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DR. VESZPRÉMI BERNADETT

Ma az információs társadalom korát éljük. Az elektronikus eljárások folya-

1

2

Az elektronikus kapcsolattartás szinte már az élet minden területén és 
szintjén megjelent. A gazdaságban már nemcsak a nagyvállalatok, hanem a 
kis- és középvállalkozások is használnak informatikai rendszereket, küldik 

-
lyen mértékben járult hozzá az állam és milyen gyógyszereket váltottunk ki, 
azt is megtehetjük az OEP Betegéletút szolgáltatásával. 

van létjogosultsága a témának, és mindenképpen érdemes foglalkozni vele. 
-

méleti szinten még hamarabb) megindult az ötletelés, majd elektronikus 
rendszerek, webes alkalmazások kifejlesztésére, a jogi háttér megteremté-

-
sára került sor. Maga a civil és magánszféra elektronizálására irányuló törek-
vés már lassan egy évtizedes múltra tekint vissza. Kezdeményezések ezt 

3 de jogi formát csak 2003-ban nyert.4 Az interopera-
bilitás, szabványosítás megvalósítása sajnos még mindig várat magára. 

Mit is jelent az e-közigazgatás? Konkrét meghatározást sehol sem talá-

-
 

(ügyféli) és 
ügyfél és a hivatal részére is új típusú közszolgáltatások nyújtását, vagy leg-
alábbis az eddigi szolgáltatások új módszerekkel való elérését jelenti. 

, azaz hivatali oldalról az állam központosított döntéseivel képes aláren-
-

trendek egyre inkább az elektronizálás irányába mutatnak, ami azt jelenti, 
hogy egyes területeken (és egyre több területen) lassan a hagyományos ügy-
intézési módot teljes egészében átveszi az elektronikus mód. Ez bizonyos ré-

hozhatja magával. Az elektronikus közigazgatás elterjesztéséhez elhanyagol-

 aján-
 

  az információnyújtás elekt-
ronikus módja, amely -

-
-

sát, rövid ismertetését jelenti. 
A második szinten még mindig egyirányú a kapcsolat, de már 

-
szonylatban is (G2B, G2C, G2G). 

A harmadik szinten  a nyomtatvá-

speciális informatikai eszközöket, útvonalat és biztonságot igényel. Itt már 
megjelenik az interaktivitás, az ügyfél és a hatóság elektronikus kommuni-

-
vábbra is szükséges. 

A negyedik szint  a 
kétirányú interaktivitás mellett a teljes elektronikus ügyintézést magában 

is. Itt a teljes ügymenet elektronizált, beleértve az illetékek lerovását is. 
Hazánkban az önkormányzati ügyintézést tekintve már sajnos a harmadik 

szint egyfajta jogszabályi kötelezettségként jelent meg, a harmadik szintet, 

nem sok önkormányzat élt. Bár ez a kijelentés azért nem igaz teljes mérték-
-

ta a Ket.-ben, de a kezdeti szabályozásban a szükséges technológia fejlet-
lensége miatt elég nagy teret engedett az e-ügyintézés kizárására. 

-

megvalósul, amely elvezet minket az egyablakos ügyintézéshez. 

ötödik szint, a -
nyos automatizálást, ügyfélközpontúságot. Az egyéni paraméterezés akkor 
oldható meg, ha az adott szervnek rendelkezésére állnak más forrásból az 

8, azaz a folyama-
tos kommunikáció ügyfél-hatóság között, tájékoztatás az ügy állásáról, 
amely összefügg a perszonalizációval.

