontjában az in-
formáció-feldolgozó technológia áll.

– Az „érvényes tudás” felezési ideje (az az idő, mi-
alatt elavulttá válik) a fejlődés gyorsulása miatt je-
lentős mértékben csökken (éves, esetleg hónapos 
nagyságrendre). Állandó követelménnyé válik az 
élethosszig tartó tanulás, amely a munkavállaló-
tól egyre inkább az ismeretterületek közti mobi-

litást követeli meg az egy szakma elsajátításának 
hagyományos követelménye helyett.

– Minthogy értékké, hatalmi tényezővé válik az in-
formáció, a hatalom azé lesz, aki az információt 
termeli és elosztja (ezt nevezik még információ-
monopóliumnak).

E-közigazgatás az információs társadalomban

Vizsgáljuk meg, min alapul a jelenkor információs tár-
sadalma? Tulajdonképpen a tudáson, amelynek mér-
téke a megszerzett információn, annak felhasználásán 
múlik. Az infokommunikációs eszközök használata pe-
dig napjainkban olyan követelménnyé vált, mint koráb-
ban a hagyományos írás-olvasás. A tudás a versenyké-
pesség szinonimájává válik, és napjaink fejlődésének 
gyorsulási folyamatában egyre több és több informáci-
ót akarunk (vagyunk kénytelenek) megszerezni, egyre 
több csatornán, médián keresztül (pl. tv, internet, WAP, 
telefon, mobiltelefon).

Nézzük, mit jelent a tudás általában és közigazgatá-
si megközelítésben?

1. Know what? – Tudni valamit. Tárgyi tudás.  
A közigazgatásban ez magában foglalja az ún. 
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generalista tudást – az általános közigazgatási 
ismereteket (pl. a jogszabályok, a közigazgatási 
eljárásjog ismerete) és ún. specialista tudást is 
– az adott ágazathoz tartozó speciális szakmai is-
mereteket (pl. pénzügyi, műszaki, egészségügyi 
stb. szakma ismerete).

2. Know why? – Tudni valamiért. Miért kell meg-
szerezni a tárgyi tudást, milyen összefüggések 
vannak? Egyrészt a jogszabályi előírásoknak kell 
megfelelni (pl. kormányrendelet írja elő a közigaz-
gatásban betölthető egyes munkakörökhöz szüksé-
ges végzettség szintjét és szakmai tartalmát), más-
részt pedig a munkaköri célok és feladatok egyre 
növekvő komplexitásával kell lépést tartani.

3. Know how? – Tudni hogyan. Hogyan lehet hoz-
zájutni az információhoz? Míg az üzleti szféra 
célja a profitszerzés, és jellemzője a szereplők 
közötti verseny, addig a közigazgatás célja a 
közjó szolgálata, a közhatalmi és a közszolgálta-
tói tevékenység együttes jelenléte és jellemzője 
a hierarchia mentén történő szervezetek közötti 
együttműködés: kvázi ingyen adják át egymás-
nak a tudást a szektor szereplői (pl. az áttételi 
eljárás során a beérkezett ügyirat átadása egy 
másik szerv részére).

4. Care why? – Hogyan hasznosítható a megszer-
zett tudást? Felhasználják, vagy nem élnek vele? 
Ez részben a köztisztviselők tudáshasznosítását, 
részben pedig az állampolgárok tudáshaszno-
sítását jelzi, illetve a kettő együttműködésének 
eredményét (pl. egy engedélyeztetési eljárásban 
mindkét félnek – ügyintéző és ügyfél – ismernie 
kell a vonatkozó szabályokat és előírásokat).

5. Know who? – Tudni, kihez kell fordulni. Tud-
ni, ki mivel foglalkozik egy bizonyos területen. 
Általában ezt hívjuk kapcsolati tőkének, ami 
a lehetőségek egyik legfontosabb forrása nap-
jainkban. Azonban a közigazgatási portálok a 
„közérdekű” tudást adják át, így kialakulnak a 
„közcélú” tudásadatbázisok, tudáshelyek: azok 
a portálok, ahol ezek az információk megtalál-
hatók (pl. valamennyi közfeladatot ellátó szerv 
köteles a törvény mellékletében felsorolt, a szer-
vezet felépítésével, működésével, gazdálkodásá-
val kapcsolatos adatokat közzétenni – általános 
közzétételi lista – és rendszeresen frissíteni).

Az információs társadalom pilléreit általában az aláb-
biak szerint értelmezhetjük (Kárpáti, 2004):

1. A technikai, műszaki fejlesztésben jelentkező fel-
adatok megoldását szolgálja a végfelhasználók 
eszközellátottsági szintjének javítása, valamint 

az olcsó, gyors internet-hozzáférés lehetőségé-
nek megteremtése.

2. A tartalomfejlesztés, tartalomszolgáltatás a nap-
rakész autentikus ismeretek és tudások hozzá-
férhetőségét biztosítja, a digitális kultúra megte-
remtésének alapját jelenti.

3. A tudásnak és ismereteknek a megszerzése, ami 
az információ-technikai eszközök használatát, ke-
zelését, és a közvetítésükkel megszerzett informá-
ciók, ismeretek felhasználását, valamint a tudás-
gazdák (humán erőforrás) fejlesztését szolgálják.

Az említett pillérekhez igazítható, de jelentőségét 
tekintve külön horizontális feladatként jelölik a straté-
giai tervek a kutatás-fejlesztés, és az esélyegyenlőség 
területét. Mindez persze azt szolgálja, hogy létrejöjjön 
a tudásalapú gazdaság és társadalom (Kárpáti, 2004).

Mindhárom erőforrás együttes megléte és összhang-
ja biztosíthatja csak a permanens fejlődést, vagyis bár-
mely tényező lemaradása esetén ez nem tartható fenn: 
a fentiek közül csupán egy vagy két erőforrás megléte 
még nem elég a kiegyensúlyozott fejlődéshez. Egysze-
rű példával élve: az internetre csatlakozó gépek száma 
és az azokon futó programok minősége az információs 
társadalom kiépülésének csak szükséges, de nem elég-
séges feltétele.

A felhasználóknak olyan készségekkel kell rendel-
kezniük, amelyekkel ezek az erőforrások működtethe-
tők, azaz szükség van a digitális írástudásra. Ez utóbbi 
tényezők megléte pedig még mindig nem elégséges a 
fenntartható fejlődéshez: az interneten elérhető infor-
mációkra, szolgáltatásokra is szükség van, vagyis di-
gitális tartalomszolgáltatás kell az információs társada-
lom kifejlődéséhez (Majó, 2006).

