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1. Fejezet 

BEVEZETÉS 

 

 

 

Ez az esettanulmány egy határon átnyúló projekt része, melyet a ROHU 2014-2020 program 

keretén belül finanszíroznak, a román partner részéről, azaz Margitta város (Bihar megye) részéről, 

mint megvalósítható projektet. 

A projekt címe : Összekötő pont Románia - Magyarország határmenti régiójában 

található városai között 

6. prioritási tengely - Az intézmények és azállampolgárok közötti határokon átnyúló 

együttműködés előmozdítása (intézmények és közösségek közötti együttműködés) 

Befektetési prioritás 11/b1 - A jogi és közigazgatási együttműködés, valamint az 

állampolgárok és az intézmények közötti együttműködés előmozdítása. 

Együttműködés az intézmények számára. 

A projekt fő célja a határmenti térségbeli önkormányzatok közötti, határokon átnyúló szakmai 

interakció elősegítése, hozzájárulva ezáltal az általuk nyújtott közszolgáltatások minőségének 

javulásához. A cél az, hogy a határmenti térségben azonosított bevált gyakorlatokból induljon, és 

javítsa a helyi közigazgatás tevékenységének általános minőségét. Így a projekt lehetővé teszi az 

önkormányzatok számára egy olyan környezet megteremtését, amely ösztönzi a közösségek 

társadalmi és gazdasági fejlődését, és végső soron hozzájárul a határmenti életminőség javulásához. 

A projekt partnersége az alábbiakból áll: 

 Fő kedvezményezett: Élesd (Aleșd) város (Románia) 

 Kedvezményezettek: Sólyomkővár (Șinteu) községe (Románia) 

 Margitta városa (Románia) 

 Szarvas városa (Magyarország) 

 Berettyóújfalu városa (Magyarország) 

A projekt összköltségvetése 362,500.00 euró, melyből 308,125.00 euró ERFA 

A projekt a következő tevékenységek végrehajtását írja elő: 

- határokon átnyúló tapasztalatcsere; 

- kísérleti program - Élesd (Aleșd) város kapacitásának fejlesztése a helyi költségvetés 

tervezésében és végrehajtásában - műhelyek; 

- Románia és Magyarország kicsi települései között közös stratégia kidolgozása a határokon 

átnyúló együttműködés megerősítésére; 

- kísérleti program - az informatikai eszközök használatának növelése Sólyomkővár 

(Șinteu)község szintjén; 

- kísérleti program - Margitta megyei jogú város informatikai kapacitásának javítása; 
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- a helyi döntéshozók közös ülése; 

- kísérleti program - az átláthatóság növelése Szarvas városában; 

- kísérleti program - a részvételi kormányzás feltételeinek javítása (Berettyóújfalu); 

A projekt eredményei: 

- A fő eredmény a határokon átnyúló együttműködés mechanizmusa, amelyet a projekt hozott 

létre azzal a céllal, hogy fokozza és harmonizálja a határmenti területeken működő kis 

önkormányzatok által nyújtott közszolgáltatások minőségét.          

- Az intenzív tapasztalatcsere és a tudás átadása, amelyet a projekt tevékenységei támogatnak, 

tartós szakmai kapcsolatokat hoz létre a partnerintézmények között.          

- A műhelyek és találkozók sokasága és gyakorisága (15 hónap alatt 10 találkozó, valamint a 

helyi tanács további 2 közös, informális ülése) szilárd kommunikációs platformot fog 

létrehozni a résztvevők között műszaki szinten.          

A projekt fő célja a határmenti térségbeli önkormányzatok közötti, határokon átnyúló szakmai 

interakció elősegítése, hozzájárulva ezáltal az általuk nyújtott közszolgáltatások minőségének 

javulásához. A cél az, hogy a határ menti térségben azonosított bevált gyakorlatoktól induljon, és 

javítsa a helyi közigazgatás tevékenységének általános minőségét. Így a projekt lehetővé teszi az 

önkormányzatok számára egy olyan környezet megteremtését, amely ösztönzi a közösségek 

társadalmi és gazdasági fejlődését, és végső soron hozzájárul a határmenti életminőség javulásához. 

A projekt fő tevékenysége a projektpartnerek között két, határokon átnyúló találkozót foglal 

magában. Az első a projekt végrehajtásának kezdetén kerül megszervezésre annak érdekében, hogy 

információt és bevált gyakorlati tapasztalatokat cseréljenek a határokon átnyúló helyi 

közigazgatásban részt vevő partnerek munkamódszereiről (helyszíni látogatások, végrehajtási és 

ellenőrzési tevékenységek stb.). 

A partnerintézményeken kívül megyei szinten más releváns intézmények is lesznek, amelyeket 

meghívnak (megyei tanácsok, adóhatóságok, stb.). A találkozó meglehetősen technikai jellege miatt 

a partnerek szakember munkatársai vesznek részt a rendezvényen - elsősorban a műszaki, 

informatikai, pénzügyi és várostervezési kérdésekkel foglalkozó osztályokról. Margitta 

önkormányzata bemutatja a várostervezésről szóló kísérleti programját, a résztvevők pedig 

javaslatokat és indítványokat fogalmaznak meg a javasolt tevékenységek életképességének és 

hatékonyságának növelése érdekében. A kísérleti program végrehajtása után Margitta 

önkormányzata egy második gyűlést fog szervezni annak érdekében, hogy bemutassa a kísérlet 

során szerzett tapasztalatokat. 

Ugyanazokat az intézményeket hívják meg újból, a házigazda pedig be fogja mutatni a regisztrált 

fejlesztések funkcionalitását. A résztvevők megvitatják, hogy milyen kiegészítő fejlesztéseket 

lehet végrehajtani ezen a területen, és ugyanakkor megvizsgálják, hogy milyen lehetőségek vannak 

a más közigazgatásban alkalmazott módszerek többszörisítésére. 

A területen működő partnerek ismereteinek bővítése érdekében a tevékenység egy esettanulmány 

kidolgozását foglalja magában, amelynek középpontjában a számítógépes eszközök használatának 

bevált gyakorlatainak bemutatása áll a releváns adatok gyűjtésében és kezelésében a helyi 

közigazgatás szintjére vonatkozóan. A tanulmány a kis és közepes méretű önkormányzatokra 
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összpontosít, különös tekintettel a határ menti térségre, de ugyanakkor magában fogja foglalni a 

nemzetközi bevált gyakorlatokat is. 

A várható eredmény egy tanulmány az informatikai felszerelések használatáról, mint eszközről az 

adatkezelés javítására a Margitta (Bihor megye) helyi közigazgatásban. 

Egy ilyen tanulmány célja innovatív módszerek és hatékony lehetőségek felkutatása, amelyek révén 

a közigazgatás különféle informatikai eszközöket használna fel teljesítményének növelése, valamint 

a polgárok és az alkalmazottak igényeihez való jobb kapcsolódás érdekében. 

Ez a tanulmány ugyanakkor megoldásokat fog javasolni a számítógépes eszközök helyszíni 

felhasználására, adminisztratív tevékenységekre. 

A kutatási terület vizsgálatára ez a tanulmány esettanulmányként került kidolgozásra a Bihar 

megyei Margitta város önkormányzata számára. 

Az esettanulmány, mint kutatási eszköz hasznos módszer a valós élet összetett jelenségeinek 

konkrét adatok alapján történő vizsgálatára. A választott eset ideális keretet biztosít a befolyásoló 

tényezők - például a román helyi közigazgatás digitális átalakulásához hozzájáruló politikák és 

szereplők - vizsgálatához szükséges adatok gyűjtéséhez. 

Különösképpen a nyomon követési folyamat eredményeinek magyarázata szolgál az ilyen tényezők 

vizsgálatához. A nyomonkövetési folyamatot arra használják, hogy annak segítségével az ok-

okozati mechanizmusokat egyetlen esetkutatási tervben tanulmányozzák. Az elemzési eljárás 

különösen alkalmas az eredményt eredményező folyamat eltérő okozati tényezőinek, 

kombinációjának és kölcsönhatásának elemzésére. 

A kutatási folyamat eredményeinek magyarázó felhasználása révén a tanulmány magyarázatot 

kíván nyújtani az esettanulmány által rögzített eredményekre vonatkozóan. 

A cél annak a bemutatása, hogy vannak-e olyan okozati mechanizmusok, amelyek hozzájárultak a 

Margitta önkormányzat közigazgatásának fejlődéséhez és digitális átalakításához. 

Pontosabban, a tanulmány olyan mechanizmusokat és tényezőket fog keresni, mint például: 

demográfiai adatok és politikai struktúra, kezdeményezett cselekvések és átalakítási 

mechanizmusok, mint például fejlesztési stratégiák, a digitális átalakulás folyamatában részt vevő 

felek és az érintett költségvetések. 

Az adatgyűjtés magában foglalja a hivatalos politikai jelentéseket és stratégiákat, közzétett 

sajtóközleményeket. 
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2. Fejezet 

ÁLTALÁNOS HÁTTÉR 

 

 

 

A közszféra folyamatos digitalizálása kortárs probléma és tény, amelyet manapság globális szinten 

elismernek, mely társadalmunk átalakulásának fontos részét képviselik. 

Mint folyamatos és fejlődő jelenség, hangsúlyozni kell az IKT használatának fontosságát a 

közszférában. 

Az utóbbi években jelentősen gyors módon jelentek meg új IT-technológiák és eszközök, hatalmas 

beruházások történnek az állami szektorban, ami az IT-re vonatkozik, és lenyűgoző ahogyan ezek át 

tudják alakítani a szolgáltatások nyújtását, valamint a közigazgatás és a kultúra felépítését. 

Várható a polgárok digitális menetrendjében egy magas szintű online közszolgáltatás nyújtás, mint 

a technológiai és mobil megoldások érett felhasználói. 

Ugyanakkor léteznek pénzügyi korlátok, melyek folyamatosan a leghatékonyabb, fenntarthatóbb 

megoldásokat, valamint a nagyon egyszerűsített tervezési és végrehajtási folyamatokat erőltetik - 

ideértve a különböző érdekelt feleket, akiknek nézőpontjaik vannak a kormányzásról és érintett 

értékekről. 

Ugyanakkor létezik egy változás a technológiában és egy sor a technológia felhasználásának új 

módszere is, amelyek a paradigmaváltás részét képezik a közszféra digitalizálásában. Ezek nyílt 

adatok, a nagy adatok elemzése mellett, amelyek napirenden vannak, az online közösségi médiával 

együtt, átalakítják a technológia használatát, valamint generálják a kommunikáció és az 

elektronikus szolgáltatások nyújtásának módszereit, valamint az innovatív csatorna stratégiákat. 

Mindezeken kívül a területen általában örökkévaló kérdések és ismert kihívások is léteznek, 

amelyeknek célja az adatok vizsgálata, például a megoldások végrehajtása, az érdekelt felek 

bevonása, a végrehajtás és a változás stratégiái és keretei, előnyök a megvalósításban stb.  

A közszféra digitalizálása szempontjából a fogalomoldalon több munkát igényel, és az elméletnek a 

területen történő alkalmazása, valamint az empirikus tanulmányok elvégzése számos perspektíva, 

módszer és megközelítés használatát foglalja magában. 

Szükséges, hogy a közintézményeknek képesnek kell lenniük arra, hogy hatékonyan kezeljék a 

változásokat és az új szintű hatékonyságra és specializációra való áttérést a polgárok és a helyi 

vállalkozások számára nyújtott digitális közszolgáltatások nyújtása során. 

Ez a kutatás egy projekttevékenység, amelynek célja a helyi közigazgatás bürokráciájának 

csökkentése, valamint a belső és külső áramlásokban használt dokumentumok digitális 

formátumának biztosítása. Ennek a célnak az elérése érdekében létre kell hozni és frissíteni kell egy 

informatikai platformot, hogy megfeleljen a helyi közigazgatás jelenlegi igényeinek. 

Egy másik kihívás az, hogy az uniós modell szerint növekedjen a kedvezményezettek közötti 

átláthatóság, ami lehetővé teszi a hozzáférést a helyi közigazgatás kedvezményezettjeinek / 
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ügyfeleinek, és fejlesszék ezeket az informatikai rendszerekkel való működés nyomon követéséhez 

szükséges technológiai modernizációs terveket. Az új információs technológia által kínált 

lehetőségek maximalizálása az integrált informatikai rendszerek megvalósításával lehetővé teszi az 

állampolgárok számára, hogy bármikor, a lehető leghamarabb és a lehető legalacsonyabb költség 

mellett tájékoztatást kapjanak. 

A helyi közigazgatás digitalizálását szükségszerűnek és alapvető elemnek tekintették egy életképes, 

integrált és komplett rendszer felépítéséhez. 

Ebben a tekintetben a digitalizálás Románia gazdasági növekedésének következő motorjává 

válhat. McKinsey & comp szerint, a „ Digitális kihívás növekedése: perspektíva Romániában” 

című, 2018 decemberében közzétett jelentésben
1
 úgy vélik, hogy Románia, mint ország, a nagy 

digitális kihívásokkal rendelkező tíz piac egyike, amely a közép-európai és kelet-európai térségre 

nézve szilárd, kezdeti alapokkal rendelkezik, amelyeket később digitalizálni lehet. 

A digitális gazdaság mérete Romániában (2016-ban a GDP 6,9% -a volt) meghaladja az EU 6,5% -

os átlagát, azonban egyértelmű különbség van a vezető digitális piacoktól, mint például Svédország 

(9,0%). Más EU piacokkal összehasonlítva az országban magasabb a digitalizálási ráta a gyártási 

folyamatban, például a közüzemi és a kereskedelmi ágazatban, de számos olyan területen is, amely 

lehetővé teszi a digitalizálást. 