A Bizottság csak ajánlás szinten fogalmazhat meg elvárásokat, a meg-
-

-

(V. 11.) Korm. határozat10, amelyben meghatároztuk információs társadalmi 
11 

• katalógus (online jelenlét), 
• tranzakció (szolgáltatások, formanyomtatványok online elérése), 

integrálása),
• horizontális integráció (interoperabilitás, rendszerek összekapcsolódá-

sa, egyablakos ügyintézés).12

illetve az információs társadalom kihívásai és a közigazgatás reakciói.
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-
téseiben az EU szintjeit veszi alapul a közigazgatás IKT szempontú vizsgá-

-
13

Mindezek mellett eddig a technikai háttér sem volt adott, hiszen pár éve 
még nem volt általános, hogy minden önkormányzatnál géppark és szélessá-

 

-

e-szolgáltatások terén.14 -
-
-

vántartások közötti átjárhatóság még ma sem megoldott minden esetben. 
A Korrupciókutató Központ Budapest 2014-es felmérése  a nyitottsági in-

322 város vett részt. Az általános kutatás eredményeképpen megállapítható, 
hogy egy önkormányzati honlap fejlettségét gyakran a térségi elhelyezke-
dés, pénzügyi háttér, a lakosság létszáma, összetétele és az önkormányzat 

hogy gyakran az átláthatóság és az információk közzététele tekintetében a 

-

Zalaegerszeg.
-

derül –, ezért olyan környezetet kell teremtenünk, amelyben a közigazgatás 
a megkívánt közbizalmat a hagyományos ügyintézéshez hasonló szinten, 
elektronikusan, informatikai eszközök segítségével is garantálni képes. 

azonban új társadalmi igények is születtek, amelyek a közigazgatásra is ha-
tással vannak. Az infokommunikációs technikák beépítése a közigazgatásba 

-
tését. El kell ismernünk, hogy vannak olyan munkafolyamatok, amelyek nem 

-
18 

 kapcsolatos 
szint megvalósulásával foglalkozunk és kutatjuk hazai jogi hátterét. Célunk, 
hogy áttekintsük, a hazai jogalkotásban hol kapott helyet az uniós akcióterv 
ajánlása és milyen kötelezettségeket fogalmaznak meg a jogszabályok kife-
jezetten a helyi önkormányzatok elektronikus közzétételére vonatkozóan.

-
rendszerre, mert a közigazgatáson belül megkülönböztetett szerepük, speciá-

-
koznak a helyi igényekkel, ezért ha célunk, hogy az e-közigazgatást megvaló-
sítsuk, általánossá és természetessé tegyük az IKT-eszközök alkalmazását a 

elektronikus rendszerei fejlesztésére, a munkafolyamatok modernizálására, 
az általános gondolkodásmód megváltoztatására helyi szinten.

-
-

-
-
-

20 -
-

került létrehoznunk a világ egyik legszigorúbb adatvédelmi szabályozását. 
21 

-

22

-
-

jog ugyan, de a szabad véleménynyilvánításhoz való jog gyakorlásának 
egyik feltételeként és annak részeként kitüntetett alkotmányos védelemben 

-
-

dése a demokratizmus egyik alapköve, a jogállami államberendezkedés ga-
23 

A tájékoztatás magában foglalja az egyedi adatigénylést és a rendszeres 
közzétételt. Az egyedi adatigénylés irányulhat az érintett személyes adatai-
val kapcsolatos adatkezelésre24

adatokra egyaránt. 
-

koztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint 
megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adat-

-

személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és 
-

érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Törvény értelmében az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, vala-

mint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy 

-
hesse.  Ez a megismerés történhet egyedi kérelemre, illetve a szerv részé-

-
-

-

tenni. Ha a kért adatot korábban már elektronikus formában nyilvánosságra 
-

lésével is. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, 
-
-

28 Ez utóbbi rendelkezés már 

-

-

-

-

-
sítés: szigorúan titkos – legfeljebb 30 évre,

-
kos – legfeljebb 30 évre,

legfeljebb 20 évre,
-
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Az ilyen adatokra vonatkozó adatkezelés, tájékoztatás elvei:
– csak törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén, a véde-

(szükségesség, arányosság elve), 
-

tásához feltétlenül szükséges (szükséges ismeret elve),
-

– csak a jogosult módosíthatja vagy semmisítheti meg (sérthetetlenség 
elve),

-
delkezésre állás elve),

– a Nemzeti Biztonsági Felügyelet engedélyével, ha az állami vagy köz-
feladat ellátásához nélkülözhetetlen.30

közzétételre koncentrálunk a továbbiakban és megpróbálunk képet formálni 
arról, hogy egy önkormányzati honlapnak milyen jogi elvárásoknak kell meg-
felelnie. Hangsúlyozzuk azonban, hogy a technikai, logikai, formai felépítés 
bemutatása nem célunk. 

jogrendszerbe adaptálása az általános, különös és speciális közzétételi lis-

törvényben31 (továbbiakban: Eit.) való rögzítésével és az elektronikus tájé-
koztató szolgáltatásnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás ál-
talános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényben (továbbiakban: Ket.) 