Gondoljuk végig, miért előnyös az e-közigazgatás?
– a bürokratikus ügyintézés egyszerűsödik,
– az e-ügyintézés idő- és költségtakarékosságot 

eredményez az ügyfélnél,
– átláthatóbb, olcsóbb munkát eredményez a köz-

igazgatási szervezeteknél.

Azonban az e-közigazgatási szolgáltatások igény-
bevételét korlátozza az ún. digitális egyenlőtlenség 
(e-gap, digital divide), ami etnikai és fogyatékossági 
síkon jelentkezik, nem beszélve az egyenlőtlenségben 
halmozottan hátrányos személyekről, csoportokról.

Lássuk, mi okozza a digitális egyenlőtlenséget?
– gazdasági természetű okok: például magas PC-

árak, nincs olyan hely, ahol ingyen vagy nagyon 
olcsón lehet internetet használni stb.

– társadalmi természetű okok: például eltérő isko-
lai végzettség, jövedelmi szint, lakóhely stb.
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– kulturális, tudatosságbeli okok: az egyénnek 
nincs rá szüksége, még nem látta a hasznát, nincs 
mintaadó réteg stb.

– tartalmi okok: nincs az egyént érdeklő tartalom 
vagy szolgáltatás, vagy nem érhető el az anya-
nyelvén, elégtelenek az információk stb.

Végül nézzük, milyen következményekkel jár a 
digitális egyenlőtlenség? A digitális egyenlőtlen-
ség különféle pontokban megosztja a társadalmat, 
pl. életkor, társadalmi, anyagi helyzet stb., ezért az 
e-közigazgatás behatóan vizsgálja ezeknek a mérsé-
kelését, megszüntetését, a hátrányos helyzetűek meg-
segítését. Többek között az elektronikus kormányzat 
egyik célja, hogy enyhítse ezeket az infotársadalmi 
szegmentáló jelenségeket. Az utóbbi időben kiemelt 
hangsúlyt kapott a digitális egyenlőtlenség áthidalása 
(pl. az e-enclusion programok), a hátrányos helyzetű-
ek segítése különféle programok – pl. az informatikai 
képzések – révén.

A hazai e-közigazgatási képzések történetének 
mérföldkövei

2002 – az első hazai lépések éve
Közel egy évtizede, 2002. március 4. – június 10. 

között, Budapesten szervezték meg az első képzést 
Elektronikus kormányzat (E-government) tanfolyam 
címmel, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Ál-
lamigazgatási Egyetem (BKÁE) Államigazgatási Ka-
rán (ÁK), a Közigazgatás-szervezési és Urbanisztikai 
Tanszék (KSZUT), valamint a Pest Megyei Területfej-
lesztési Kht. szervezésében, a Közép-Magyarországi 
Regionális Fejlesztési Tanács (KMRFT) PHARE Tü-
körrégiós Programjának támogatásával.

Ugyanebben az évben az E-government mint 
résztantárgy bekerült a felsőoktatási tantervbe is: a 
2002/2003-as tanévtől a BKÁE ÁK KSZUT keretében 
oktatott „Közigazgatási szervezéstan és technológia” 
elnevezésű tantárgy keretében került sor ezen ismere-
tek szélesebb körben való terjesztésére.

2003 – az első akkreditált  és kísérleti  
programok éve

A következő lépés, a fent említett képzés tapaszta-
lataira alapozva, a program továbbfejlesztése és akk-
reditálása: a minősített köztisztviselői továbbképzési 
programok jegyzékébe történő felvétele volt Az elekt-
ronikus kormányzat (E-government) a közigazgatás-
ban címmel. A program tulajdonosa: E-Government 
Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért.

Ugyanabban az évben a Veszprémi Egyetem kifejlesz-
tette az E-közigazgatás továbbképző tanfolyamot, amelyet 

a Veszprémi Egyetem Tanácsadó, Továbbképző és Távok-
tatási Intézete mint felnőttképzésre szakosodott intéz-
mény szervezett, az e-Közigazgatás Kutató és Fejlesztő 
Munkacsoport aktív támogatásával (Kárpáti, 2004).

Szintén ebben az évben az E-government, mint 
önálló, választható tantárgy, bekerült a felsőoktatási 
tantervbe is: oktatása a 2003/2004-es tanévtől a BKÁE 
ÁK KSZUT keretében történt az országban először.

2004 – az elektronikus ügyintézésre való 
felkészülés éve

A következő állomás a 2004. évi CXL. törvény a 
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól (Ket.) elfogadása volt. Ez a jogszabály az 
államigazgatási szervek elektronikus tájékoztató szol-
gáltatásától eltekintve nem állapított meg az összes 
közigazgatási szervre kötelező feladatokat az elektro-
nikus ügyintézés bevezetése tekintetében.

Ugyanebben az évben a Budapesti Corvinus Egye-
tem és a Siemens Nemzeti Vállalat vezetői aláírták a 
két intézmény együttműködési megállapodását. A 
megállapodás értelmében a Siemens szakmai anya-
gok átadásával és előadások tartásával részt vett az 
Egyetemen folyó közigazgatás-szervezési képzés 
e-kormányzás irányú továbbfejlesztésében, vala-
mint a közalkalmazottak és köztisztviselők hasonló 
továbbképzésében; továbbá kutatási és szervezetfej-
lesztési tevékenységével közreműködött a Siemens 
E-Government Akadémia és az E-Government szak 
megteremtésében.

2005 – az IT-mentor szakképzés bejegyzésének éve
A digitális írástudás szükségessége, jelentőségé-

nek növekedése indukálta a következő lépést: egy 
új szakma – IT-mentor – bekerülését az Országos 
Képzési Jegyzékbe (OKJ). Olyan hiányosságok ki-
küszöbölésére jött létre, melynek következtében a 
munkanélkülieket, illetve mindazokat, akik még nem 
rendelkeznek számítógép-használati ismeretekkel, 
feltétlenül képezni kell digitális írástudás, idegen-
nyelv-tudás és (számítógép-felhasználói) jogosítvány 
megszerzése területén, hiszen ezen képességek birto-
kában megsokszorozódik a digitális esélyegyenlőség 
megteremtésének esélye, és ez jelentősen hozzájárul 
az életminőség, illetve az ország versenyképességé-
nek javulásához.

Ugyanebben az évben a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Tovább-
képző Intézete (BCE KIK ÁTI) keretében folyó Igazga-
tási Rendszerszervező négy féléves szakirányú tovább-
képzési szak tantervébe bekerült az E-government mint 
kötelező tantárgy.
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2006 – az önkormányzati e-learning képzések éve
A következő lépés a köztisztviselők e-közigazgatás-

sal kapcsolatos napi feladatokra való felkészítése volt. 
Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ezért 2006 
februárjában a Coedu Távoktatási Kft. segítségével 
távoktatási formában speciális képzést indított önkor-
mányzati munkatársak számára az e-közigazgatással 
kapcsolatos gyakorlati útmutató az önkormányzatok 
munkatársai számára címmel, amely április végén egy 
on-line vizsgával zárult.