Románia azonban megközelíti, vagy még az EU átlag alatt van, jelezve, hogy van még hely a 

javulásra. Ebben az országban a digitalizáció felgyorsítására van szükség, hogy megszüntessék az 

észak-európai gazdaságokkal fennálló szakadékokat, és ezt az alapot 2025-ig akár 42 milliárd 

euróval lehet kibővíteni. Ebben a törekvési forgatókönyvben a romániai digitális gazdaság 

növekedni fog, hogy 2025-re 20%-ot tegyen ki. Ez azt jelentené, hogy a GDP a javasolt időszakban 

évente növekedne, és 25%-os növekedést jelenthet az ország számára az előre jelzett 

alapnövekedéshez képest. 

 

MARGITTA város leírása 

Margitta város Bihar megye északi részén, a Berettyó folyó jobb partján, az Érszőllősi dombok és a 

Berettyó síkság között található. A közigazgatási-területi egység területe 8773 hektár, Margitta 

város, valamint Magyarkéc és Genyéte falvakat foglalja magában. Szomszédságában keletre 

található Érszőllős és Érábrány községek, délre Tóti, nyugatra Vedresábrány és Bogyoszló és 

északon pedig Szalacs községek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/the-rise-of-digital-challengers-perspective-on-romania 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/europe/the-rise-of-digital-challengers-perspective-on-romania
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Margitta és Nagyvárad (Bihar megye közigazgatási központja) 

között 57 km van, a két várost a 191-es megyei út köti össze, 

amely északon folytatódik Tasnád, Nagykároly és 

Szatmárnémeti felé. A 19B országút biztosítja Margitta 

összeköttetését Székelyhíddal (Săcuieni) és Szilágy megyéből 

Szilágysomlyó (Șimleu Silvaniei) városával. 

A legközelebbi repülőtér Nagyvárad nemzetközi repülőtere. 

 

1-es számú térkép– Bihar megye
2
 

 

Margitta község vasúton is megközelíthető, Székelyhíd (ahonnan elérheti Nagyváradot) és 

Szilágysomlyó összeköttetésekkel. 

A területi összefüggésben, fontos megjegyezni Margitta város közelségét a román - magyar 

határhoz (30 km) és a szomszédságát (20 km) a tervezett Erdély (Transilvania) autópálya 

útvonalhoz (Brassó - Bors - Budapest), mely össze fogja kapcsolni közép Európát a Fekete-

tengerrel, amely új perspektívákat nyit a helyi gazdaság számára. 

2001. július 6-i 351. számú Törvény szerint, mely a nemzeti területrendezési terv (PATN) 

jóváhagyásáról szól – a IV. rész a "helységek hálózata" alapján - Margitta egy III. rangú városi 

terület, a környező terület körülbelül 10-20 km-es szolgáltatási sugarával. 

Margitta város nagyságilag és lakosszám szempontjából a harmadik város, Nagyvárad – 

megyeszékhely és Nagyszalonta városok után. Hozzávetőlegesen 17.172 lakosa van (2000-es 

népszámlálási adatok alapján). Margitán kb. 11.000 ember dolgozik munkaszerződéssel, különböző 

területeken, például: olajkitermelés és -feldolgozás, ruházat és lábbeli, asztalos, fémmegmunkálás, 

szolgáltatások, oktatás és egészségügy. Margitában a munkanélküliségi arány 1% alatt van
3
. 

                                                           
2
https://pe-harta.ro/bihor/ 

3
http://www.marghita.ro/?p=2847&lang=ro 

https://pe-harta.ro/bihor/
http://www.marghita.ro/?p=2847&lang=ro
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2-es számú térlép - Marghitta városa (Bihar megye) 
4
 

 

Margitta városháza leírása - Helyi közigazgatási kapacitás 

A Margitta önkormányzat (Bihar megye) helyi fejlesztési stratégiája szerint a 2014–2020 közötti 

időszakra (47. oldal) a Margitta önkormányzat helyi közigazgatása körülbelül 45 alkalmazottal 

(köztisztviselőkkel és szerződéses tisztviselőkkel) rendelkezik, ebből a szempontból pedig jól 

beilleszkedik az összehasonlító méretű helységek sorába. 

Az "érzékeny" speciális szolgáltatások (informatika, városrendezés) minimálisan szükséges 

szakértőkkel rendelkeznek, de létezett és létezik egy uniós projektekért felelős részleg. 

A fő probléma a többéves projektekkel foglalkozó személyzet és a közigazgatás egyéb szervezeti 

egységei közötti stratégiai koordináció hiánya, amelyek éves "szolgáltatási" logikával rendelkeznek. 

Ez a probléma kétféle módon jelentkezik: 

1. az elkövetkezendő évek célszerű projektportfóliójának létrehozását kizárólag az EU-s 

részlegre hagyták, a műszaki és pénzügyi szakemberek jelentős hozzájárulása nélkül, tehát a 

projektötletek csak szándéknyilatkozatok maradnak, és nem kerülnek minimális 

részletezésre sem; 

2. a projektek semmiképpen nem kerülnek rangsorolásra és nem kapcsolódnak a költségvetési 

döntési ciklushoz. 

 

                                                           
4
http://www.marghita.ro/?lang=ro 
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A Margitta önkormányzat (Bihar megye) helyi fejlesztési stratégiájában a 2014–2020 közötti 

időszakra (45. oldal) a 4. célkitűzésnél: Margitta város intézményi kapacitásának növelése jelenik 

meg. A Margitta Városháza által megbízott cselekvési szintek sokszínűsége és mértéke különleges 

beruházásokat és beavatkozásokat igényel az adminisztratív eszköz kapacitásának megerősítése és 

javítása érdekében. A javasolt projektek célja a foglalkoztatott személyzet folyamatos képzése és 

motiválása, a kompetenciák fejlesztési tervének követésével és a tapasztalatcsere 

ösztönzésével. Ezenkívül a közigazgatás által kezelt folyamatok magas színvonalú és 

kiszámíthatóságának biztosítása érdekében Margitta Városháza számos kulcsfontosságú beruházást 

fontolgat, ideértve a digitális kataszter fejlesztését, valamint egy többéves beruházási tervet. 

Ugyanakkor a Margitta Polgármesteri Hivatal felismervén az előttük álló kihívást, intézményközi 

együttműködést fog folytatni a szomszédos UAT-okkal, megpróbálja erősíteni a belső irányítási 

kapacitást, valamint az intézményközi együttműködés és partnerség képességét
5
. 

A stratégia mindegyik elemzése és következtetései jelzik, hogy a helyi döntéshozók tisztában 

vannak a létező problémákkal és nyitottak az informatikai eszközök használatának szükségessége 

iránt, hogy javítsák az adatkezelést a helyi közigazgatásban annak érdekében, hogy biztosítsák a 

margittai (Marghita) Polgármesteri Hivatal személyzetének tevékenységéhez szükséges, optimális 

műszaki feltételeket. 

Ezen megközelítés keretében a Margitta Polgármesteri Hivatal informatikai osztálya az egyik 

kulcsfontosságú partner a tanulmány végrehajtásában, mivel alapvető szerepet játszik az 

adatgyűjtésben és a javasolt megoldások későbbi végrehajtásában. 

A margittai (Marghita) Polgármesteri Hivatal hivatalos honlapja és a hatályos jogszabályok szerint 

a belső informatikai osztály a következő fő feladatokat látja el: 

• részt vesz az információs rendszer fejlesztésére vonatkozó integrált stratégia 

kidolgozásában, az információs rendszer fejlesztésére általános projekteket dolgoz ki az 

információs társadalom fejlesztésének kontextusában;              

• Biztosítja az állampolgárok speciális eszközökkel való hozzáférését a nyilvános 

információkhoz;              

• fenntartja és frissíti az intézmény weboldalát, a többi osztály kérésére;              

• Hozzájárul az intézmény és a földrajzi terület imázsának előmozdításához belső és 

nemzetközi szinten a weboldal és az elektronikus szolgáltatások révén;              

• Hozzájárul a más tanácsokkal, intézményekkel, ügynökségekkel stb. való munkakapcsolatok 

javításához az információcsere optimalizálásának technikai támogatása révén;              

• Biztosítani kívánja a saját információs rendszer kompatibilitását és átjárhatóságát a működő 

információs rendszerekkel és a nemzeti vagy helyi érdekű információs hálózatokkal;              

                                                           
5
http://www.marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/STRATEGIA-de-DEZVOLTARE-2014-2020.pdf 

http://www.marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/STRATEGIA-de-DEZVOLTARE-2014-2020.pdf
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• kezeli és felügyeli az intézmény számítógépes hálózatát és az azzal összekapcsolt 

hálózatokat;              

• Hálózati biztonsági intézkedéseket biztosít;              

• A margittai (Marghita) Polgármesteri Hivatal havi kiadványának megtervezése, szerkesztése 

és terjesztése;              

• Biztosítja a döntéshozatali átláthatóságot; 

• Követi és szakosodott segítséget nyújt valamennyi szolgáltatáshoz a polgármesteri vezetés 

által kért maximális sürgősségi követelmények teljesítése érdekében
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
6
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3. Fejezet 

AZ ESETTANULMÁNY KUTATÁSI TERVE 

 

 

 

Általános háttér: a tanulmány célja az informatikai eszközök használatának növelése, mint 

eszköz a helyi közigazgatás adatkezelésének javítására, annak érdekében, hogy a margittai 

Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak tevékenységéhez szükséges optimális műszaki feltételeket 

biztosítsák. 

  

A projekt céljai: 

1. a helyi közigazgatási kapacitás növelése az állampolgárok számára magas színvonalú 

szolgáltatások nyújtása érdekében; 

2. a közigazgatás és a helyi közösség közötti kommunikáció erősítése; 

3. a határokon átnyúló cserék javítását célzó fenntartható együttműködési 

mechanizmusok létrehozása. 

  

Ennek a tanulmánynak az a célja, hogy új módszereket és innovatív lehetőségeket találjon 

annak érdekében, hogy a közigazgatás különféle informatikai eszközöket használjon 

teljesítményének javítása és az állampolgárok és alkalmazottak igényeihez való jobb kapcsolódás 

érdekében. 

  

Ez a tanulmány megoldásokat fog javasolni az informatikai eszközök helyszíni felhasználására 

is. Ennek érdekében egy fejezetet nyitunk, amely néhány iránymutatást tartalmaz az informatikai 

eszközök használatához a helyi közigazgatás szintjén a releváns adatok gyűjtésében és kezelésében. 

  

A tanulmány a kis- és középnagyságú önkormányzatokra összpontosít, elsősorban a határmenti 

területekről, a projekt partnereiről, de magában fogja foglalni a legjobb nemzeti és nemzetközi 

bevált gyakorlatokat is. 
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A KUTATÁSI TERV TARTALMA 

az informatikai megoldások az adatkezelés javításának eszközeként történő tanulmányozásáról 

a margittai önkormányzat (Bihar megye) helyi közigazgatásában 

 

 

1. LÉPÉS. A MEGLÉVŐ HELYZET ELEMZÉSE 

  

1.1. A margittai Polgármesteri Hivatal belső szinten történő elemzése 

a) A margittai Polgármesteri Hivatal jelenlegi tevékenységének, a nyújtott szolgáltatásoknak az 

elemzése, az eljárások / projektek végrehajtásához használt eszközök azonosítása, az 

állampolgárokkal és más intézményekkel folytatott kommunikáció módszerei és 

eszközei;      

b) A döntéshozatali folyamatok és az ehhez szükséges erőforrások (a döntésért, végrehajtásért, 

ellenőrzésért felelős személyzet) és a városháza keretén belüli megvalósításnak (tervezés, 

végrehajtás, nyomon követés, ellenőrzés, fejlesztés, follow-up) az elemzése és 

leltározása;      

c) A margittai Polgármesteri Hivatal informatikai részlegével együttműködve elkészül az 

informatikai eszközök és a városházában lévő szoftverek kiértékelése / leltára;      

d) A margittai Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival és vezető tisztviselőivel készített 

kérdőívek / interjúk alkalmazása.     

  

1.2. A margittai Polgármesteri Hivataltevékenységének külső elemzése 

a) az intézményi profil elemzése, mely a margittai Önkormányzat tevékenységében és 

projektjeiben történő kommunikáció/elemzés/nyilvános vita módszereire vonatkozik a 

harmadik felekkel való kapcsolatban (intézmények, állampolgárok, állami és magán 

társaságok, civil szervezetek, stb.)      

b) Kérdőívek / interjúk felhasználása a margittai Polgármesteri Hivatal tevékenységének külső 

tényezőivel (intézmények / együttműködők / állampolgárok / kedvezményezettek) - a 

közszolgáltatások és a kommunikációs módszer jelenlegi hatékonyságának elemzése.      

  

1.3. A regionális és a határokon átnyúló kontextus elemzése 

a) Hasonló sorrendű önkormányzatok elemzése a régióban és a határokon átnyúló térségben;      

b) A régióban és a határokon átnyúló térségben alkalmazott bevált gyakorlatok példáinak 

azonosítása.      
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A meglévő helyzet 

elemzése 

 

A lehetőségek 

azonosítása 

 

Megoldási javaslatok 

  

2. LÉPÉS. A LEHETŐSÉGEK AZONOSÍTÁSA ÉS AZ EREDMÉNYEK ELEMZÉSE 

  

a) a meglévő helyzet elemzéséből származó eredmények feldolgozása és elemzése;      

b) Az általános profil, a jelenlegi problémák és a fejlesztési igények megállapítása.      