-
kezésre álló – nemcsak politikai, hanem az igazságszolgáltatási, közigazgatá-

32 

-
-
-

2011-ben a korábbi adatvédelmi törvényt és az Eit.-t hatályon kívül he-
lyezték, és létrehozták az információs önrendelkezési jogról és elektronikus 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Info 
tv.), továbbra is fenntartva az önkormányzatok elektronikus közzétételi köte-
lezettségét. Életre hívását a törvény indokolása szerint az elmúlt két évtized 
tapasztalatai és az információtechnológia elterjedése, ennek nyomán válto-
zó társadalmi szokások, illetve a globalizáció által teremtett új helyzet tették 

33

-

különösen az állami és önkormányzati költségvetésre és annak végrehajtá-
sára, az állami és önkormányzati vagyon kezelésére, a közpénzek felhasz-

-
zetek és -személyek részére különleges vagy kizárólagos jogok biztosításá-

34

-

 

Az Info tv. az elektronikus közzétételi kötelezettség tartalmának meghatá-
rozása érdekében megjelölte 

– a kötelezettség alanyait (jelen cikk keretében most csak a helyi önkor-
mányzatokról lesz szó),

– a közzététel helyét. 

Az általános közzétételi listát a törvény melléklete tartalmazta, megszab-
va az egyes adatfajtákat, a frissítés és az archiválás szabályait. A különös 
közzétételi listát az egyes ágazatokra, szervtípusokra vonatkozóan jogsza-

-

Önkormányzat esetében az egyedi közzétételi lista megállapítása és módo-
sítása – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (további-
akban: NAIH) véleményének kikérésével – a testület hatáskörébe tartozik.

Ezen kötelezettségnek választásuk szerint saját vagy társulásaik által kö-
-

ködésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint 
az erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel tehetnek ele-
get.  Ez az önkormányzatok esetében azt jelentette, hogy vagy saját honla-
pot hoztak létre, vagy ha társulás tagjai voltak, akkor a társulás dönthetett 

-
-

ben a törvényességi felügyeletet a területi kormányhivatalok látják el, ezért 
az önkormányzatok választása alapján a kormányhivatal honlapján is eleget 
tehettek elektronikus közzétételi kötelezettségüknek. 

-
rehozta a www.kozadat.hu oldalt  és párját, a www.kozadattar.hu-t, amelyet 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szakmai felügyelete alatt a Nemzeti Info-

38 Az önkormányzatok leíró adat 
formájában erre az elektronikus felületre is kötelesek megküldeni a közzéte-

-
ség egymástól független, azaz az önkormányzat elektronikus közzétételé-
nek saját, társulási vagy a kormányhivatal oldalán való teljesítése mellett a 

oldalon is köteles folyamatosan aktualizálni adatait, illetve ez fordítva is igaz, 
azaz elektronikus közzétételi kötelezettségét a közadattárhoz csatlakozás-
sal nem váltja ki.  

-
40

-
vek, gazdálkodó szervezetek, közalapítványok, költségvetési szervek, 
lapok felsorolása,

-
rend, adatvédelmi é adatbiztonsági szabályzat,

-
jékoztató, kapcsolódó dokumentumok, jogszabályok jegyzéke,

-

-
41, díjak, jogorvoslati tájékoz-

tató, megállapodások,

– Gazdálkodási adatok
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-

– a közfeladatot ellátó szervek feladatkörükbe tartozó ügyeikkel kapcso-

– a tartalom legyen kinyomtatható,
– vagy igény szerint részleteiben is adatvesztés és -torzulás nélkül kimá-

solható,
– a közzététel a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díj-

mentes szolgáltatás,
– a közzétett adatok megismerése személyes adat közléséhez nem köt-

– az adatok legyenek pontosak,
– naprakészek, 
– hitelesek, 

42

-
-

:
 hivatkozásnak a nyitóoldalon kell szerepelnie. 