Ezenkívül 2006 végén indult egy másoddiplomás 
Információs Társadalmi Tanácsadó (ITT) képzés, 
amelynek célja az volt, hogy az információs társa-
dalmi területen működő (vagy a terület iránt érdek-
lődő) diplomás szakemberek speciális, tanácsadói 
szakoktatásban részesüljenek, amelyet mindennapi 
tevékenységük során hasznosítani tudnak. Ugyaneb-
ben az évben indult először a BCE KIK KSZUT és a 
Professzionál Informatikai Zrt. közreműködésével, az 
e-közigazgatás egyik eszköze, a Gov Sys integrált ön-
kormányzati ügyiratkezelő-ügyviteli rendszer szoftver 
oktatása.

2007 – az áttörés éve
Az e-közigazgatási szolgáltatások iránti igény növe-

kedésével szükségessé vált a köztisztviselők nagyobb 
létszámú továbbképzése, a központi képzési program 
fejlesztése. Bevezetés az elektronikus közigazgatás is-
mereteibe címmel 2007-ben a korábbi Magyar Köz-
igazgatási Intézet jogutódja, a Központi Személyügyi 
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 
szervezésében az önkormányzati dolgozók e-közigaz-
gatási ismereteinek bővítését célzó országos képzési 
program indult be, amelyen már száz önkormányzati 
köztisztviselő vett részt.

Ezenkívül, az Információs Társadalmi Tanácsadó 
(ITT) képzés keretében, a gyakorlati modullal kiegészít-
ve, és a modulok tartalmának aktualizálása után folyta-
tódott a 2007-es képzési folyamat, amelynek keretében 
további 100 fő e-Tanácsadóvá történő képzésére került 
sor az év első felében.

Ugyanebben az évben fontos állomásához érke-
zett az e-közigazgatási oktatás a hazai felsőoktatás-
ban: a BCE KIK KSZUT gondozásában választható 
tantárgyból kötelező tantárggyá lépett elő az igazga-
tásszervezői nappali és levelező alapképzésben, Köz-
igazgatási menedzsment II. (E-government) címen, 
így egyre szélesebb rétegek szereztek átfogó ismere-
teket e témakörben.

A BCE KIK ÁTI szervezésében Ügyiratkezelés el-
méletben és gyakorlatban címmel 2007 őszén indult 
akkreditált felnőttképzési program. A képzés célja 

olyan ügyviteli dolgozók továbbképzése, akik min-
dennapi munkájuk során alkalmazni tudják az ügy-
iratkezelés informatikai eszközeit a vonatkozó jogi, 
iratkezelési, adat- és titokvédelmi szabályok betartá-
sával.

Ugyanitt, a HEFOP-3.3.1-P.2004-09-0146/1.0 
projekt 2. komponensének pályázati programja ke-
retében, Elektronikus közigazgatás címmel 30 órás 
ingyenes tanfolyamok folytak a közszféra dolgozói 
számára. A program továbbfejlesztett, 60 órás vál-
tozatát akkreditálta a Felnőttképzési Akkreditációs 
Testület (FAT) E-közigazgatási referens címmel, ami 
– elegendő számú érdeklődő hiányában – mostanáig 
nem indult.

2008 – a konszolidáció éve
A következő fontos lépés: a hazai felsőoktatásban 

elsőként a BCE KIK KSZUT gondozásában a közigaz-
gatási mesterképzésbe kötelező tantárgyként került be 
a Mobil elektronikus közigazgatás (M-government) 
tantárgy, így a téma már a Bologna-rendszer második 
szintjén is megjelent.

Ugyanebben az évben az Oktatási Hivatal akkredi-
tálta a Közigazgatási modernizáció (E-government) két 
féléves szakirányú továbbképzési szakot, ami azonban 
– megfelelő érdeklődés hiányában – csak 2010-ben in-
dult.

Szintén ebben az évben egyre több felsőoktatási 
intézmény, felnőttképző cég és civil szervezet képzési 
palettáján jelent meg az e-közigazgatás témaköre, ami 
nemcsak a téma szükségszerűségét igazolja, hanem a 
népszerűségét is. Ezenkívül számos kutatás és pub-
likáció született, így egyre több szakirodalom állt a 
képzők és a képzésben résztvevők rendelkezésére.

2009 – a paradigmaváltás éve
Az e-közigazgatási képzések fejlődéstörténetében 

ez az év jelentős változást, minőségi ugrást hozott a 
diszciplína oktatásának folyamatába. Erre utal a 2009 
októberében, az Akadémiai Kiadó gondozásában meg-
jelent új egyetemi tankönyv – Budai Balázs: Az e-köz-
igazgatás elmélete című műve –, amely Magyarorszá-
gon elsőként vállalkozik arra, hogy az elektronikus 
közigazgatást mint önálló tudományterületet rendsze-
rezze, bemutassa, tanítsa.

Ez a monográfia arra tesz kísérletet, hogy axio-
matikus megközelítésben mutassa be a közigazgatási 
modernizáció fő sodrának számító e-közigazgatás tu-
dományának főbb pilléreit, segédtudományait és azok 
bejárási irányát, és számba vegye a tudomány diskur-
zusát, fogalmi hátterét, végül vizsgálja a paradigma-
diffúzió új fogalmát és jelenségét a közigazgatásban.
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Képzési célok és képzési célcsoportok

Az e-közigazgatási képzések terén elsősorban a szem-
lélet oktatása a kulcs a modernizációhoz. Ezen belül 
három területre érdemes fókuszálni:

– a menedzserszemélet,
– az informatikai szemlélet és
– a szolgáltató szemlélet

kialakítására és folyamatos fejlesztésére, ezek tulaj-
donképpen a közigazgatási személet megváltozásának 
pillérei (Budai, 2002).

Képzési célként akkoriban az ismeretterjesztést és a 
tudományág (a szakterület) fejlődésének felgyorsításán 
keresztül a gazdasági versenyképesség növelését emel-
te ki. A képzési célcsoportba tartozóként jelölte meg a 
közigazgatási szakemberek, kutatók, felsőoktatási hall-
gatók, érdeklődő lakosság körét.

Az elmúlt években a képzési célok köre a megszer-
zett ismeretek alkalmazásával, a gyakorlati kompetenciák 
megszerzésével bővült, így a kezdeti, tisztán elméleti tan-
folyamok gyakorlatorientált képzésekkel egészültek ki. 