  

3. LÉPÉS. A MEGOLDÁSI JAVASLATOK 

  

a) Megoldási javaslatok a jelenlegi helyzet javítására;      

b) A javasolt megoldások megvalósításának módszerei (tevékenységek / költségvetés / 

határidők / várható eredmények).      

  

4. LÉPES. KÖVETKEZTETÉSEK 

  

a) A feltárt fő problémák, a javasolt megoldások, valamint a várt eredmények ismertetése.      

b) A margittai önkormányzat jövőbeli céljainak és célkitűzéseinek meghatározása a tevékenység 

fejlesztése szempontjából az informatika területén történő hatékony megoldások 

bevezetésével és megvalósításával.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 

KÖVETKEZTETÉSEK 
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4. Fejezet 

ESETTANULMÁNY AZ INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK HASZNÁLATÁHOZ, 

MINT AZ ADATKEZELÉS JAVÍTÁSÁNAK ESZKÖZE MARGITTA 

ÖNKORMÁNYZATHELYI KÖZIGAZGATÁSBAN (BIHAR MEGYE) 

 

 

1. LÉPÉS A MEGLÉVŐ HELYZET ELEMZÉSE 

4.1 .1. A margittai Polgármesteri Hivatal BELSŐ elemzése 

a) A margittai Polgármesteri Hivatal jelenlegi tevékenységének, a nyújtott 

szolgáltatásoknak az elemzése, az eljárások / projektek végrehajtásához használt 

eszközök azonosítása, az állampolgárokkal és más intézményekkel folytatott 

kommunikáció módszerei és eszközei; 

 

A hatályban lévő jogszabályok elemzése szerint a Bihar megyei Margitta város Polgármesteri 

Hivatala, mint állami intézmény a következő közszolgálati tevékenységeket látja el: 

 Tényleges jog és képesség arra, hogy saját nevükben és felelősségükre megoldják és 

kezeljék a közügyek fontos részét, az általuk képviselt helyi közösség érdekében. 

 A törvénynek megfelelően kezdeményeznek és döntenek a helyi érdekű kérdésekről, kivéve 

azokat, amelyeket a törvény más közhatóságok hatáskörébe csoportosít. Ebben az értelemben 

a margittai Polgármesteri Hivatal közintézménye a következő törvény által 

meghatározott felelősségi köröket látja el: 

- Az állampolgárok alapvető jogainak és szabadságainak tiszteletben tartása;          

- A helység szervezése és fejlesztése: gazdasági-társadalmi, várostervezési és 

területrendezési, környezetvédelemi szempontokból;          

- Törvényi előírások szerinti a helyi autonómia elvein alapuló, pénzügyi és vagyoni 

kezelés;          

- Helyi közszolgáltatások;          

- Segítség, szociális segély és a gyermek jogainak védelme;          

- Szabad kezdeményezés és tisztességes verseny, amely biztosítja a kereskedelem 

szabadságát;          

- A törvényeknek megfelelően az oktatási, egészségügyi, kulturális, ifjúsági és 

sportintézmények működtetése;          

- a városháza belső szervezete;          

- a közrend biztosítása;          
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- a tudományos, kulturális, művészeti, sport- és szabadidős tevékenységek 

fejlesztésének biztosítása;          

- a balesetek, katasztrófák, tüzek, járványok vagy marhavész következményeinek 

megelőzése és korlátozása;  

- A helyi közösség szükségleteinek megfelelő egyéb olyan területek, amelyek a helyi 

közigazgatási hatóságok hatáskörébe tartoznak, összhangban a naprakésszé tett 

215/2001-es Törvény és a hatályos egyéb jogi rendelkezésekkel (hatálytalanítva a 

577/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet által).            

 

b) A döntéshozatali folyamatok és az ehhez szükséges erőforrások (a döntésért, 

végrehajtásért, ellenőrzésért felelős személyzet) és a városháza keretén belüli 

megvalósításnak (tervezés, végrehajtás, nyomon követés, ellenőrzés, fejlesztés, follow-

up) az elemzése és leltározása. 

c) Margitta Polgármesteri Hivatalának döntéshozatali folyamatát a helyi önkormányzatra 

vonatkozó konkrét szabályok (57/2019-es számú Sürgősségi Kormányrendelet) igazgatják, 

valamint a 35/2002-es Kormányrendelet, mely a helyi tanácsok megszervezésére és 

működésére vonatkozó keretszabályzat jóváhagyásáról szól.      

d) Margitta Polgármesteri Hivatalának helyi tanácsának esetében a 57/2019-es számú 

Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően rendhagyó üléseken ülésezik, 

havonta, a polgármester meghívására, valamint rendkívüli üléseken, a polgármester kérésére 

vagy a tanácsi tagok számából legalább egyharmadának jelenlétében.     

e) Margitta Önkormányzata helyi tanácsának összehívását írásban végzik, a közigazgatási-

területi egység titkárán keresztül, legalább öt nappal a rendhagyó ülések előtt vagy legalább 

3 nappal a rendkívüli ülések előtt, vis maior és a község, a város vagy az önkormányzat 

lakosainak érdekeinek megoldására, illetve a helyi tanács felépítésének és működésének a 

rendelete által létrehozott egyéb helyzetekben maximális sürgősség esetén a helyi tanács 

azonnal összehívható.      

f) A gyűlésre való felkérésben fel kell tüntetni a dátumot, időt, helyszínt és az ahhoz tartozó 

napirendet; a napirendet a média vagy más nyilvánosság útján ismertetik a település vagy a 

város lakosaival. Az állampolgárokkal történő közvetlen konzultáció és azoknak a 

bevonásuk a margittai Polgármesteri Hivatal döntéshozatali folyamatában szükséges 

feltétele a romániai helyi irányítás javítására a naprakésszé tett 195/2006-os kerettörvény 

decentralizációs elvei szerint.       

g) A jogszabálytervezetek elkészítésére irányuló eljárást és azoknak nyilvános vitára történő 

benyújtását  az új közigazgatási törvénykönyv, valamint a 57/2019 Sürgősségi 
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Kormányrendelet, a 24/2000-es számú, a normatív iratok elkészítéséről a jogalkotási 

technikai szabványokról szóló újra közzétett Törvény és a közigazgatás döntéshozatalának 

átláthatóságáról szóló 52/2003-as számú Törvény állapítja meg.  

h) Megállapították a központi és helyi szintű közigazgatási hatóságok kötelezettségét, hogy a 

saját weboldalukon tegyenek közzé erről az akcióról szóló hirdetményt, a székhelyükön 

jelentsék meg, valamint esetenként továbbítsák a központi vagy helyi médiához. A Margitta 

Polgármesteri Hivatala által kidolgozott, normatív jellegű közigazgatási irat tervezetének 

kidolgozásáról szóló bejelentés, amely tartalmaz egy jóváhagyott jelentést a javasolt irat 

elfogadásának szükségességéről, esettől függően egy hatás- és / vagy megvalósíthatósági 

tanulmányt, a nyilvánosság tudatára kell hozni legalább 30 munkanappal azelőtt, hogy a 

hatóságokhoz előterjesztik jóváhagyásra, és megállapítanak legalább 10 naptári napos 

határidőt arra, hogy a nyilvános vita tárgyát képező normatív irat tervezetével kapcsolatosan 

írásbeli javaslatokat vagy véleményeket nyújtsanak be.     

i) Az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendeletnek megfelelőn a határozattervezetek 

kezdeményezési jogát a helyi tanácsosok, a polgármesterek, a polgármester-helyettes vagy 

az állampolgárok biztosítják, a tervezetet pedig azok írják meg, akik előterjesztik azokat, a 

közigazgatási-területi egység titkárának és a polgármester speciális apparátusán belüli 

szolgálatok támogatásával. 

j) A 35/2002-es Rendelet 46. és 47. cikkelye értelmében, melyek a helyi tanácsok szervezésére 

és működésére vonatkozó keretrendelet jóváhagyásáról szólnak, a határozattervezetek 

megvitatásának és jóváhagyásának folyamata a következő eljárási lépéseket 

tartalmazza:        

k) (1) a határozattervezeteket megvitatás és jóváhagyás céljából továbbítják a helyi tanács 

szakbizottságainak, valamint a tanács saját apparátusának illetékes osztályaihoz a 

szakjelentés elkészítése céljából;      

l) (2) A projekt vagy javaslat megvizsgálása után a tanács szakbizottsága véleményt 

készít a megvizsgált projekt vagy javaslat elfogadásáról vagy adott esetben 

elutasításáról.        

m) A határozattervezetek jóváhagyási folyamatába bevonják a különféle szervezetek, illetőleg 

az illetékes szervezeti egységek és a szakbizottságok által készített jelentéseket és 

hozzájárulás formájában tett véleményeket és visszajelzéseket. A polgármester, illetve a 

megyei tanács szakosodott szervezeti egységeinek jelentése és a szakbizottságok véleménye 

olyan dokumentumok, amelyeknek feltétlenül kísérniük kell a határozattervezeteket úgy, 

hogy azok belekerüljenek a helyi, megyei tanács ülésének napirendjébe megvitatás céljából 

(az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendeletnek megfelelően). 
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n) Margitta Önkormányzat polgármesterének a szakemberei funkcionális részlegekre vannak 

bontva, amelyeket köztisztviselőkkel és szerződéses alkalmazottakkal látnak el (a 61-es 

cikkely (4) bekezdése ugyanabból a törvényből), a szakbizottságok pedig csak a helyi / 

megyei tanácsosokból állnak (az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendeletnek 

megfelelően).     

o) Különleges esetet képviselnek azok a határozattervezetek, amelyeknek a tárgya községek, 

városok, önkormányzatok vagy megyék költségvetéséből finanszírozott közérdekű építési 

munkálatok és javítások, amelyekre vonatkozóan az 57/2019-es Sürgősségi 

Kormányrendelet felülvizsgálja az ilyen adott esetben a helyi tanács vagy a megyei tanács 

által jóváhagyott vagy elfogadott munkák elvégzésének kötelezettségét csak műszaki-

gazdasági dokumentáció alapján, és csakis nyilvános aukció alapján, a törvényben előírt 

korlátok között és feltételek mellett, de nem nyújt részleteket azoknak a minimális 

tartalmukról. 

p) Jelenleg Margitta Polgármesteri Hivatala a beruházási döntésekre vonatkozó hatásvizsgálat 

elvégzéséhez referenciaértékeket a 907/2016-os számú kormányhatározatban talál a 

közpénzekből finanszírozott célkitűzésekkel / beruházási projektekkel kapcsolatos műszaki-

gazdasági dokumentáció kidolgozásának fázisaira és keret-tartalmára vonatkozóan, amely 

egységes módszertant mutat be, és alkalmazható mind a APC, mind az APL hatóságok 

által.     

q) Annak érdekében, hogy megvitassák és jóváhagyásra benyújthassák a határozattervezeteket, 

az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendelet rendelet előírja, hogy a Margitta Önkormányzat 

helyi tanácsának napirendjén szereplő határozattervezetek nem lehet megvitatni, ha azokhoz 

nincs hozzácsatolva a polgármester speciális apparátusának jelentése. A Tanács speciális 

jelentését a projekt nyilvántartásba vételétől számított 30 napon belül elkészítik, 

amennyiben ezt a határidőt nem tartják be, a jelentéseket implicit módon kedvezőnek kell 

tekinteni, az 57/2019-es Sürgősségi Kormányrendeletnek megfelelően. A rendkívüli 

üléseken folytatott viták, illetve azonnali összehívás esetén, a hiányozhat a tanács 

szakbizottságának jelentése a határozattervezetek kísérő dokumentumaként, ilyen esetekben: 

"A helyi tanács rendkívüli üléseken is összegyűlhet, a polgármester vagy a tanács tagjainak 

legalább egyharmada kérésére” és (4) bekezdés: „Vis-maior és a község, a város vagy az 

önkormányzat lakosainak érdekeinek megoldására, illetve a helyi tanács felépítésének és 

működésének a rendelete által létrehozott egyéb helyzetekben maximális sürgősség esetén a 

helyi tanács azonnal összehívható.” 

r) A közigazgatás döntéshozatali átláthatóságáról szóló törvény értelmében a Margittai 

Polgármesteri Hivatal köteles konzultáció céljából benyújtani a határozattervezeteket és a 
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hozzájuk kapcsolódó jóváhagyási jelentéseket, a kezdeményezőtől függetlenül. Ezeket a 

prezentációs és motivációs eszközöket továbbítják polgármester speciális apparátusához 

tartozó technikai igazgatóságokhoz / a helyi/megyei tanácsok keretén belül működő megyei 

tanács elnököknek és szakbizottságoknak, amelyek jelentéseket készítenek / véleményeket 

adnak ki, az esettől függően, 30 napon belül a javaslat regisztrálásától számítva. 

s) Az intézményközi és nyilvános konzultáció a helyi önkormányzatokban a következő 

jellemzőkkel bír:       

t)  a konzultáció határidejének egyértelmű szabályozása (30 nappal az elemzésre történő 

benyújtás, jóváhagyás és a hatóságok általi elfogadás előtt). A bejelentés tartalmazni fog 

javasolt normatív jellegű közigazgatási jogi okirat elfogadásának szükségességéről szóló 

jóváhagyási jelentést, valamint a vonatkozó jogi okirat tervezetének teljes szövegét (az 

52/2003-as Törvény 7. cikke szerint);       

u)  egyértelmű kifejezés meghatározása;     

v)  átfedésben lehet a megalapozás folyamatával.      