-

tenni vagy az adat pontos helyére hivatkozó linket kell elhelyezni. 
ra vonatkozóan az Info tv. mellett a közzétételi listákon sze-

-
lyesbítés, frissítés, eltávolítás részletes rendjét és az ezekkel kapcso-
latos munkaköröket tartalmazza.43

kell frissíteni, hogyan kell archiválni, ezért nagyon fontos az esemé-

-
kében.

 esetén annak és  is fel kell tüntetni a honla-
-

igénylésre vonatkozó részletes eljárási szabályokat44 az önkormány-
zatnak be kell tartania. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az igénybe 

el kell helyezni egy „A -

-
-

ot is készítenie kell.
 személye elválik egymástól, a fele-

-
tése érdekében ban kell rendelkezni a részletes sza-
bályokról. 

ot kell készíteni, amelyet 
szintén fel kell tenni a honlapra.  

10. Az egyes elemek tekintetében – mivel sokszor egyéb jogszabályi kö-
telezések eredményeképpen több helyre is megküldeni vagy feltölteni 

-

 arra vonatkozóan, hogy az adott adat hol található meg. Pl. ren-
deletek esetében a www.njt.hu konkrét linkjére. A közadattárnál48 pe-
dig az önkormányzati honlap allapjára. A -

11. Az adott szerv vonatkozásában értelmezhetetlen közzétételi egysé-
geket is fel kell tüntetni, de a pontos tájékoztatás érdekében jelezni 
kell, hogy az adat nem áll rendelkezésre.

-
-
-
-

az információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor. A honla-
pot úgy kell kialakítani, hogy a 

 legyen. A fogyatékos sze-
-
-

13. A -
utódot meg kell jelölni.

-
rás indítása). 

szintjeinek elvárását szabályozásába. A közigazgatás alapdokumentuma-

a közigazgatási hatósági eljárásban a kérelem elektronikus benyújtását.  
Ezt jelenleg az alábbi módokon teheti meg az ügyfél: 

• biztonságos elektronikus kézbesítési szolgáltatás igénybevételével,
• ÁNYK
• elektronikus levelezés útján, az erre a célra megadott elektronikus levél-

címre, ha az ügyintézési rendelkezésben az ügyfél ezt a módot nem 
zárta ki,

-
tés útján, vagy

-
tartási módok alkalmazásával.

A Ket. eredeti szövege elektronikus tájékoztató szolgáltatás alatt részlete-
sen tárgyalta, hogy egy közigazgatási szervnek honlapján milyen információ-

csak utalást találunk rá.  

amelyek további kötelezettségeket tartalmaznak az elektronikus tájékoztatásra 

(IV. 21.) Korm. rendelet szerint a hatóság a kapcsolattartás során számára el-
fogadható elektronikus dokumentumformátumokat köteles az elektronikus tájé-

-

-
-
-

tatás. A hatóság emellett az elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzé-
teszi kézbesítési címét minden olyan elektronikus kézbesítési szolgáltatásra 
vonatkozóan, amelyet az ügyfelekkel vagy más hatóságokkal való kapcsolat-

-
kus tájékoztató szolgáltatása keretében közzéteszi a hatóság nevében nyilat-
kozatot tenni jogosult természetes személyek és informatikai eszközök elektro-

-
ványra vonatkozó adatokat (érvényes vagy visszavont).

A két legmeghatározóbb jogszabály (Ket., Info tv.) mellett még számos 
olyan törvénnyel találkozunk, amely az önkormányzati honlapok létezésének 
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A Nemzeti Jogszabálytár  a jogszabályok és közjogi szervezetszabályo-

-

lépett önkormányzati rendelet kihirdetett szövegét itt is közzé kell tenni, illet-
ve a már hatályba lépett rendeleteket egységes szerkezetben kezelve. 

kialakított informatikai rendszeren keresztül.  Ennek alapját a kormányhiva-
talok törvényességi felügyeleti joga  teremti meg, az informatikai felület pe-
dig a www.njt.hu alatt került kialakításra.

állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 
2013. évi L. törvény (továbbiakban: Ibtv.) 2013. július 1-jei hatálybalépése je-
lenti. A kockázatokkal arányos védelem érdekében az egyes rendszerek és 
azokon belül a kezelt adatok pontos meghatározására, biztonsági osztályba 
és a szervezetek biztonsági szintekbe sorolására volt szükség.  

A szervezet további törvényi kötelezettsége az elektronikus információs 
-

litika meghatározása, informatikai biztonsági stratégia, szabályzat kidolgo-
-

se, biztonsági események kezelése, szükséges tájékoztatás megadása, in-
tézkedések megtétele. Ezen kötelezettségek közül témánk szempontjából a 
kapcsolódó dokumentumok (stratégia, szabályzat) kiadása  és a biztonsági 
események közzététele  releváns.

-

 A HEP-et a helyben szokásos 
módon kell kihirdetni, amely ma már a honlapon való közzétételt is jelenti.

-
-

len vannak. Ilyen kötelezettség terheli az önkormányzatot a településfejlesz-
tési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia  és a településren-
dezési eszközök vonatkozásában. A koncepció és a stratégia közzététele 

, míg a település-
rendezési eszközök esetén  a nyilvánosság biztosítását a polgármester fel-
adatává teszi azzal, hogy a honlapon akkor kell közzétenni, ha az informá-
ciótechnológiai feltételek adottak.

 szintén nagyon fontos, 
amelynek érdekében az önkormányzatok az információk jegyzékét elektroni-
kusan is közzéteszik és települési környezetvédelmi programot készítenek .

Az önkormányzatok közbiztonsággal kapcsolatos feladatait már az Mötv.  

 említette, amelyet 2013-ban hatályon kí-

Korm. határozat
-
-

dasági program-, költségvetés-, zárszámadás-elkészítési kötelezettségét, 
amelyekben az önkormányzat hosszú távú fejlesztési elképzeléseit rögzíti, 
gazdálkodásának alapjait, forrásait, kiadásait, ezek teljesítését nevezi meg.  

amelynek jelentése nyilvános

Az Európai Unió által támogatott projektekkel kapcsolatos kommunikációs 

-
kaszban az önkormányzatok kötelesek az uniós forrásokról és az összeg fel-

-
tatni. A tájékoztatási kötelezettség összhangban áll az Info tv. általános közzé-
tételi listájával, a részletes arculati szabályokat azonban a honlapon találjuk.

Általában elmondható, hogy a szakrendszerek esetében az átlagos 
-

sebb adóügyi rendszerek esetében pedig jelenleg az e-közigazgatási, 

kedvezményezettek körében, a GVOP 4.3.1. nyertesei között végzett felmé-
rés szerint a válaszadók közül mindössze két önkormányzat e-közigazgatási 

 
E két kedvezményezett közül is csak néhány szakhatósági rendszer eseté-

-

-

-
het az önkormányzatok számára, mind a honlapon közzétett tartalom fej-
lesztése, mind a szakrendszerek kínálta szabványosítás, interoperabilitás 
tekintetében.

honlap meglétét és tartalommal feltöltését (tájékoztatók, ügyleírások, forma-
nyomtatványok), akkor sajnos azt kell látnunk, hogy – mint ahogy általában 
az e-ügyintézés terén is – lassú a változás. A hozzáállás, a munkafolyama-

morfostatikus változás egy adott rendszer keretein belül zajlik le, miközben 
maga a rendszer változatlan marad. A másodfokú vagy morfogenetikus vál-

 Míg a portalógiával kap-

e-ügyintézés mindenképpen a második típusú változás meglépését igényli.

része megoldható, viszont vannak bonyolult (algoritmizálható, több megoldá-
si alternatívával) és zavaros problémák (nem behatárolható, nem egyértel-