A képzések célcsoportja ma tükrözi az e-közigaz-
gatáshoz kapcsolódó képzési programok két fő irány-
vonalát:

1. A rendszer szolgáltatásainak (termékeinek) köz-
igazgatási felhasználói:

– központi államigazgatás:
a) intézményvezetők, döntéshozók,
b) e-közigazgatási szolgáltatásért felelős munka-

társak,
c) e-közigazgatási szolgáltatást üzemeltető, illet-

ve azt irányító munkatársak,

– önkormányzatok:
a) választott testületi tagok és tisztségviselők,
b) vezető beosztásban dolgozó köztisztviselők, 

döntéshozók,
c) e-közigazgatási szolgáltatásért felelős munka-

társak,
d) e-közigazgatási szolgáltatást üzemeltető- il-

letve azt irányító munkatársak.

2. A rendszer szolgáltatásainak (termékeinek) ügyfél-
oldali felhasználói:

– vállalkozások,
– lakosság.

Képzéstípusok és képző intézmények

Az eltelt időszakban lassan kialakult az e-közigazgatási 
képzések néhány alaptípusa és sokszínű kínálata az el-

méleti tanfolyamoktól a gyakorlatorientált képzésekig, 
a felsőoktatástól a felnőttképzésig.

A képzések típusai a következő spektrumban lelhetők fel:
– a felsőoktatásban az alap-, mester- és másoddip-

lomás képzésben tantárgy,
– a szakirányú továbbképzésben tantárgy, illetve 

önálló szak,
– a szakképzésben önálló szakma,
– a felnőttképzésben különféle tanfolyamok része, 

illetve önálló program,
– a közigazgatási továbbképzésekben egyes tanfo-

lyamok része, illetve önálló program.

A képző intézmények hasonlóan sokszínű képet mutatnak:
– felsőoktatási intézmények: egyetemek, főiskolák,
– szakképző és felnőttképző intézmények és cégek,
– civil szervezetek,
– kutatóhelyek.

A következőkben a képzéstípusokat a képző intéz-
mények rendszere mentén mutatom be.

E-közigazgatás a felsőoktatásban

Budapesti Corvinus Egyetem
Az e-közigazgatási képzések első és mindmáig élen-

járó műhelyét a Budapesti Corvinus Egyetemet és annak 
Közigazgatástudományi Karát elsőként kell megemlí-
teni, amely egyben jelentős kutatóbázisa is e témának. 
Amint az előzőekből már kiderült, a BCE, kiemelten 
a Közigazgatástudományi Karon 2002 óta foglalkozik 
kutatási szinten az e-közigazgatás szervezéstani, mun-
kafolyamat-modellezési, jogi vetületével. Az e-köz-
igazgatási képzés már 2003 óta megjelent a kar három 
tanszékének a választható tantárgyi kínálatában. (ezek: 
Közigazgatási Informatikai Tanszék, Közigazgatás-
szervezési és Urbanisztikai Tanszék, valamint Állam-
igazgatási Tanszék), 2005 óta pedig Államigazgatási 
Továbbképző Intézetének tantárgyi kínálatában.

Az e-közigazgatás világméretű terjedését és a hazai 
gyakorlatban való megjelenését (ügyfélkapu, e-adó-
zás stb.) látva; továbbá az ezzel kapcsolatos konferen-
ciák szaporodását és az „e-közigazgatási akadémiák” 
külföldi megjelenését; a kar vezetése úgy ítélte meg, 
hogy a magyar felsőoktatási közigazgatási szakember-
képzés legjelentősebb bázisintézményeként nem nél-
külözheti tovább ennek a komplex, interdiszciplináris 
területnek az oktatásban való, önálló megjelenését.

E-közigazgatás az alapképzésben
Közigazgatási menedzsment II. (E-government)

A tantárgy oktatásának célja kettős: egyrészt az 
e-közigazgatás tudományának átfogó és strukturált be-
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mutatása, másrészt a kapcsolódó elméletek gyakorlati 
jelentőségének bemutatása. A tantárgy 2008 óta axio-
matikus megközelítésben vizsgálja az e-közigazgatás 
tudományának általános és különös részét. Előbbiben 
adja az e-közigazgatás makrokörnyezetét, míg utóbbi-
ban annak mikrokörnyezetét. A különös rész területei 
horizontális vizsgálata biztosítja, hogy elsősorban elmé-
leti megközelítést kínáljon. A tantárgy végigtárgyalja az 
e-közigazgatás eddigi tudományos diskurzusának főbb 
csomópontjait, sok esetben szintézist alkotva. A hallga-
tók így megértik, hogy mi a jelentősége a napjainkban 
zajló paradigma-diffúziónak, amely a közigazgatás mű-
ködését és törvényszerűségeit teljesen átalakítja.

Siemens E-Government Akadémia
A BCE és a Siemens Nemzeti Vállalat vezetői 

2004-ben aláírták a két intézmény együttműködé-
si megállapodását. A megállapodás értelmében a 
Siemens szakmai anyagok átadásával és előadások 
tartásával részt vesz az egyetemen folyó közigaz-
gatás-szervezési képzés e-kormányzás irányú to-
vábbfejlesztésében, valamint a közalkalmazottak és 
köztisztviselők hasonló továbbképzésében, továbbá 
kutatási és szervezetfejlesztési tevékenységével köz-
reműködik a Siemens E-Government Akadémia és az 
E-Government szak megteremtésében. A BCE – Sie-
mens az e-kormányzat területén végzett együttműkö-
désének eredménye tehát ez a képzés. A program gaz-
dája a Közigazgatástudományi Kar. A Közszolgálati 
Informatika Szakirány Gazdaságinformatika Szak az 
Információrendszerek Tanszék keretében oktatja az 
E-Government tantárgyat.

E-közigazgatás a mesterképzésben
Mobil elektronikus igazgatásszervezés 
(M-government)

A tantárgy oktatásának célja, hogy egy felsőokta-
tásban egyetemi szinten képzett közigazgatási dolgozó 
műszaki előképzettség nélkül érdemben értelmezni tud-
ja a technikák egymáshoz való viszonyát. Felismerje a 
mobiltechnikák közigazgatási alkalmazási lehetőségeit. 
Röviden: átlássa a mobilkormányzat eszközrendszerét 
és érvényesülési területét.