A jóváhagyási folyamat magában foglalja: 

 az érintett szereplőkre vonatkozó érthető szabályokat - a szakbizottságok, a közigazgatási-területi 

egység titkára; 

 Viszonylag rövid távú kifutási időt (legfeljebb 30 nap a határozattervezet nyilvántartásba 

vételétől számítva); 

 A központi közigazgatás szereplőihez viszonyítva kevés szereplő / támogató (minisztériumok, 

egyéb központi közigazgatási hatóságok); 

 Konszenzusos jelleget, nem szigorúan hierarchikus jellegű, a központi kormányzatra jellemző. 

A központi közigazgatás esetétől eltérően a motivációs és igazolási dokumentumok nincsenek 

kifejezetten meghatározva, és nem rendelkeznek a helyi közigazgatás standard struktúrájával. Ez azt 

eredményezi, hogy a konzultációs folyamatban, az illetékes osztályok jóváhagyási beszámolói és 

jelentései, vagy a szakbizottságok jelentései nem kellőképpen részletesek, különösen akkor, ha a 

konzultációs folyamat átfedésben van az elkészítendő határidővel. A jóváhagyási eljárás sokkal 

egyszerűbb, mint a központi közigazgatásé. A polgármester / megyei tanács szakosodott 

részlegeinek, illetve a helyi vagy megyei tanácsok szakbizottságainak jelentései elegendőek 

határozatok tanács általi megszavazásához, amint a szavazáshoz szükséges többség létezik. Tehát 

azt mondhatjuk, hogy a helyi közigazgatásban alkalmazott közpolitikák inkább a konszenzusra 

utalnak, mint a központi közigazgatásban kidolgozott közpolitikák, ha eltekintünk a korábbi tézisek 

az összetett törvények kódexeire vagy projektjeire vonatkozólag, a 24/2000-es Torvénynek 

megfelelően. 
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A döntések minősége a közigazgatási okirat minőségétől is függ, ezért mindig szem előtt kell 

tartanunk a döntéshozatal célját és a rendelkezésre álló erőforrásokat. Általában a döntések 

bizonyos mértékű kockázatba ágyazott bizonytalanságot is magukban foglalnak, amelynek 

minimalizálása a döntéshozó felelőssége. 

A döntéshozatali folyamat szakaszai: 

• a probléma azonosítása és elemzése 

• célok kitűzése 

• a szükséges információk megszerzése, összegyűjtése, kiválasztása és elemzése 

• a lehetőségek kidolgozása és elemzése 

• az optimális lehetőség kiválasztása 

• a döntés kommunikálása (továbbítása) azoknak, akik alkalmazni fogják 

• a határozat alkalmazása 

• az eredmények értékelése 

• korrekciós intézkedések és változáskezelés terve. 

Ábra: A Margitta Polgármesteri Hivatal 2019-es szervezeti felépítése
7
 

A margittai Polgármesteri Hivatal előtt álló legtöbb döntés operatív jellegű. Az eszközök hiánya 

csökkenti a stratégiai gondolkodás képességét, és képtelenné teszi a koordinációt. 

                                                           
7
https://marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/Organigrama-2019-1.pdf 

https://marghita.ro/wp-content/uploads/2016/02/Organigrama-2019-1.pdf
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A csoportos döntések előnyei az egyes döntéshozatali résztvevők által hozzáadott értékek, a teljes 

döntéshozó csapat felelősségére és bevonására vonatkoznak. 

A döntéseket általában a döntéshozó intuícióján és tapasztalatán alapuló modell alkalmazásával 

hozzák meg (leíró modell), amely gyakran nem rendelkezik a szükséges szakértelemmel. A 

teljesítmény inkább a várt eredményekkel érhető el (leíró modell, amelyet gyakran használnak a 

magánszférában). 

Alapvetően a helyes fellépés feltételeinek biztosítása érdekében minden közigazgatási határozatnak 

meg kell felelnie a következő követelményeknek: 

• tudományosan megalapozottnak kell lennie; 

• reálisnak kell lennie és be kell tartania a törvényt; 

• időben kell beavatkozzon; 

• az összes korábban elfogadott közigazgatási határozatba beépíthető kell legyen; 

• legyen időszerű; 

• legyen hatékony. 

• A döntéshozatali folyamat javításának szükségességét számos problémasorozat okozza, mint 

például: 

• a döntések rossz koordinációja: 

• alacsony reakciósebesség az előre definiált strukturált információs és riasztórendszerek 

hiánya miatt; 

• a következmények becslése a költség vagy jövedelem / hatás szempontjából, ahelyett, hogy 

a veszteség vagy a profit alapján lenne; 

• a modern munkaeszközök hiánya; 

• a támogató elemek (szoftver megoldások) képtelenek integrálni és elérhetővé tenni az 

értékes információkat a feldolgozatlan adatok helyett; 

• az egyetlen valódi döntéshozó az intézmény vezetője - polgármester vagy igazgató -, aki a 

következetes információk hiánya miatt leggyakrabban megalapozatlan döntéseket hoz; 

• a delegálás hiánya. 

• Lehetséges megoldások, amelyek sikeresen alkalmazhatók: 

• Stratégiai tervek végrehajtása és a stratégiai tervezéssel kapcsolatos képzés; 

• A delegálás fejlesztése munkaköri leírások és határozott rendeletek alapján, így gyorsabb 

döntéshozatalt és az elbocsátások elkerülést eredményezné 

• A döntéstámogató információs rendszerek (SISD) megvalósítása, amelyek: 

automatizálást, nyomonkövethetőséget, beépített / történeti know-how-t, szakértői 

rendszereket tartalmaznak; 

• A kezdeményezések előmozdítását és végrehajtását szolgáló mechanizmusok kidolgozása; 
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• Az állampolgárok bevonása a döntésekbe; 

• A döntéshozatali rendszer és a SISD képessége a változásokra való reagálásra és az 

alkalmazkodásra. 

• Tényezők, amelyek nagyban befolyásolhatják a végső döntést: 

• SISD belépési adatok 

• Az eredmények helyessége. 

• Az eredmények felépítése és szabványos formája. 

• Rugalmasság az eredmények megtekintésénél. 

• Az információk relevanciája. 

• A kapott információ értéke. 

• Az információk mennyisége és gyakorisága. 

A SISD-nek valószínűleg a legfejlettebb jellemzője az a képességük, hogy a különböző területekről 

/ részlegekről származó információkat integrálják és egységes módon nyújtják be őket, amely a 

döntéshozó számára leginkább releváns információkat szolgáltat. 

Különösen fontosak a következők: 

• Könnyű hozzáférés és könnyű SISD kezelhetőség (webes megoldások előnyben 

részesítendők) 

• Biztonság (a hozzáférés és az adatok biztonsága, a jogok különböző szintjei) 

• Rugalmasság (a megjelenés / funkcionalitás megváltoztatásának és az egyéb 

alkalmazásokba való integrálásának képessége) 

• Gyártói referenciák (az ügyfelek száma és mérete a gyártó portfóliójában, referenciák az 

ügyfélszolgálattal kapcsolatban, mikor aktiválódik és milyen szinten) 

• A know-how átadása (a gyártó tapasztalatainak kihasználása más intézményekkel való 

együttműködés során) 

• Az összköltség (beszerzés, támogatás, segítség tanácsadás,  továbbfejlesztés, integráció és 

hordozhatóság) 

 

e) A margittai Polgármesteri Hivatal informatikai részlegével együttműködve elkészül az 

informatikai eszközök és a városházában lévő szoftverek kiértékelése / leltára.      

A kérdéses adatokkal ellátott mellékleteket központosították, a 2019-es szintű számviteli adatok 

szerint (november hónap = mennyiségek + számviteli értékek): 

- a. Melléklet - Leltári tárgyak - a margittai Polgármesteri Hivatal keretén belül, ahol 111 db IT 

terméket / berendezést (számítógépek, monitorok, szoftverek, nyomtatók, telefonok, 

táblagépek) azonosítottak;          
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- b. Melléklet - ROHU 179 leltár tárgyak - margittai Polgármesteri Hivatal(multifunkcionális 

mono lézer + táblagép);          

- c. Melléklet - Tárgyi eszközök  - margittai Polgármesteri Hivatal(26 rögzített berendezés, 

amelyek hangtelepítést, számítógépes programokat, elektromos képernyőt, biztonsági 

rendszert, jogdíjakat, szoftvereket, telefonokat képviselnek);          

- d. Melléklet - ROHU 179 - állóeszközök - margittai Polgármesteri Hivatal(47 termék, amelyek 

számítógépeket, nyomtatókat, licenceket, kamerákat jelentenek).          

 

e) A margittai Polgármesteri Hivatal alkalmazottaival és vezető tisztviselőivel 

készített kérdőívek / interjúk alkalmazása.  

 

A partnerekkel és a potenciális kedvezményezettekkel folytatott megbeszéléseket 

követően érdeklődtek a helyi közigazgatás tisztviselőivel történő online kapcsolattartásról, mely a 

problémák megoldására szolgál anélkül, hogy az intézmények székhelyére el kelljen menni, a valós 

időben a városban történő események naptárának bevezetéséről, különféle típusú űrlapok és 

elektronikus formátumú alkalmazásokkal ellátott adatbázis, igazolások, engedélyek kiadásáról, 

polgári jogi állapotú dokumentumok online kiállításáról, online adófizetésről és a fizetési összegek 

megtekintéséről. 

  

A következő projekteket kiemelték, mint fontolóra vehető javaslatokat: 

a) A margittai Polgármesteri Hivatal épületeinek számítógépesítése és összekapcsolása.              

b) A városháza és az alárendelt intézmények hardverének és szoftverének számítógépesítése "help 

desk" rendszerekkel a kínált szolgáltatások számára.              

c) Online/telefonos támogatási platform az állampolgárok bejelentése esetén.              

d) Számítógépes platform a közüzemi felhasználással kapcsolatos adatok elektronikus 

átvételére.              

e) A margittai Polgármesteri Hivatal az állampolgárokkal fenntartott kapcsolattartási irodájának 

folyamatainak automatizálása.              

f) Az adatbázisok egységesítése a margittai Polgármesteri Hivatal összes intézményében.              

g) Margitta város kulturális ajánlatának digitális platformja.              

h) A tömegközlekedési rendszer számítógépesítése valós idejű információmegjelenítés modern 

eszközeivel.              

i) Intelligens közvilágítás.              

j) ISO 50001 tanúsítással rendelkező megoldások minden háztulajdonos-társulásban, BMS 

(Building Management System) tanúsítvánnyal.              
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k) a közüzemi hálózatok számítógépesítése, energia, víz stb.              

l) Megoldások természetes személyek közművek fizetésére elektronikus rendszeren 

keresztül.              

m) Virtuális Margitta Városi Könyvtár, ingyenes hozzáféréssel.              

n) Az egészségügyi szolgáltatások számítógépesítése és összekapcsolása "a háziorvosok és a 

Dr. Pop Mircea Margittai Városi Kórház és a Nagyváradi Megyei Sürgősségi Kórház UPU egysége 

között.    

o) Az egészségügyi szolgáltatások digitális platformja.              

p) Intelligens nyilvános parkolók.              

q) Intelligens utcai világítási rendszer.              

r) Audio / video megfigyelő rendszer a közbiztonság érdekében.              

s) Az EU előírásainak megfelelő levegőminőség-ellenőrző berendezések              

t) Az E-szavazás platformjai.              

Megállapítást nyert, hogy létre kell hozni egy olyan platformot, amely a különféle 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos összes hasznos információt szolgáltatja, amelyek jelenleg több 

online információforrásban vannak szétszórva. A legkeresettebb szolgáltatások a margittai 

Polgármesteri Hivatal által ajánlott szolgáltatások, az egészségügyi rendszerben nyújtott 

szolgáltatások - sürgősségi kórház, gyógyszertárak, egyéb egészségügyi szolgáltatások, 

meghallgatások, kulturális rendezvények, de a családi állapotról szóló dokumentumok, 

városrendezési, autónyilvántartási dokumentumok - voltak. 

Így létrehozták a kvantitatív kutatási eszközt egy belső felméréshez, illetve a munkavállalóknak 

elkészítettek egy kérdőívet a margittai Polgármesteri Hivatal által közvetlenül vagy közvetve 

végzett tevékenységekben résztvevők számára. 

Ez a kérdőív figyelembe vette az elmúlt öt évben folytatott IT projektek számát, az IT projektek 

jellemzőit, a margittai Polgármesteri Hivatal online platformján elérhető közszolgáltatásokat, 

melyek azok a közszolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos információk, amelyeket online platformon 

szeretnének elérhetővé tenni, a szoftveralkalmazások, az online interakció típusa, a 3 legfontosabb 

számítógépesítési projekt azonosítása, amelyek szükségesek Margitta város versenyképességének 

fokozásához és az állampolgárokkal folytatott kommunikáció hatékonyabbá tételéhez. 

A válaszadóktól kapott eredmények elemzése a következőkre hívta fel a figyelmet: 

BELSŐ KÉRDŐÍV 

Sorsz. Kérdések Válaszok 

1 Mennyi a száma az szervezetén belül végrehajtott 

informatikai projekteknek az elmúlt öt évben? 

Ilyen típusú projekteket nem a 

hajtottak végre a margittai 

Polgármesteri Hivatal keretén 
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belül. 