-

önkormányzatoknak pedig törekedniük kellene mind a jogi, mind az ügyféli 
80 



 | Infokommunikáció és jog

20
14

 | 
3

Ta
nu

lm
án

yo
k

 -
lóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító 

-

1 SZITTNER Károly: Út az elektronikus közigazgatáshoz. Új Magyar Közigazgatás, 

2 TÓZSA István: Az elektronikus közigazgatás helyzete. Új Magyar Közigazgatás, 

3 -

4 

 

Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Közigaz-

 

magánszemélyek és vállalkozások számára, kijelölve, mely szolgáltatások elekt-
ronizálását preferálja és várja el, azonban a tanulmány mondanivalója szempont-
jából számunkra ez utóbbi téma irreleváns, ezért nem foglalkozunk vele.

8 

-
ronikus közszolgáltatások módszertani jelentése 2.0)
Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar 
közigazgatási jog. Általános Rész II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debre-
cen, 2013. 202. o.

10 2010. május 13-án hatályon kívül helyezték.
11 Árva Zsuzsanna – Balázs István – Barta Attila – Veszprémi Bernadett: Magyar 

közigazgatási jog. Általános Rész II. kötet, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debre-
cen, 2013. 203. o.

12 Lasse BERNTZEN, Morten Goodwin OLSEN: Bennchmarking e-Government – A 

BUDAI 
Balázs Benjámin: Az közigazgatás és az elektronikus közigazgatási fejleszté-

13 -
ber. 

 Infokommunikációs (IKT) eszközök és használatuk a háztartásokban és a válla-

14 www.enet
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-
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22 

 

23 

 

24 

SZILÁGYI Károly – JÓRI András – SZABÓ Máté Dániel: Az információszabadság 

28 

 

30 

31 A törvény elektronikus közzétételre vonatkozó szabályozási hátterét az Európai 
Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasználásáról 

-
delkezésre álló formátumban vagy nyelven elektronikus eszközökön keresztül 

-
-

-

venniük a dokumentumok a fogyatékos személyek általi, illetve érdekében tör-

 

32 Az Európai Parlament és a Tanács a közszféra információinak további felhasz-

33 
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38 Budai Balázs Benjámin: Az e-közigazgatás elmélete. Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 2014. 212. o.

40 A felsorolás csak példálózó!
41 -

-

42 

Az önkormányzati portálok technikai, formai felépítésével kapcsolatban lásd 
-

 

43 

rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vo-

44 

-
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Korm. rendelet tartalmazza. A közfeladatot ellátó szervek számára rendelke-

-
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A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által köte-

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011 évi CLXXXIX. törvény (to-

A helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól 

  

 Az 

 

A biztonsági szint az adott szervezet legmagasabb biztonsági osztályú rend-
szer besorolásához igazodik.

 

Az elektronikus információszabadságról szóló törvény hatálya alá tartozó 
egyes szervezetek hatósági nyilvántartásba vételének, a biztonsági események 

 

 

 A -
rozza meg.

-

A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkor-
mányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok 

-
vaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfo-

-
giai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepció-
ban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti. 

 Az integrált településfejlesztési stratégia a rendelkezésre álló és bevonható for-
rások ismeretében meghatározza a településfejlesztési koncepcióban megha-

-
mokat, továbbá a megvalósítás eszközeit és nyomon követését.

 Az 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a te-
-
-

Ilyen a településszerkezeti terv és a helyi építési szabályzat. 
 A településszerkezeti terv meghatározza a település alakításának, védelmének 

-

elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezé-
sét, az országos és térségi érdek, a szomszédos vagy a más módon érdekelt töb-

-
nyezet állapotának javítása vagy legalább szinten tartása mellett. 

 A helyi építési szabályzat az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfele-

 

 

A HYDEA Tanácsadó Kft. az e-közigazgatás fejlesztésének fenntarthatósági 

Belényesi Emese: Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment,  

80 Belényesi Emese: Az elektronikus közigazgatás és a változásmenedzsment,  
-

ment. KJK-Kerszöv, Bp. 2004.