E-közigazgatás a szakirányú továbbképzésben
Közigazgatási modernizációs szakirányú 
továbbképzési szak

A BCE ÁTI képzési struktúrájának keretében akk-
reditálták ezt az új szakot, jogi és igazgatási területen, 
két félévben levelező tagozaton. A képzés résztvevői 
alkalmassá válnak arra, hogy egy közigazgatási szerv 
modernizációs irányát meghatározzák. A legújabb 

e-közigazgatási technikák alkalmazási lehetőségét fel-
ismerjék, intézményi közigazgatás-fejlesztési projekte-
ket irányítsanak. Az ezekhez szükséges e-közigazgatási 
alapismeretek megszerzésén túl betekintést nyernek az 
irodaautomatizálás, az iratkezelés, az igazgatási rend-
szerelemzés, a tudásmenedzsment, az e-média, a térin-
formatikai és a közigazgatási közönségszolgálat terüle-
tére. Mindezen ismereteiket a projektmenedzsment és a 
konfliktusmenedzsment eszköztárával bővíthetik.

E-közigazgatás az egyetemi felnőttképzésben
Elektronikus közigazgatási referens

Az akkreditált képzés középfokú végzettséggel ren-
delkező közigazgatási dolgozóknak, nem szakirányú 
végzettségű közigazgatásban dolgozni kívánóknak 
nyújt alapszintű e-közigazgatási ismereteket. A prog-
ram célja olyan közigazgatási dolgozók képzése, akik 
ismerik, megértik és alkalmazni tudják a közigazgatá-
si modernizáció fő eszközrendszerét: az elektronikus 
technológiákat, és ezek közigazgatási szerepét, célját, 
feladatait, perspektíváját.

Elektronikus közigazgatás tanfolyam
Ezt a 30 órás elméleti tanfolyamot a HEFOP-3.3.1-

P.2004-09-0146/1.0 projekt 2. komponensének kereté-
ben dolgozták ki és többször  szervezték meg.

Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban
Az akkreditált felnőttképzési program célja olyan 

ügyviteli dolgozók képzése, akik ismerik és alkalmazni 
tudják az ügyiratkezelés informatikai eszközeit a vo-
natkozó jogi, iratkezelési, adat- és titokvédelmi szabá-
lyok betartásával.

E-közigazgatás a karközi képzésben
E-szakigazgatás

Az Informatikus és szakigazgatási agrármérnök 
(BSc) alapszak (ISZAM) képzés részét képező köte-
lező tantárgy célja, hogy a különféle (ezek között az 
agráriummal szorosabban összefüggő) szakigazgatási 
ágakat támogató meglévő és megvalósulás alatt álló 
elektronikus kommunikációs felületekkel megismer-
tesse a hallgatókat, illetve az ezek felépítésével és mű-
ködtetésével kapcsolatos stratégiai koncepciók kialakí-
tására képessé tegye őket.

Pécsi Tudományegyetem
A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomá-

nyi Karán folyó szakjogász szakirányú továbbképzé-
si szak célja, hogy a jogász képzettséggel rendelkező 
szakemberek az informatikai, távközlési és médiaszek-
tort érintő speciális jogi, valamint kapcsolódó műszaki 
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és gazdasági ismereteket szerezzenek. A megszerzett 
tudás az e területeken működő vállalkozások, illetve 
a szabályozási és felügyeleti feladatokat ellátó állami 
szervek gyakorlatában széles körben hasznosítható.

Ugyanitt elektronikus ügyintézés–elektronikus ügyvitel 
tréning is zajlik. E képzés elsődleges célja, hogy a résztve-
vők megszerezhessék vagy elmélyíthessék azokat a szabá-
lyozási ismereteket, amelyek az elektronikus kormányzás 
területén való eligazodáshoz nélkülözhetetlenek.

Miskolci Egyetem
A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-

rán  az alapképzésben és az egyetemi képzés keretében 
a Közigazgatási Jogi Tanszék keretében oktatják az 
e-közigazgatást. A tantárgy neve: jogi informatika, és 
nappali és levelező tagozaton, valamint igazságügyi és 
igazgatási alapszakon és munkaügyi és társadalombiz-
tosítási alapszakokon van jelen.

A tantárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a 
hallgatókkal az informatika jogi aspektusaival kapcsola-
tos legfontosabb elméleti kérdéseket és ezek gyakorlati 
vetületeit, különös figyelmet fordítva az elektronikus 
közigazgatás, valamint az adatvédelem tárgykörére.

Debreceni Egyetem
A Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Ka-

rán igazgatásszervező szakon oktatnak e-közigazgatást 
kötelező tantárgyként, előadás jelleggel, nappali és leve-
lező szakon. Elnevezése: közigazgatási menedzsment. 

A közigazgatási menedzsment tantárgy oktatása 
során a társadalmilag közösen szervezett feladatok el-
látásának egyes szakterületeivel foglalkoznak. Ilyen 
a nehezen mérhető közcélú teljesítmények (pl. bírsá-
golás, közoktatás, egészségügyi ellátás) értékelése, 
a közszerződések lebonyolítása, a stratégiaalkotás, a 
programmenedzselés, a térségszervezés, az emberierő-
forrás-menedzsment a közszektorban, a minőségbizto-
sítás a hivatali munkában és általában a közszférában, 
a közpénzügyi menedzsment.

Pannon Egyetem
A Pannon Egyetem jogelődje, a Veszprémi Egyetem 

keretében valósult meg előbb e-közigazgatás tovább-
képzés. A tananyagok kidolgozása és az e-közigazgatá-
si szakirány és szakirányú továbbképzés pályázat kere-
tében valósult meg. A projekt fő kedvezményezettje a 
Veszprémi Egyetem, kedvezményezettje a Stratégiaku-
tató Intézet Kht. volt.

Az újszerű képzés a Gazdaságtudományi Karon 
valósult meg elsőként. A projekt fő célja volt, hogy – 
hozzáértő szakemberek felkészítése révén – az elekt-
ronikus ügyintézést megvalósítsák és megkönnyítsék a 

jövőben. A projekt eredménye két féléves E-közigaz-
gatás szakirányú át- és továbbképzés, tantárgyi progra-
mok, a tananyagok írott és multimédiás formában törté-
nő kidolgozása és az éves képzés lebonyolítása.

A projekt lezárása óta a Pannon Egyetem Felnőtt-
képzési Intézetében szakirányú továbbképzés kereté-
ben oktatják az e-közigazgatás témakörét, hatféle szak 
keretében:

– e-közigazgatási menedzser,
– mesterszintű e-közigazgatási menedzser,
– e-közigazgatási szakközgazdász,
– mesterszintű e-közigazgatási szakközgazdász,
– e-közigazgatási szakmérnök,
– mesterszintű e-közigazgatási szakmérnök.

Mind a hat szakon két féléves a képzés, és az okta-
tott tantárgyak között sok hasonlóság fedezhető fel.