2 Melyek a szervezeten belül végrehajtott 

informatikai projektek jellemzői? 

Nem voltak informatikai 

projektek, más projektekben csak 

informatikai eszközvásárlást 

hajtottak végre. 

3 Milyen típusú szoftver implementációs projekteket 

hajtott végre vagy szándékoznak végrehajtani? 

CID - A dokumentumok belső 

forgalma 

4 Milyen online interakciót szeretne az 

állampolgárokkal a margittai Polgármesteri 

Hivatal által nyújtott szolgáltatásokkal 

kapcsolatban? 

Interaktív Weboldal, City App, 

Help Desk az állampolgároknak. 

5 Milyen hasznos információk állnak rendelkezésre 

a kívánt közszolgáltatásokkal kapcsolatban 

a margittai Polgármesteri Hivatal online 

platformján? 

Nyomtatványok, melyeket online 

lehet kitölteni és elküldeni. 

6 Kérjük válassza ki a következő listából a három 

legfontosabb számítógépesítési projektet, 

amelyekre szükség van Margitta 

város versenyképességének növeléséhez és az 

állampolgárokkal folytatott kommunikáció 

hatékonyabbá tételéhez: 

  

- A városháza és az alárendelt 

intézmények hardverének és 

szoftverének számítógépesítése 

"help desk" rendszerekkel a 

kínált szolgáltatások számára. 

- Az adatbázisok egységesítése a 

margittai Polgármesteri Hivatal 

összes intézményénél. 

- Intelligens közvilágítás. 

7 Egyéb javaslatok: APL digitalizálási forma. 

 

4.1.2. A Margittai Polgármesteri Hivatal tevékenységének külső elemzése 

a) az intézményi profil elemzése, mely a margittai Önkormányzat tevékenységében és 

projektjeiben történő kommunikáció/elemzés/nyilvános vita módszereire vonatkozik a 

harmadik felekkel való kapcsolatban (intézmények, állampolgárok, állami és magán 

társaságok, civil szervezetek, stb.)      

Az eljárások / projektek végrehajtásában alkalmazott fő eszköz a margittai Polgármesteri Hivatal 

döntéshozatali átláthatóságáról szóló törvény (52/2003. Sz. Törvény) kialakításával kapcsolatos. 

Ebben az értelemben a normatív okiratok kidolgozása magában foglalja: 

- Elfogadott normatív okiratok tervezete          
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- normatív okiratok tervezetei, amelyeket nyilvánosan jelentettek be a saját weboldalukon 

(https://marghita.ro/); a székhelyén történő kifüggesztéssel; a médián keresztül.          

- Természetes személyek, üzleti szövetségek vagy más jogilag létrehozott egyesületek által kért 

normatív okiratok tervezetével kapcsolatos információszolgáltatás iránti kérelmek.          

- Olyan természetes személyeknek továbbított projektek, akik információs igényt nyújtottak be a 

normatív okirat tervezetével kapcsolatban          

- Az üzleti szövetségeknek és más jogilag alapított szövetségeknek továbbított projektek          

- A civil társadalommal fenntartott kapcsolatra kijelölt felelős személyek          

- Ajánlások beérkezése          

- A normatív okiratok tervezetébe beépített ajánlások          

- Jogilag megalakult egyesületek kérésére szervezett találkozók          

- Kötelező nyilvános vita nélkül elfogadott normatív jogszabálytervezetek (sürgősségi eljárással 

elfogadva vagy olyan információt tartalmaznak, mely mentesíti őket az 52/2003-as Törvény 

alkalmazása alól).          

A margittai Polgármesteri Hivatal szintjén a döntéshozatali folyamat elemzése rávilágít a 

következőkre: 

- Saját székhelyen kifüggesztett;  saját honlapon közzétett; médiában meghirdetett nyilvános 

találkozók (állami intézmények által létrehozott)        

- Hatékony részvétel (emberek száma) a nyilvános üléseken (kizárólag tisztviselők).          

- A képviselők jelenlétében vagy a médiában tartott nyilvános ülések.          

- A résztvevő által a nyilvános üléseken kifejezett megjegyzések és ajánlások.          

- A meghozott határozatokban szereplő ajánlások.          

- Nem nyilvános találkozók, amelyek motiválják a mentesített információkhoz való hozzáférés 

korlátozását, titkos szavazást vagy egyéb indokokat.          

- A nyilvános ülések jegyzőkönyve (összefoglalója).          

- A nyilvánosságra hozott jegyzőkönyvek (összefoglalók).          

A margittai Polgármesteri Hivatal tevékenységének elemzése adatokkal szolgált azokról az 

esetekről is, amikor a közhatóságot beperelték. A közigazgatáshoz intézett döntés átláthatóságáról 

szóló törvény rendelkezéseinek be nem tartása miatt a következő jogi lépések voltak: 

               a) a felperes javára határozott.              

               b) az intézmény javára határozott.              

               c) megoldás alatt állnak. 

A margittai Polgármesteri Hivatal dokumentumkezelésével kapcsolatos működési eljárás: 

- Az eljárás leírja a városháza dokumentumkezelésével kapcsolatos tevékenységeket;          

https://marghita.ro/)


 

27 

 

- Az eljárás megállapítja a munkafolyamatot a levél fogadása és ellenőrzött terjesztése 

során;          

- Az eljárás célja a dokumentumok helyes, hatékony, működőképes és törvényes körforgásának 

biztosítása.          

 

b) Kérdőívek / interjúk felhasználása a margittai Polgármesteri Hivatal tevékenységének 

külső tényezőivel (intézmények / együttműködők / állampolgárok / kedvezményezettek) 

- a közszolgáltatások és a kommunikációs módszer jelenlegi hatékonyságának 

elemzése.      

A partnerekkel és a potenciális kedvezményezettekkel folytatott megbeszéléseket 

követően érdeklődtek a helyi közigazgatás tisztviselőivel történő online kapcsolattartásról, mely a 

problémák megoldására szolgál anélkül, hogy az intézmények székhelyére el kelljen menni, a valós 

időben a városban történő események naptárának bevezetéséről, különféle típusú űrlapok és 

elektronikus formátumú alkalmazásokkal ellátott adatbázis, igazolások, engedélyek kiadásáról, 

polgári jogi állapotú dokumentumok online kiállításáról, online adófizetésről és a fizetési összegek 

megtekintéséről. 

A következő projekteket kiemelték, mint fontolóra vehető javaslatokat: 

a) A margittai Polgármesteri Hivatal épületeinek számítógépesítése és összekapcsolása.              

b) A városháza és az alárendelt intézmények hardverének és szoftverének számítógépesítése "help 

desk" rendszerekkel a kínált szolgáltatások számára.              

c) Online/telefonos támogatási platform az állampolgárok bejelentése esetén.              

d) Számítógépes platform a közüzemi felhasználással kapcsolatos adatok elektronikus 

átvételére.              

e) A margittai Polgármesteri Hivatal az állampolgárokkal fenntartott kapcsolattartási irodájának 

folyamatainak automatizálása.              

f) Az adatbázisok egységesítése a margittai Polgármesteri Hivatal összes intézményében.              

g) Margitta város kulturális ajánlatának digitális platformja.              

h) A tömegközlekedési rendszer számítógépesítése valós idejű információmegjelenítés modern 

eszközeivel.              

i) Intelligens közvilágítás.              

j) ISO 50001 tanúsítással rendelkező megoldások minden háztulajdonos-társulásban, BMS 

(Building Management System) tanúsítvánnyal.              

k) a közüzemi hálózatok számítógépesítése, energia, víz stb.              

l) Megoldások természetes személyek közművek fizetésére elektronikus rendszeren 

keresztül.              
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m) Virtuális Margitta Városi Könyvtár, ingyenes hozzáféréssel.              

n) Az egészségügyi szolgáltatások számítógépesítése és összekapcsolása "a háziorvosok és a 

Dr. Pop Mircea Margittai Városi Kórház és a Nagyváradi Megyei Sürgősségi Kórház UPU egysége 

között.    

o) Az egészségügyi szolgáltatások digitális platformja.              

p) Intelligens nyilvános parkolók.              

q) Intelligens utcai világítási rendszer.              

r) Audio / video megfigyelő rendszer a közbiztonság érdekében.              

s) Az EU előírásainak megfelelő levegőminőség-ellenőrző berendezések              

t) Az E-szavazás platformjai.              

Megállapítást nyert, hogy létre kell hozni egy olyan platformot, amely a különféle 

közszolgáltatásokkal kapcsolatos összes hasznos információt szolgáltatja, amelyek jelenleg több 

online információforrásban vannak szétszórva. A legkeresettebb szolgáltatások a margittai 

Polgármesteri Hivatal által ajánlott szolgáltatások, az egészségügyi rendszerben nyújtott 

szolgáltatások - sürgősségi kórház, gyógyszertárak, egyéb egészségügyi szolgáltatások, 

meghallgatások, kulturális rendezvények, de a családi állapotról szóló dokumentumok, 

városrendezési, autónyilvántartási dokumentumok - voltak. 

Így létrehozták a kvantitatív kutatási eszközt egy külső felméréshez, illetve egy külső kérdőívet (a 

margittai Polgármesteri Hivatal által nyújtott szolgáltatások előnyeit élvező állampolgárok 

számára), a margittai Polgármesteri Hivatal által közvetlenül vagy közvetve végzett tevékenységek 

területén kívül élők számára. 

Ez a kérdőív figyelembe vette az elmúlt öt évben folytatott IT projektek számát, az IT projektek 

jellemzőit, a margittai Polgármesteri Hivatal online platformján elérhető közszolgáltatásokat, 

melyek azok a közszolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos információk, amelyeket online platformon 

szeretnének elérhetővé tenni, a szoftveralkalmazások, az online interakció típusa, a 3 legfontosabb 

számítógépesítési projekt azonosítása, amelyek szükségesek Margitta város versenyképességének 

fokozásához és az állampolgárokkal folytatott kommunikáció hatékonyabbá tételéhez. 

A válaszadóktól kapott eredmények elemzése a következőkre hívta fel a figyelmet: 

KÜLSŐ KÉRDŐÍV 

Sorsz. Kérdések Válaszok 

1 Elégedett-e a nyilvános 

kommunikáció módszerével az 

intézmény/állampolgár között, 

melyet a margittai Polgármesteri 

Hivatal folyat? 

IGEN – 77% 

NEM – 23% 
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2 Mit gondol, min kéne változtatni?  

Pontosítsa: 

- A facebookon / más népszerű közösségi 

hálózatokon keresztül továbbított 

üzenetek.          

- Új kommunikációs módszerek          

- Könnyebb hozzáférés az idősebb emberek 

számára.          

- 

A köztisztviselő magatartása (nagyobb kedvessé

g az állampolgárral szemben).          

- Online platform használata a belső és külső 

kommunikáció javításához.          

- Intézkedések a bürokrácia megszűntetésére.          

- Online kérések és válaszok.          

- Online kommunikáció a javult hatékonyság, 

átláthatóság és professzionalizmus 

érdekében.          

3 Milyen információkat szeretne 

megtalálni Margitta 

Polgármesteri Hivatalának 

honlapján? 

Adók és adók, egyenleg stb. 

Hogyan költik el a közpénzt. 

A zöldterületek kezelésének részletei. 

A városháza állami költségvetése. 

A közintézmény projektjei. 

Online űrlapok. 

A közmunkák állapota. 

Közérdekű információk. 

Létesítmények a polgárok számára. 

4 Gondolja, hogy az online 

támogatást nyújtó 

közszolgáltatások elősegíthetik a 

Polgármesteri Hivatal 

kapcsolatait az 

állampolgárokkal? 

IGEN - 100% 

NEM - 0% 

5 Hogyan szeretné megszervezni a 

weboldalon a nyilvánossággal 

folytatott párbeszédet (chat, 

fórum, kommentár mezők, 

szavazások, szavazási rendszer 

stb.)? 

Online fórum. 

Online szavazási rendszer. 

Online felmérés. 

Csevegés (Chat) 

6 Milyen típusú dokumentumokat / Képeket, szöveget, grafikonokat az elvégzett 
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forrásokat (képeket, szöveget, 

grafikákat) tart Ön hasznosnak? 

munkákról. 

Videofelvétel (Helyi tanács ülések). 

Online elérhető érdekes dokumentumok. 

  

7 Szeretne felhasználói fiókot 

létrehozni egy közintézmény 

webhelyén? 

IGEN - 23% 

NEM - 77% 

  

8 Milyen hasznos 

közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

információ az, amit szeretne, 

hogy elérhető legyen Margitta 

Polgármesteri Hivatalának az 

online platformján? 

Építési engedély. 

Adóigazolás. 

Adók és járulékok. 

A közszolgáltatások részletei. 

Közigazgatási jogszabályok. 

Videófelvétel a margittai Helyi Tanács ülésről. 

9 Milyen online interakciót 

szeretne a margittai 

Polgármesteri Hivatalnak az 

alkalmazottaival és 

szolgáltatásaival? (weboldal , 

City App, ügyfélszolgálat (Help 

Desk), stb.) 

City App. 

Ügyfélszolgálat (Help Desk) 

10 Milyen hasznos 

közszolgáltatásokhoz kapcsolódó 

információ az, amit szeretne, 

hogy elérhető legyen Margitta 

Polgármesteri Hivatalának az 

online platformján (adók 

/ járulékok / kifizetések, 

letétkezelés /   adminisztratív 

dokumentumok felügyelete és 

kiállítása, autó regisztráció 

stb.)? 