E-közigazgatás a szakképzésben  
és a felnőttképzésben

SZÁMALK Szakközépiskola  
és OKTÁV Továbbképző Központ Zrt.

Mindkét képző intézmény keretében elsajátítható 
az IT kommunikációs szolgáltató (IT-mentor) közép-
fokú OKJ-s képzés. A program célja olyan tudást köz-
vetítő, közszolgálatot végző szakemberek képzése, 
akik helyi szinten tudják segíteni a felhasználókat az 
infokommunikációs eszközök használatának kész-
ségszintű elsajátításában. Az új szakma lényege az 
infokommunikációs feladatokkal kapcsolatos szemé-
lyes és intézményi segítségnyújtás.

Az OKJ-ben az IT kommunikációs szolgáltató szakma 
nevet viselő képzés három „részszakmája” a következő:

1. IT-mentor – Információs Társadalmi Mentor (sze-
mélyes infokommunikációt segítő és szolgáltatás-
közvetítő, aki különböző szakterületekre is szakoso-
dik: ügysegéd, agrár, felnőttképzési, foglalkoztatási, 
esélyegyenlőségi, távmunka stb. IT-mentor).

2. Közösségi hozzáférés üzemeltető (teleházak, e-Ma-
gyarország pontok, egyéb közösségi hozzáférési 
szolgálatok, IKT-val támogatott közösségszolgála-
tok szervezője, fejlesztője és működtetője).

3. Közösségi oktatási kommunikációs szolgáltató (ez 
az egész életen át tartó tanulás személyes segítője 
és közösségi képzések szervezője).

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 
(NJSZT)

A civil társadalom iránti szakmai felelősségvál-
lalásának tudatában Digitális esélyegyenlőség néven 
országos mozgalmat indított a NJSZT. A cél az, hogy 
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rövid időn belül mindenki teljes értékű tagja lehessen 
az információs társadalomnak. Ezért az infrastrukturá-
lis feltételek megteremtésén túl szükség van a számító-
gép-használói ismeretek terjesztésére, illetve arra, hogy 
a mindennapok ügyintézését megkönnyítő elektronikus 
kormányzati és közigazgatási szolgáltatások iránt is 
valós igény teremtődjön. Ehhez pedig elengedhetetlen, 
hogy az emberek megismerhessék a lehetőségeiket, ez-
által kedvet kapjanak az interneten történő ügyintézés-
hez az élet számos területén. Mindez pedig csak azzal 
együtt képzelhető el, ha az „elektronikus ügyfelek” ál-
lam- és közigazgatási „hátországa”, már meglévő szá-
mítógépes ismereteire alapozva, maga is felkészült az 
információs társadalom ezen új kihívására, az „e-ügy-
felekkel” való foglalkozásra.

Az e-ügyintézés képzés (amelyhez az NJSZT az MTA 
SZTAKI-val együttműködésben multimédiás tananya-
got is fejlesztett ki, illetve amelyhez nyomtatott jegyzet 
is tartozik) az internet használatához szükséges alapis-
meretekkel rendelkező civileknek éppúgy ajánlott, mint 
az állam- és közigazgatásban dolgozóknak. A képzés so-
rán sok gyakorlati példán keresztül alapos rendszerező 
betekintést nyújtanak az aktuális elektronikus kormány-
zati, közigazgatási és egyéb állampolgári szolgáltatások 
használatába. A digitális esélyegyenlőség megteremté-
se érdekében az NJSZT az általa fejlesztett és a Felnőtt-
képzési Akkreditációs Testület (FAT) által akkreditált 
képzési programot franchise rendszerben bocsátotta a 
jelentkező képző intézmények rendelkezésére.

A fenti program keretében zajlik például a 
Netszeregy. Bevezetés az internetbe és  e-ügyintézés 
tanfolyam, amely a Miniszterelnöki Hivatal támogatá-
sával, az e-Magyarország program keretében valósul 
meg. Ez egy informatikai pilot tanfolyam egyetemi ok-
tatók, munkatársak és hallgatók részére. A képzést el-
sősorban azoknak ajánlják, akik ugyan már használják 
a számítógépet és az internetet is, azonban szeretnék 
megismerni az elektronikus ügyintézés csínját-bín-
ját. Ezenkívül, a képzést azoknak is ajánlják, akik az 
internethasználat alapjaira kíváncsiak, azért, hogy tu-
datosan és magabiztosabban használják a világháló 
nyújtotta lehetőségeket. A képzésen való részvétel in-
gyenes. A képzés modulrendszerű, egy- vagy kétnapos 
változatban szervezik, azonban az Elektronikus ügyin-
tézés modulba való bekapcsolódás előfeltétele a számí-
tógépes és internetes alapismeretek megléte.

MTA SZTAKI Elektronikus Kormányzati  
Módszertani Központ (EKMK)

Az MTA SZTAKI EKMK oktatási kínálatában sze-
repel, főként önkormányzati dolgozóknak szánva, az 
E-közigazgatás alapja elnevezésű kétnapos képzés, 

amelynek során a jog klasszikus alapjaitól indulva át-
fogó képet kapnak a résztvevők az elektronikusan meg-
valósított igazgatási szolgáltatások működéséről.

Külkereskedelmi Oktatási és Továbbképző Központ 
és Controll Training Továbbképző Központ

A KOTK és a CTTK közös kínálatában szerepel az 
Általános informatikai képzés a közigazgatásban ér-
dekeltek számára elnevezésű program. A képzés célja, 
hogy a résztvevők elsajátítsák a személyi számítógép 
és operációs rendszerek használatával kapcsolatos 
alapvető ismereteket, képesek legyenek a mindennapi 
irodai/ügyintézői feladatokhoz kapcsolódó szövegszer-
kesztési és táblázatkezelési feladatok megoldására, va-
lamint használni tudják az internetet és az elektronikus 
levelezési rendszereket. A képzés célja továbbá, hogy a 
hallgatókat felkészítse az e-közigazgatás és e-learning 
képzésekre.

Az előző programra épül az E-közigazgatás elne-
vezésű képzés. A program a közigazgatásban érintett 
ügyintézők továbbképzésére irányul. Célja, hogy a 
résztvevők megismerkedjenek az e-közigazgatás folya-
mataival, a szakalkalmazási rendszerekkel, térinforma-
tikai alaptechnológiákkal, valamint ismereteket szerez-
zenek az e-közigazgatási rendszerek üzemeltetéséhez 
szükséges eljárásokról. A megszerzett ismeretek birto-
kában hatékonyabbá tehető az ügyfelek kiszolgálása.

E-közigazgatási képzések a civil szervezeteknél

Információs Társadalomért Alapítvány
Az Információs Társadalomért Alapítvány E-kor-

mányzat képzés célja az e-kormányzat általános kérdé-
seinek bemutatása a hazai és a nemzetközi folyamatok 
tükrében. A résztvevők áttekintő ismereteket kapnak 
az on-line alkalmazások gazdaságossága, a jellegze-
tes B2A megoldások és az elektronikus közbeszerzés 
részkérdéseivel kapcsolatban. Bemutatják az e-köz-
igazgatás legfontosabb hazai rendszereit, főként az 
állampolgárokkal közvetlenül kapcsolatba kerülő szol-
gáltatásokra koncentrálva.

Első Nyírségi Fejlesztési Társaság 
és Nonprofit Információs és Oktató Központ 
Alapítvány

Az Első Nyírségi Fejlesztési Társaság és a Nonprofit 
Információs és Oktató Központ Alapítvány a Minisz-
terelnöki Hivatal által meghirdetett MENET elneve-
zésű pályázaton támogatást nyert a civil szervezetek 
e-közigazgatással kapcsolatos tudásanyag terjesztésére. 
Ennek érdekében fejlesztették tovább E-civil oktatási 
programjuk e-közigazgatás modulját. Rendezvényei-
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ket a CISZOK hálózattal közösen a megyei Közösségi 
Technológiai Központokban tartják, így országosan el-
érhető minden civilszervezet számára.

Kétféle tevékenység körében terjesztik az e-közigaz-
gatási tudást:

1. Képzések, amelyek során betekintést adnak az 
ügyfélkapu, az elektronikus adó- és járulék-
bevallás, illetve elektronikus pályázói felület 
(EPER) használatáról.

2. Klubok, a képzéseken kívül klubalkalmakat 
szerveznek, ahol az ügyfél felteheti kérdéseit, 
elmondhatja véleményét és javaslatait az e-köz-
igazgatási rendszerről. A felhasználók vélemé-
nyét összegyűjtve eljuttatják a döntéshozók szá-
mára.

A programok a Miniszterelnöki Hivatal támogatásá-
val valósultak meg.

Landorhegy Alapítvány –  
Zala Megyei Civil Szolgáltató Központban

Az ingyenes e-közigazgatás képzés során az e-köz-
igazgatási rendszer egészével, felhasználási területei-
vel, az ügyfélkapu, valamint az EPER rendszer hasz-
nálatával ismerkedhetnek meg a résztvevők.

E-közigazgatási kutatóhelyek

E-Government Alapítvány a közigazgatás moder-
nizációjáért

Ez a 2002-ben alapított közhasznú alapítvány a BCE 
KIK KSZU Tanszék saját kutatási háttérszervezete. 
Célja az információtechnológia gyorsan fejlődő vívmá-
nyainak alkalmazása a helyi és a központi igazgatásban 
és a megjelenő módszerek oktatása. További célja az 
új eljárások, infokommunikációs technológiák, ill. az 
elektronikus közigazgatás bevezetésével és elterjeszté-
sével kapcsolatos igazgatási, ügyviteli struktúrák kiala-
kulásának elősegítése. A célokhoz kapcsolódó képzési, 
továbbképzési és ösztöndíjas kutatási programok irá-
nyítása. Az alapítvány által megjelentetett szakkönyv-
sorozatnak, az E-Government Tanulmányoknak 2003 
és 2009 között összesen 36 kötete jelent meg. Az ala-
pítvány honlapot is működtet www.e-government.hu 
címen, ahol többek között a témával kapcsolatos hírek, 
publikációk, kutatási jelentések olvashatók.

Mobil-közigazgatási Információs Egyesület
Az egyesület 2005-ben alakult meg az első nem-

zetközi mobilkormányzati konferencián (The First 
International Conference on M-Government), amelyet 
a KSZUT Tanszék rendezett a karon. A tudományos 

egyesület profilja a mobileszközök, jelesül a mobilte-
lefon technológiai lehetőségeinek bekapcsolása a köz-
igazgatási, közszolgáltatási ügymenetek munkalépései 
közé, lépésenként elősegítve ezzel a mindig és minden-
kinek nyitva álló, ügyfélbarát közigazgatás kialakulá-
sát. Az egyesület fő produktuma a 2005 óta folyamato-
san működő, angol nyelvű internetes portál www.mgsg.
org címen, amely elsősorban folyamatosan figyeli és 
publikálja a világon megjelenő mobilközszolgáltatások 
híreit. A legfontosabb magyarországi mobiltechnológi-
ai fejlesztésekről pedig az évente, kétévente megjelenő 
MGSG (Mobile Government Study Group) évkönyv 
(yearbook) számol be angol és magyar nyelven párhu-
zamosan.

E-Közigazgatás Kutató és Fejlesztő Munkacsoport
Az információs társadalom építésében jelentke-

ző fejlesztési és képzési igények kielégítése érdeké-
ben a Veszprémi Egyetem és a Stratégiakutató Intézet 
E-Közigazgatás Kutató és Fejlesztő Munkacsoportot 
hozott létre. A munkacsoport tagjai az egyetem oktatói 
és kutatói, akik a különböző szakterületeken foglalkoz-
nak e-technológiákkal és a Stratégiakutató Intézet Kht. 
e-közigazgatási kutatói és fejlesztői, valamint közigaz-
gatási szakemberek. A munkacsoport elsődleges fel-
adatának az e-közigazgatás megvalósításához kapcso-
lódó tudás és ismeret fejlesztését jelölte meg.

E-közigazgatás-kutatói portálok
Számos internetes portál áll rendelkezésre a téma 

iránt érdeklődők számára, pl.:

– BME-UNESCO Információs Társadalom és 
Trendkutató Központ (ITTK) e-kormányzat Mű-
hely http://www.ittk.hu

– Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-szer-
vezési és Urbanisztikai Tanszék http://www.e-
government.hu

– Budapesti Corvinus Egyetem Mobile Government 
Study Group (MGSG) http://www.mgsg.org

– Elektronikus Kormányzati Kutató Központ http://
ekmk.sztaki.hu/

– Eötvös Károly Intézet http://www.ekint.org

– Információs Társadalom- és Hálózatkutató Köz-
pont (ITHAKA) http://www.ithaka.hu

– Magyary Zoltán E-közigazgatástudományi 
Egyesület http://magyary.hu/

– Siemens E-Government Akadémia http://www.
siemens.hu

– Stratégiakutató Intézet Kht. http://www.
strategiakutato.hu
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Az e-közigazgatási képzések kérdései, alternatívái

Az utóbbi évek e-közigazgatási fejlesztéseit nem 
követte szorosan az e-közigazgatási képzések hason-
ló ütemű fejlődése, ez utóbbi terén némi lemaradás 
tapasztalható. A felzárkózás szükségszerűnek látszik, 
ezért érdemes megvizsgálni milyen lényeges kérdése-
ket kell megoldani ahhoz, hogy a kettő összehangolt 
működése megvalósuljon.