Autó regisztráció. 

Igazgatási dokumentumok benyújtása, kiadása és 

nyomon követése. 

Adók / járulékok / kifizetések. 

Javasolt / folyamatban lévő / nyomon követett 

projektek. 

  

11 Kérjük, válassza ki a következő 

listából a három legfontosabb 

számítógépesítési projektet, 

amelyekre szükség van Margitta 

1 Megoldások természetes személyek közművek 

fizetésére az elektronikus rendszerben. 

2 A margittai Polgármesteri Hivatal összes 

intézményének az adatbázisainak az 

egységesítése. 
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város versenyképességének 

növeléséhez és a polgárokkal 

folytatott kommunikáció 

hatékonyabbá tételéhez: 

3 Intelligens közparkolók. 

Online / telefonos támogatási platform a polgárok 

panaszai esetén. 

Levegőminőség-ellenőrző berendezések az EU 

szabványai szerint. 

A margittai Polgármesteri Hivatal épületeinek 

számítógépesítése és összekapcsolása. 

Online / telefonos támogatási platform a polgárok 

panaszai esetén. 

Intelligens közvilágítás. 

Audio / video megfigyelő rendszer a közbiztonság 

érdekében. 

A városháza és az alárendelt intézmények 

hardverének és szoftverének számítógépesítése 

"help desk" rendszerekkel a kínált szolgáltatások 

számára. 

Megoldások természetes személyek közművek 

fizetésére elektronikus rendszerben. 

A margittai Polgármesteri Hivatal épületeinek 

számítógépesítése és összekapcsolása. 

Virtuális Margitta Városi Könyvtár ingyenes 

hozzáféréssel. 

A margittai Polgármesteri Hivatal polgárokkal 

való kapcsolattartási iroda folyamatainak 

automatizálása. 

  

12 Egyéb javaslatok: Helyi tanácsülések videofelvételei valós idejű 

online közvetítéssel. 

Az adatbázisok egységesítése a Városházában. 

A helyi tanács döntéseinek alapjául szolgáló adatok 

online elérhetősége. 

A rendszer adatainak biztosítása. 

Tisztaság a továbbfejlesztett városban. 
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4.1.3. A REGIONÁLIS és HATÁRON ÁTNYÚLÓ kontextus elemzése 

4.1.3.A hasonló rendű városok elemzése a régióból és a határmenti térségből; 

A Margitta várost alapul véve, a régióból és a határokon átnyúló térségből származó hasonló rendű városok 

elemzésén keresztül a kutatás területét olyan városokra csökkentettük, amelyek hasonló népességgel 

rendelkeznek, és amelyek a projekt területéhez tartoznak, Bihar (RO) és Hajdú-Bihar / Békés (HU) 

megyékből. 

 

Ábra: Margitta város térképs – forrás: Google Maps 

 

Így a határ román oldalán a következő városokat azonosították: 

Románia – Bihar megye 

A ROHU határokon átnyúló hatásterület 

UAT Név NÉPESSÉG (2011-es népszámlálás) 

Margitta 15.770 

Székelyhíd 11.526 

Érmihályfalva 9.902 

Élesd 10.066 

Sólyomkővár 1.021 

Nagyvárad (határon átnyúló 

regionális pólus) 

216.614 
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A határ magyar oldala tekintetében a következő városokat azonosították: 

Magyarország– Hajdú-Bihar megye 

A ROHU határokon átnyúló hatásterület 

UAT Név NÉPESSÉG 

Berettyóújfalu 15.305 

Derecske 9.003 

Szarvas 17.230 

Debrecen (határon átnyúló regionális 

pólus) 

207.270 

 

Így elemzési eredményeink szempontjából érdekes vizsgálati terület, amely a Nagyvárad és 

Debrecen regionális polarizációs pólusainak felméréséből származik, a területi távolság és a 

közvetlen határ távolság miatt - Élesd városa és a közös Sólyomkővár, megmaradnak a hasonló 

referencia szereplőknek, azaz a kisvárosoknak a határok mentén, amelyeknek nagyon hasonló a 

népességük, és hasonló szinten vannak a helyi fejlődések és a határokon átnyúló hatások terén. 

A határ román oldalán a határmenti kisvárosok maradnak, mint Margitta, Székelyhíd, 

Érmihályfalva, melyekhez hozzáadódnak Élesd városa és a szomszédos Sólyomkővár települések. 

A magyar oldalon a Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfalu és Derecske, valamint a Békes megyei 

Szarvas városok maradnak elemzés alatt. 

  

A határokon átnyúló közös javasolt munkaeszköz ebben a vizsgálatban az önkéntes társulási forma 

A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS. 

Ez a határon átnyúló együttműködés egy határon átnyúló közös munka platform formáját 

öltheti, online felülettel, a ROHU határ mindkét oldalán található egyesület összes tagjai számára. 

  

A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ PARTNERSÉG 

= online közös munkaplatform 

UAT név (RO) UAT név (HU) 

Margitta Berettyóújfalu 

Székelyhíd Derecske 

Érmihályfalva Szarvas 

Élesd   

  

Debrecen 

(határon átnyúló regionális 

pólus) 

Sólyomkővár - vidéki 

Nagyvárad 

(határon átnyúló regionális 

pólus) 
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Ennek a határokon átnyúló munkaplatformnak az online támogatása alapján kezdeményezhető az 

UAT tagok részvételen alapuló költségvetési politika a határokon átnyúló térségben élő 

állampolgárok hatásaként. 

A részvételen alapuló költségvetés-tervezés olyan folyamat, amelynek során a határokon átnyúló 

térségben élő állampolgárokat arra ösztönzik, hogy azonosítsák és jelezzék a határmenti közösségek 

hiányosságait, majd javaslatokat tegyenek megoldásokra - közös projektek formájában. 

Ezeket a határokon átnyúló tagoknak, illetve mindegyik helyi hatóságnak jóvá kell hagynia, majd 

szavazási folyamatnak kell alávetni őket, amely biztosítja az eredmények reprezentativitását. A 

legtöbb szavazatot kapott projekteket ezen A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS 

típusú online munkaplatformon keresztül hajtják végre. 

A minimális közös határokon átnyúló közszolgáltatások, online támogatással, amelyet saját 

állampolgáraik számára kínálhatnak, és amelyet a határokon átnyúló online közös munkaplatform 

tagjai vállalhatnak, lehetnek 

• Stratégiák / projektek / közszolgáltatások, amelyeket a határokon átnyúló partnertagok 

osztanak meg, bevonva az állampolgárokat a határokon átnyúló részvételi költségvetési 

eszközén keresztül;              

• Adók  kifizetése minden UTA szinten;              

• Mindegyik UAT tag sugarán belüli parkolási előfizetések vagy a tagok 

közötti halmozódás;              

• A petíciók benyújtása és azoknak az állapotának a nyomon követése mindegyik UAT-tag 

számára;              

• A nehézforgalomhoz szükséges engedélyek kiadása az UAT minden egyes tagjának a 

szintjén;              

• Adóbevallások benyújtása mindegyik UAT tag szintjén;              

• Az adóigazolás kiadása minden UAT tag szintjén;              

• A határon átnyúló tömegközlekedési előfizetések kiadása (Nagyvárad Berettyóújfalu 

vonalon). 

Hozzáférhetőséget a határokon átnyúló platform online szolgáltatásaihoz a következőképpen lehet 

biztosítani: 

 korlátozott formában, személyi azonosítószám (CNP) / adószám (CUI) alapján 

 teljes hozzáférés - a platformon regisztrált felhasználó és jelszó alapján, amelyet minden 

UAT tag jóváhagy. 
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Ábra: A határokon átnyúló referenciaterület térképe - forrás: Google Maps 

 

1.3.b) A régióban és a határokon átnyúló térségben alkalmazott bevált gyakorlatok példáinak 

azonosítása.              

Kutatási projektünk határokon átnyúló eljárásokat követ a helyi költségvetések kezelésének, a 

modern kommunikációs technológiák előmozdítását célzó politikák, az adatkezelési kapacitás 

javítása, a közigazgatási tevékenységek átláthatóságának növelése és a részvételi döntéshozatali 

folyamatok előmozdítása javítása érdekében. 

A projekt partnereinek célja a tapasztalatok cseréje a közigazgatás tevékenységeiről, a hatékonyság 

kihívásairól és megoldásairól, valamint az állampolgárokkal való jobb kommunikációról. 

Elemezésre kerül az informatikai megoldásoknak az adatkezelés javításának eszközeként történő 

felhasználása Margitta város (Bihar megye) helyi közigazgatásában, és célja a helyi közigazgatás 

kapacitásának növelése helyi közszolgáltatások nyújtásával, minőségi szolgáltatásokon keresztül, a 

kommunikáció megerősítése és a fenntartható együttműködési mechanizmusok létrehozása annak 

érdekében, hogy javítsák a határokon átnyúló cseréket. 

Példák a jó gyakorlatra a határ román oldaláról (RO): 

- GIS technológia a térségfejlesztés jó szervezéséhez Nagyváradon.          

HU 

RO 

Szarvas 
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- Nagyvárad City App modell.          

- Nemzeti kataszteri program.          

- A Nemzeti Környezetvédelmi Ügynökség által képviselt védett természeti területek. 

Példák a jó gyakorlatra a határ magyar oldaláról (HU): 

- nemzeti központosítás és az ITC modellek helyi szintű importálása. 

- a természetes védett területek térképészeti ábrázolása, vízgazdálkodás, vészhelyzetek stb.          

  

A határokon átnyúló városok - Margitta, Székelyhíd, Érmihályfalva, Élesd, Sólyomkővár, 

Berettyóújfalu, Derecske és Szarvas - elemzése felfedett néhány hasonlóságot a meglévő 

erőforrások és a helyi fejlődés szempontjából, ami lehetővé tette egy olyan jó gyakorlat példájának 

a kidolgozását, amely egyesíti a fent említett városok erősségeit. 

Mindezeket az intézményi együttműködési javaslat formájában halmoztuk fel, amely biztosítja a jó 

gyakorlatok cseréjének fejlesztését és többszörisítését, szorosabb együttműködését és a partnerek 

közös bevonását. 

Ebben a tekintetben javasolt egy közös, határokon átnyúló munkaeszköz, amelyet online platformon 

lehet kifejleszteni, általánosan HATÁROKON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS-nek nevezni, 

vagyis egy állami társulási köztestület, amelyet Bihar / Hajdú-Bihar megyékben, a kis határokon 

átnyúló ROHU városok szintjén hoztak létre (Margitta, Székelyhíd, Érmihályfalva, Berettyóúffalu 

és Derecske), amely horizontális együttműködést és ágazati tevékenységek összehangolását 

biztosítja a városok közös integrált információs stratégiája szerint, valamennyi érintett szereplő 

bevonásával és felelősségével: a közszféra, a civil társadalom, az üzleti környezet. A folyamatot a 

határokon átnyúló helyi közigazgatás koordinálja és segíti, az egyes érintett országokra vonatkozó 

törvények által ráruházott felelősségeknek megfelelően. 

Ez a határokon átnyúló partnerség kialakulhat egy közös, határokon átnyúló online platform 

formájában, amelybe az egyesület tagjai bevonódnak a ROHU határ mindkét oldalán. 

Ennek a határokon átnyúló munkaplatformnak az online támogatása alapján kezdeményezhető az 

UAT tagok részvételen alapuló költségvetési politika a határokon átnyúló térségben élő 

állampolgárok hatásaként. 

A határokon átnyúló partnerség létrehozásának célja a közvélemény jobb tájékoztatása a határokon 

átnyúló térségben, az adatok terjesztése és szervezett kereten belüli megfelelő konzultáció, 

tekintettel az állampolgárok, a határ menti térség helyi hatóságainak, a magánszektornak és/vagy 

tanácsadók konkrét igényeire és prioritásaira, mivel érdekeltek a prioritási irányokban részt vevő 

kis, határokon átnyúló városok integrált számítógépesítése szempontjából: 

• Intelligens kormányzás (ideértve a helyi és regionális adminisztráció szintjét, a helyi és 

regionális adminisztráció sajátos folyamatainak modellezésével); 
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• Intelligens mobilitás (ideértve az intelligens forgalmat és az intelligens parkolási 

megoldásokat a közterületeken); 

• Intelligens lakhatás (ideértve az intelligens otthonokat és a digitális gyógyszert / intelligens 

egészségügyi ellátást); 

• Intelligens oktatás (beleértve az intelligens kultúrát); 

• Okosabb állampolgárok / okosabb közösségek; 

• Intelligens infrastruktúra (beleértve az intelligens épületeket); 

• Intelligens közművek (beleértve az összes típusú intelligens energiagazdálkodást, beleértve a 

„kapcsolt energiatermelést” és a bármilyen típusú kiegészítő energiaforrások kombinációját 

is); 

• Tiszta és intelligens környezet; 

• Okosabb vállalkozások; 

• Számítógépes és információs biztonság. 