Mi az e-közigazgatás használatát segítő képzések 
társadalmi haszna?

Az e-közigazgatáshoz szükséges információs mű-
veltség elsajátíttatása, a kapacitásfejlesztés és az 
infokommunikációs technológiák terén szerzett jártasság 
alapvető fontosságú ahhoz, hogy az állampolgársággal 
járó minden joggal és előnnyel élni lehessen. Az infor-
mációs társadalom teljes körű állampolgársága olyan 
alapvető jogok biztosítását jelenti, amilyen például a hoz-
záférés az alapvető technológiákhoz, figyelembe véve a 
vidéki és a periférikus közösségek sajátosságait is, de 
jelenti a lehető leghatékonyabb, felhasználóbarát hozzá-
férést is a közszolgáltatásokhoz, megteremtve egy olyan 
közigazgatást, ahol a folyamatok a köz számára átlátható 
és érthető formában zajlanak (Béres – Zsák, 2008).

Az e-közigazgatás használatának terjedése hosz-
szú távon átalakítja a társadalmi folyamatokat: ennek 
köszönhetően növekedhet a regionális koherencia és a 
demokrácia fejlettsége, és megvalósulhat az aktív ál-
lampolgárság eszméje is. Ehhez azonban szükség van 
a jelenleginél szélesebb körű képzésekre a következő 
területeken (Béres – Zsák, 2008):

– a közoktatási tantervekbe beilleszteni az e-köz-
igazgatással, e-ügyintézéssel kapcsolatos tudni-
valók és technikai alapismeretek oktatását,

– a szakképzések szakmai és vizsgakövetelménye-
ibe beépíteni az e-közigazgatási állampolgári is-
meretek számonkérését,

– az ECDL vizsgakövetelményeinek bővítése az 
e-ügyintézés modullal,

– a hátrányos helyzetű csoportok (szociálisan nehéz 
helyzetben, fogyatékkal élők, idősebb korosztály-
ba tartozók stb.) képzése szükségleteikhez igazí-
tott tematika és módszerek alkalmazásával.

Hogyan történjen az e-közigazgatási 
kompetenciák állapotfelmérése  
és a fő célcsoportok meghatározása?

Ahhoz, hogy az e-közigazgatás működése minél 
rövidebb idő alatt és mindegyik fél részéről valóban 
sikeres legyen, szükség van arra, hogy az állampol-

gárok köreiben és a hivatalokban meglévő vagy hi-
ányzó e-közigazgatási kompetenciákról valós képet 
kapjunk. Ezért az oktatási célok, módszerek és anya-
gok kidolgozása előtt részletes állapotfelmérést kell 
készíteni az adott régióban, amely tartalmazza az 
e-közigazgatás teljes körű bevezetéséhez szükséges 
felkészültség felmérését az alábbi területeken (Béres 
– Zsák, 2008):

– infrastru1s felkészültség (ügyfelek, hivatalok),
– szükséges ismeretek, technikai tudás megléte 

(kiemelt szempont: biztonság, digitális aláírással 
kapcsolatos technikák, ismeretek megléte, alkal-
mazhatósága),

– elérhető on-line szolgáltatások, folyamatok.

A regionális kutatási eredmények alapján lehetséges 
lesz a régióban az adott állapotoknak és a különböző 
célcsoportoknak legmegfelelőbb oktatási stratégia ki-
dolgozása. Jelenleg a következő fontosabb célcsopor-
tok rajzolódnak ki (Béres – Zsák, 2008):
1. mélyebb közigazgatási előismeretekkel (szakismere-

tekkel) rendelkezők, pl. közigazgatási dolgozók köre,
2. mélyebb informatikai előismeretekkel (szakisme-

retekkel) rendelkezők, pl. informatikatanár, szá-
mítástechnika-tanár, programozó/műszaki/gazda-
sági informatikus, OKJ-s informatikai szakképzést 
végzettek,

3. közigazgatási és informatikai téren csak alapisme-
retekkel vagy semmilyen ismerettel nem rendel-
kezők (a felmérés eredményei alapján a csoport 
differenciálható, illetve a kulcskompetenciák fel-
mérése alapján további bontás lehet szükséges).

Milyen képzési szinteken kell oktatni ahhoz, 
hogy az e-közigazgatás széles körű alkalmazása 
megvalósuljon?

Összegezve a fentieket a következő képzési szintek 
szükségessége rajzolódik ki:

1. Alapozó képzés: a társadalmi digitális egyenlőtlen-
ség felszámolására (pl. tájékozódás az interneten, 
e-logika, ECDL, gyorsgépelés).

2. Felhasználói továbbképzés: a közigazgatás egyes 
szakterületei differenciált igényeinek kielégítésére 
(pl. szakmai szoftverek alkalmazása), ami növeli a 
munka hatékonyságát; ezen belül:

a) e-ügyintézőképzés,
b) e-ügyfélképzés.

3. Informatikai szakértők továbbképzése: az egyes 
szakterületek informatikai fejlesztési igényeinek 
kielégítésére (pl. speciális határterületi – szakmai-
informatikai – szoftverek készítése és működteté-
se, tanácsadói és projektmunka).
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4. Közigazgatási tudásmunkások képzése, továbbkép-
zése: az egyes szakterületek multidiszciplináris 
szakmai fejlesztési igényeinek kielégítésére (pl. tu-
dásmenedzsment-ismeretek: adatbányászat, tudás-
kodifikáció, adatbázis- és tudástérkép-készítés, 
tudásvagyon gazdálkodás, tanácsadói- és projekt-
munka).

Végezetül az e-közigazgatás, mint új inter-
diszciplináris tudomány nemcsak jelentős techni-
kai-gazdasági változásokat eredményez, hanem va-
lószínűsíthetően az oktatási rendszert is átalakítja. 
Az e-közigazgatás mellett egyre nagyobb szerepet 
kap az e-oktatás, az e-tanulás. A különféle képzési 
formák között növekszik a távoktatás jelentősége, 
volumene, és ezzel párhuzamosan a távügyintézés és 
a távmunka is. Kétségtelenül költséghatékony mód-
szerről van szó, de kérdés, hogy a személyes tanulási 
közösségi tér virtuálissá válása milyen hosszú távú 
hatást gyakorol: hogyan változtatja meg a tanító-ta-
nuló, a tanuló-tanuló kapcsolatokat, helyettesítheti-e 
az „élő tudást” és a saját élményű csoportos tanulás 
szinergiáját?
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