A határokon átnyúló helyi közigazgatás szintjén figyelembe vett fő kérdések: 

 A naprakész adatbázisok biztosítása; 

 Kommunikáció és adatcsere az ágazati partnerek között közös célokból; 

 Szükség szerint a határokon átnyúló stratégia és politikák frissítésének a koordinálása a 

határokon átnyúló városok integrált számítógépesítésével kapcsolatban; 

 Az átláthatóság biztosítása a tervezésben, a végrehajtásban és a nyomon követésben; 

 A határokon átnyúló integrált információs stratégia végrehajtása Bihar / Hajdú-Bihar 

megyében található, határokon átnyúló kisvárosok számára; 

 A fejlesztési struktúrák konfigurációjának katalizálása tekintettel a számítógépesítés 

prioritási területeire; 

 Döntéshozatal átlátható műszaki alapon, integrált, intézményközi módon; 

 Az intézkedések és a beavatkozások intézményközi koordinációja közös stratégiai alapon a 

szinergia biztosítása és a végrehajtási szakaszokra gyakorolt hatás maximalizálása céljából; 

 Az intézkedések és a beavatkozások prioritása a határokon átnyúló stratégia 

rendelkezéseinek megfelelően; 

 A határokon átnyúló stratégia és fejlesztési politikák nyomon követése, értékelése, frissítése; 

 Az eszközök életképessége, amelyek biztosítják a közösség állampolgárainak bevonását a 

folyamat minden szakaszába. 

A határokon átnyúló partnerség javasolt fő tevékenységei a következők: 

a) Bihar/Hajdú-Bihar/Békés megyék térségében található érintett szereplők tájékoztatásának és 

aktív részvételének biztosítása, kis, határokon átnyúló városok integrált informálására vonatkozó 

határokon átnyúló stratégia frissítésének, végrehajtásának és nyomon követésének folyamatában: 
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o  Az állampolgári információs rendszer koordinálása; 

o  Ösztönözze a fő szereplőket a stratégia, annak eredményei és hatásainak 

kidolgozásában, végrehajtásában, nyomon követésében és értékelésében; 

o  Informatikai platform használata az érintett szereplők részvételének ösztönzésére a 

stratégia végrehajtásában. 

b) A frissített adatok forgalmának biztosítása a határokon átnyúló stratégia helyes megalapozása 

érdekében: 

• A szükséges frissített adatok biztosítása; 

• Integrált számítógépes rendszer biztosítása a szükséges adatok frissítéséhez és terjesztéséhez 

a Bihar / Hajdú-Bihar / Békés megyékben található kis, határokon átnyúló városok szintjén; 

• Az információs platform működésének biztosítása a határokon átnyúló stratégia frissítése 

érdekében. 

c) A stratégia frissítési, végrehajtási és megfigyelési folyamatának koordinálása: 

• A döntéshozatali szinten résztvevő intézményi egységek részvételének biztosítása az 

intézményközi határokon átnyúló partnerség keretében; 

• A végrehajtási szinten résztvevő intézményi egységek részvételének biztosítása az 

intézményközi határokon átnyúló partnerség keretében; 

• A határokon átnyúló stratégia végrehajtására vonatkozó döntéshozatali folyamat technikai, 

átlátható alapon történő szervezése, közösen elfogadott eszközök felhasználásával; 

• Az intézményközi határokon átnyúló partnerség keretében hozott stratégiai döntések 

végrehajtásában résztvevő intézmények szintjén történő horizontális koordináció; 

• A határokon átnyúló stratégia végrehajtásának nyomon követése és azok hatásának 

kiértékelése; 

• A jelentéstételi rendszer biztosítása az érintett határokon átnyúló városok közösségei 

számára; 

• A határokon átnyúló stratégia frissítése. 

d) A határokon átnyúló stratégia népszerűsítése: 

• A civil társadalom és az érintett intézményi szereplők szintjén az együttműködés 

megerősítése és ésszerűsítése érdekében a határokon átnyúló városok fejlesztéséért; 

• Regionális és nemzeti szinten annak érdekében, hogy kialakuljon a pozíció és a terület 

szerepe a résztvevő határokon átnyúló városok prosperitása érdekében; 

• A határokon átnyúló stratégia kidolgozásának és végrehajtásának folyamatában való 

részvétel szükségességének és előnyeinek népszerűsítése a politikai, gazdasági és társadalmi 

körökben; 

• A kulcsfontosságú célok, programok és projektek népszerűsítése a finanszírozók számára. 
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A határokon átnyúló városoknak a 2020–2030 közötti időszakra vonatkozó számítógépesítésére 

szolgáló integrált határokon átnyúló stratégia végrehajtására irányuló, határokon átnyúló 

partnerségnek kizárólagos tanácsadói szerepe van. 

A határokon átnyúló partnerség keretén belül végzett tevékenység önkéntes, tagjai semmiféle 

díjazással vagy előnyökkel nem rendelkeznek. 

A határokon átnyúló partnerség tagjai részt vesznek a meghatározott témákban folytatott vitákban, 

és intézkedéseket és ajánlásokat javasolhatnak ezek megoldására, rendelkezésre bocsátva az érintett 

határokon átnyúló városok közösségeinek javára tapasztalataikat és tudásukat. 

A határokon átnyúló partnerséget azzal a céllal alakítják ki, hogy egy integrált és átlátható 

döntéshozatali rendszert biztosítson az érintett határokon átnyúló városok számítógépesítésére 

szolgáló integrált határokon átnyúló stratégia végrehajtása tekintetében. 

A határokon átnyúló partnerség a civil társadalmi szervezetek, az üzleti környezet, az ügynökségek 

és a helyi közigazgatás képviselőiből áll, amelyek relevánsak a határokon átnyúló városok 

fejlesztésében, a közösen vállalt stratégiai szempontok szerint. 

 

 

2. LÉPÉS.AZ EREDMÉNYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ELEMZÉSE 

 

a) Procesarea si analiza rezultatelor derivate din analiza situatiei existente. 

ANALIZA SECTORIALĂ A SITUAȚIEI ACTUALE 

Stadiul actual în informatizarea sectorului „guvernanță locală” din perspectiva orașului  

Aplicațiile Informatice pentru guvernanță locală, care sunt sau nu conectate la Baze de Date, 

implementate în Primăria Marghita si instituțiile subordonate Primăriei Marghita au evidentiat 

nevoia pentru trasabilitatea activității Primariei Municipiului Marghita, sugerând oportunitatea 

unui sistem de tip “task management”. 

Analiza GAP a situației actuale în raport cu obiectivul de integrare informatica 

Sorsz. GAP elemzési 

kritérium 

A jelenlegi helyzet szintetikus 

leírása 

Az átmenet alapelveire utaló 

jelzések 

1 A jelenlegi 

megoldások képessége 

integrálni egy közös 

felhőplatformba 

A városházán belüli egyes 

adminisztratív folyamatokat 

alkalmazások támogatják, 

amelyek jó összeköttetési 

potenciállal bírnak, de nem 

biztosítanak interfészeket más 

rendszerekhez való 

kapcsolódáshoz vagy a bevitt 

adatok más rendszerekből való 

elérhetőségéhez. Jelenleg a 

megvalósítások különböző 

technológiákat használnak, 

Alapelvek kidolgozása a 

rendszerek átjárhatóságának 

biztosítására (nyílt architektúra, 

nyílt szabványok és formátumok 

használata), az adatokhoz való 

hozzáféréshez programozási 

felületek révén, az adatszerkezetek 

átlátható meghatározására az 

újrafelhasználás lehetővé tétele 

érdekében. Átfogó térkép készítése 

a városházán belüli folyamatokról, 

valamint azokról, akik kapcsolatba 
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Sorsz. GAP elemzési 

kritérium 

A jelenlegi helyzet szintetikus 

leírása 

Az átmenet alapelveire utaló 

jelzések 

amelyek közül néhány elavult, 

és újabb technológiákra való 

áttérést igényel (ez a szempont 

már megfontolt és tervezett). A 

rendszereknek gyenge vagy 

egyáltalán nincs 

összeköttetése, különböző 

technológiákkal készültek, 

néhányuk nem frissíthető. A 

dokumentumok kezelésére és 

archiválására még nem létezik 

központi rendszer, bár vannak 

olyan rendszerek (CID), 

amelyeket e tekintetben esetleg 

bővíteni lehet. A különféle 

szervezeti egységek jelenlegi 

tevékenységében továbbra is 

vannak olyan operációs 

területek, amelyeket a szoftver 

rendszerek nem fednek le, és az 

alárendelt intézményekkel való 

átjárhatóság nagyon gyenge. 

lépnek más intézményekkel, az 

állampolgárokkal és a 

vállalkozásokkal, az azonosított 

folyamatok jelenlegi informatikai 

lefedettségének elemzése, a 

lehetséges folyamatok 

optimalizálásának elemzése, 

valamint az, hogy miként 

segíthetik őket az informatikai 

folyamatok . A meglévő 

rendszerek technológiai frissítése, 

azok összekapcsolása a stabil 

alapelvekkel, azok helyettesítése 

(újrakészítéssel), amelyeket nem 

lehet (vagy nem kifizetődő) 

frissíteni, a szükséges rendszerek 

megvalósítása a folyamattérkép 

megfelelő lefedéséhez. 

2 Mennyire felelnek meg 

a jelenlegi megoldások 

az adatok átjárhatósági 

kritériumának 

Ez általában nem érvényes a 

városháza és az alárendelt 

intézmények 

szoftveralkalmazásainak teljes 

ökoszisztémájának szintjén. 

Az érintett struktúrák egyetlen 

egységében használható 

adatszerkezetek meghatározása, az 

összes számítógépes rendszer által 

végrehajtott struktúrák 

meghatározása, vagy legalább 

eszközként történő felhasználása a 

rendszerek közötti fordításhoz. 

3 Az intelligens város 

követelményeivel 

összehasonlítva a 

biztosított 

kiberbiztonsági szint 

Léteznek általános biztonsági 

rendszerek és intézkedések, 

amelyeket városháza szinten és 

alárendelt módon hajtanak 

végre, például: magán IP-címtér, 

tűzfalbiztonság az IP-kapcsolat 

szintjén, spam-, vírus- és 

rosszindulatú programok elleni 

védelem az e-mail és http 

szerverek számára. De 

hiányoznak mind a jelenleg 

alapvető fontosságúnak ítélt 

elemek, mint például a DMZ, az 

integrált és központosított 

identitáskezelés, az alkalmazás-

ökoszisztéma által előállított 

adatok nyomonkövetési 

rendszere, valamint a jövőbeli 

intelligens város típusú 

rendszerek és alkalmazások 

A biztonsági ellenőrzés elvégzése a 

városháza és az alárendelt 

egységek szintjén, amely az alapját 

képezi az integrált biztonsági 

politika kidolgozásának, valamint a 

kiberbiztonsági terv 

végrehajtásának, fenntartásának és 

kiterjeszthetőségének, amely 

magában foglalja a jelenlegi 

biztonsági rendszerek 

korszerűsítését a ipar jelenlegi 

szabványainak és az intelligens 

város forgatókönyveinek kezelése 

az új adattípusok beépítésével és 

az okos városi rendszerek 

és alkalmazások által generált 

áramlásokkal kapcsolatos 

biztonsági követelmények 

integrálása érdekében. 
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Sorsz. GAP elemzési 

kritérium 

A jelenlegi helyzet szintetikus 

leírása 

Az átmenet alapelveire utaló 

jelzések 

kezeléséhez szükséges 

elemek. Ez utóbbi elemeket az 

érzékelő infrastruktúra, a 

forgalomirányítási rendszerek, a 

távoli világításkezelés, az 

intelligens hálózatok, az 

épületkezelő rendszerek 

képviselik. Mindezek az elemek 

új típusú architektúrákat, új 

típusú adatokat és új típusú 

alkalmazásokat vezetnek be, 

amelyek biztonságot igényelnek. 

4 A jelenlegi 

megoldások milyen 

mértékben fedik le az 

intelligens várost 

meghatározó 

előírásokat 

Számos olyan megoldás van 

megvalósítva, amelyek jó 

kiindulási pontot képviselnek 

egy intelligens város 

megvalósításában. Ezek a 

rendszerek kiindulhatnak az 

intelligens várost meghatározó 

előírások teljesítésében. 

  

Az intelligens város általános 

architektúrájának meghatározása a 

stratégia pilléreire épített integrált 

és holisztikus megközelítés révén, 

valamint egy olyan beruházási terv 

révén, amely új rendszerek és 

alkalmazások bevezetésével 

támogatja az intelligens városra 

való áttérést. Intelligens hálózatok 

a villamosenergia-szállításhoz, a 

távoli világításkezelés, az 

intelligens parkolás, kiegészítve a 

közigazgatás által kínált online 

szolgáltatásokat, alternatív 

tömegközlekedési rendszerek 

(elektromos buszok, kerékpárok), 

integrált környezetfigyelő rendszer 

város szinten, a rendszerek néhány 

példáját képviselik, ami egy okos 

várost alkot.  

5 A jelenlegi 

megoldások 

lehetnek utángyártottak 

(refactoring), hogy 

megfeleljenek a 

integrálhatóság és az 

átjárhatóság 

követelményeinek 

Az utángyártás lehetősége 

nagyban különbözik a meglévő 

informatikai rendszerek 

esetében. Néhányukban 

már folyamatban van a 

technológiai frissítés 

újragondolása, és lehetőségük 

van későbbi újbóli felújításra, 

hogy lehetővé tegyék az 

átjárhatóságot a harmadik féltől 

származó rendszerekkel. Az 

elavult technológiákkal 

bevezetett rendszereket, 

amelyeket jelenleg nem 

frissítenek rendszeresen, ki kell 

cserélni. Általában véve a 

potenciál nagymértékben függ 

az életciklus költségelemzésétől, 

Az egyes rendszerekre vonatkozó 

egyedi elemzés, életciklus-költség 

elemzés az utángyártás 

lehetőségeinek értékelése során, az 

újra-megvalósítási változattal 

szemben. 



 

42 

 

Sorsz. GAP elemzési 

kritérium 

A jelenlegi helyzet szintetikus 

leírása 

Az átmenet alapelveire utaló 

jelzések 

amelyet az ajánlatkérés 

időpontjában kell elvégezni a 

utángyártási szolgáltatások 

megvásárlásakor, azzal a 

lehetőséggel, hogy bizonyos 

esetekben kifizetődőbb lesz a 

rendszerek újratelepítése. 

6 Mennyire felelnek meg 

a jelenlegi megoldások 

a felhő rendszer 

diagnosztikai 

követelményeinek 

A felhő (cloud) kontextusában a 

diagnosztizálhatóság 

elengedhetetlen szempont, 

figyelembe véve azoknak a 

hatásoknak a nagyságrendjét, 

amelyeket a 

teljesítménycsökkenés okozhat, 

amelyek többé-kevésbé kiterjedő 

területeken megváltoztathatják 

az integrált építészeti együttes 

működését. 

Ezért ennek a kritériumnak a 

fényében a felhőintegrációhoz 

ajánlott, különösen azoknak az 

alkalmazás-, adat-architektúrák 

és DBMS-eknek a kategóriáira, 

amelyek megfelelő teljesítmény-

figyelő eszközökkel járnak, vagy 

jelenlegi megoldások esetén 

ezek közül nagyon kevés 

részesülhetne az ilyen 

eszközökből. 

A probléma megoldása érdekében 

javasolt virtualizálni az 

alkalmazásokat, és felhőbe 

migrálni az adat-architektúrákat 

integrált platformon, amely 

megfigyelő és diagnosztikai 

technológiai összetevőket 

tartalmaz (pl. DB2 UDB vagy 

ORACLE). 

7 Az a mérték, ameddig 

a jelenlegi megoldások 

lehetővé teszik a 

felhőrendszer 

mértezhetőségét. 

A méretezhetőség külön 

kezelhető a hardver 

infrastruktúra területein (1) és a 

szoftveralkalmazások 

ökoszisztémájában (2), 

amelyeket a Városháza és az 

alárendelt intézmények 

használnak. 

  

Egy olyan dinamikus 

környezetben, mint például az 

intelligens városból származó 

információáramlás, a 

méretezhetőség elérése egy 

egységes adatközpont 

megvalósításától függ, amely 

lehetővé teszi: 

 a hardveres infrastruktúra 

egységes kezelését 

 többszintű virtualizációt 

(hardver infrastruktúra, 

hálózat, alkalmazások) 

 szolgáltatások szervezését 

 szolgáltatások és adatok 

összesítését és cseréjét 

 javak és mechanizmusok 

távvezérlését utcai szinten 

egy közös kezelési felület 

segítségével 

 szolgáltatások és 
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Sorsz. GAP elemzési 

kritérium 

A jelenlegi helyzet szintetikus 

leírása 

Az átmenet alapelveire utaló 

jelzések 

alkalmazások 

összekapcsolását nyílt API-k 

segítségével 

 az intelligens eszközök 

(különféle érzékelők, 

számlálók) és más elemek, 

amelyek a városháza-

rendszerekhez hozzáférnek 

és adatfolyamokat 

generálnak, 

személyazonosságainak 

központosított kezelését. 

8 A jelenlegi 

megoldások milyen 

mértékben teszik 

lehetővé a Big Data 

(Nagy Adat) 

működését a felhő 

rendszerben 

A jelenlegi számítógépes 

rendszerekben jelenleg 

bevezetett adatbázis-

rendszereknek jelentős 

teljesítménykorlátozásaik 

vannak, a Big Data-ra 

nézve. Nagyra értékeljük, hogy a 

jelenlegi adatbázisok egy része 

elfogadható utángyártási 

költségekkel átvihető más 

technológiákra. Ez általában 

nem érvényes a jelenleg 

működésben lévő operációs 

rendszerekre. 

Az egyes rendszerekre vonatkozó 

egyedi elemzés, életciklus-költség 

elemzés  az adatbázis-támogatás 

megváltoztatásának és az 

adatbázisokkal történő műveleteket 

végrehajtó modulok utángyártási 

lehetőségeinek értékelése során, 

szemben az újratelepítési 

változattal. 

9 A mérték, ameddig a 

jelenlegi megoldások 

lehetővé teszik az 

adatok 

konvertálhatóságát a 

felhő rendszerbe 

Jelenleg az aktuális megoldások 

nem teszik lehetővé az adatok 

konvertálhatóságát, mivel 

nincsenek feltárt, dokumentált 

interfészek. 

Meg lehet oldani az adatok 

konvertálhatóságát a Felhő (Cloud) 

rendszerbe, amennyiben a 

felhasznált adatstruktúrák 

rendelkezésre állnak, és 

a programozási 

felületek fejlesztésre 

és dokumentálásra kerülnek. 

10 Mennyire teszik 

lehetővé a jelenlegi 

megoldások az 

integrált felhő 

operációs rendszer 

moduláris fejlesztését 

A meglévő rendszerek egy része 

hajlamos a felhőintegrációra, az 

integrált - működőképes 

rendszer moduláris fejlesztése - 

a felhőn tökéletesen ajánlott 

megoldás az adott kontextusban 

Azokat a megoldásokat, amelyek 

nem alkalmasak a felhőben 

modulként történő integrációra 

(akár jelenlegi állapotban, akár 

virtualizáción keresztül), 

kicserélik. 

  

Ezek az adatok rávilágítanak a margittai Polgármesteri Hivatal jelenlegi informatikai 

infrastruktúrájára, a kihívásokra és azok fejlesztésének lehetséges megoldásaira. 

 

b) Az általános profil, a jelenlegi problémák és a fejlesztési igények kialakítása.      

Tekintettel arra, hogy Margitta város informatikai ökoszisztémáját képező információs 

rendszereknek hatékony szerepet kell betölteniük, ellenőrzést és nyomon követhetőséget kell 
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biztosítaniuk az intézményekben és más szervezetekkel (más helyi intézményekkel vagy központi 

testületekkel, vagy az állampolgárokkal és vállalkozásokkal, melyek tevékenységeiket a városban 

végzik), mindaddig, amíg ezeket a folyamatokat nem izolálják, hanem integrálják, közös 

erőforrásokat használva, és más tevékenységekben továbbra is felhasznált adatokat és 

dokumentumokat generálnak, a számítógépesítés megközelítését integrálni kell. 

Az integrált és átjárható megközelítés elérésének másik nagyon fontos szempontja a szabványok, 

különösen a nyílt szabványok standardizálása és használata, ideértve olyan plug-and-play 

architektúrák fejlesztését is, amelyekben a rendszereket hozzá lehet adni vagy a lehető 

legegyszerűbben cserélhetők, elkerülve az olyan jelenségeket, mint a "kötött vásárló", amelyeknél a 

rendszereket csak bizonyos beszállítók tarthatják karban vagy bővíthetik, és amelyek helyettesítése 

tiltja a költségeket és az erőfeszítéseket, vagy "információs szigetek", vagyis olyan számítógépes 

területek létezése, amelyek nem képesek kommunikálni az ökoszisztémával. 

Margitta városának integrált számítógépesítési stratégiájának kidolgozása a modern városfejlesztés 

természetes lépése, amely a következőkhöz vezet: 

• fejlődő helyi IT-ágazat, amely innovációt, minőségi megoldásokat és termékeket generál 

az optimális városi ökoszisztéma támogatására. Ennek a fejlődésnek erős katalizátora 

annak biztosítása, hogy a helyi IT-szolgáltatók hozzáférjenek ahhoz a lehetőséghez, 

hogy a nyújtott szolgáltatásokon keresztül közvetlenül hozzájáruljanak a intelligens 

város (Smart City) típusú ökoszisztéma fejlesztéséhez. 

• a hatékony intézményi infrastruktúra, amely minőségi közszolgáltatásokat nyújt, magas 

szintű elégedettséget vált ki mindazok számára, akik a közintézményekkel lépnek 

kapcsolatba, és magasabb életminőséget vált ki, különösen az egészségügy, a 

tömegközlekedés és a közművek területén.              

• vonzó befektetési célpont, többek között az infrastruktúra, a navigáció és az információk 

magas szintű hozzáférhetősége révén.              

• az európai alapok befektetésekben való lehívásának és felhasználásának hatékonysága a 

hosszú távú fejlődés biztosítása és támogatása érdekében.              

A számítógépesítés integrált megközelítése az alábbi elvek sorozatán alapul: 

- Az adatok átjárhatósága és integrálhatósága.              

- A rendszer modulárissága és konvertálhatósága.              

- Skálázhatóság és felcserélhetőség.              

- Testreszabás a helyi igényeknek megfelelően.              

- Diagnózis.              

- Információbiztonság.              
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A számítógépesítés célja, hogy növelje a városi ökoszisztéma fenntarthatóságának és ellenálló 

képességének szempontjából kritikus rendszerekből származó adatgyűjtési kapacitást. Ebből a 

szempontból a városi ökoszisztémát a természetes élőhely és az emberi élőhely hibridjeként 

elemzik. Így a beavatkozás fő irányai a környezeti kérdéseket is érintik, mind az állampolgárok 

életminőségének szempontjából, mind a városi térben az emberrel együtt élő növények és állatok 

szempontjából. Az intelligens városfejlesztés magában foglalja az ökoszisztéma megértését. Így az 

intelligens városmodell figyelembe veszi az adatok analitikus feldolgozását is, hogy azok hatékony 

és eredményes döntéshozatalhoz szükséges ismeretekké alakuljanak. 

A számítógépesítés segít hatékonyan gyűjteni az információkat a városi ökoszisztéma különféle 

rendszereiből. Az intelligenciastratégia fő célja egy városi ökoszisztéma létrehozása, amelyben az 

IKT révén az egyes alkotóelemek (emberektől autókig, épületekig, berendezésekig, eszközökig, 

hálózatokig stb.) képesek kölcsönhatásba lépni bármely más rendszerrel, amellyel a stratégiáját 

hozzá lehet igazítani ahhoz a kontextushoz, amelyben tapasztalatokból lehet tanulni, amelyben 

biztosított a proaktív/megelőző tevékenységek tudáskerete, amelyben a városi tér rendszerei 

"szocializálódnak", együttműködnek, "tárgyalnak" és elérik sajátos céljaikat a lehető legkevesebb 

erőforrás felhasználásával. 

  

Margitta város szintjén elvégzett külön elemzés az alábbiakat emelte ki 

problémák vs. lehetséges megoldások: 

Általános problémák UAT Margitta Javasolt alternatívák/megoldások 

Szolgáltatások közömbös állampolgárok 

számára: nagy volumenű és nem személyre 

szabott szolgáltatások. 

Az IKT használata az állampolgárok számára 

nyújtott különféle szolgáltatások információs 

rendszereinek integrálására. 

Nagy nehézségek vannak az összes 

információ felhasználásával. 

  

Az állampolgárok kevés információval 

rendelkeznek a városi erőforrások 

felhasználásáról. 

Széles körű felügyeleti rendszerek a 

közbiztonság fokozása érdekében. 

  

A befektetésekkel és az állampolgárokkal 

kapcsolatos történeti adatok azonnali 

szolgáltatási rendszere. 

Az előállított ivóvíz hálózatának 

hatékonysága és az ivóvíz minőségének 

javítása. 

Bővített szenzorhálózat a vízfigyeléshez és 

vízkezeléshez, valósidejű elemzéssel és 

adatszolgáltatással az összes érdekelt számára. 

A magánrendszer túlzott bürokráciával és a 

közszolgáltatások hatástalanságával néz 

szembe. 

Dedikált informatikai rendszer, amely növeli a 

közszféra termelékenységét és egyszerűsíti a 

közszolgáltatási eljárásokat. 
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Általános problémák UAT Margitta Javasolt alternatívák/megoldások 

Az energiaforrások bizonytalanok és 

instabilak. 

Az energiaárak valós idejű hozzáférése és a 

stratégiák testreszabása mindegyik háztartási 

fogyasztó és közintézmény számára. 

  

Margitta városának intelligens városmodellnek, és állampolgár központúnak kell lennie. 

Az infrastruktúrának lehetővé kell tennie a jelenlegi alkalmazások, a jelenlegi rendszerek könnyű 

integrálását, valamint a kísérleti állomások fejlesztését és integrálását, amelyek során a gyakorlatba 

történő bevezetés előtt kipróbálhatják a különböző új technológiákat és megoldásokat - a tervezési, 

integrációs stb. hiányosságok elkerülése érdekében. Ezeket a rendszereket egy közös 

kommunikációs és vezérlőplatformhoz kell csatlakoztatni, de a fejlesztés alatt álló összes 

informatikai projekt irányításához is. Ezen felül minden rendszerhez integrált parancsnoki és 

vezérlőközpont szükséges. 

Az információkat a felhőben (cloud) rendezik el, lehetővé téve minden érdekelt fél számára az 

erőforrásokhoz való hozzáférést, valamint az erőforrásokhoz és a tartalomhoz való 

hozzájárulást. Az érdekelt felek között szerepel: a városháza, a városháza alárendelt struktúrái, a 

helyi kórházak / orvosi rendelők hálózata, az iskolák / óvodák hálózata, valamint a helyi közösség 

és a magánkörnyezet. Hozzáférésük a központi irányító és vezérlőegység szintjén ellenőrzött 

jogokon alapulhat. 

A modell innovatív eleme a kompetenciaegységek azon csoportja, amelyet helyben kell fejleszteni 

az ökoszisztémákkal kapcsolatos különféle kérdésekben, amelyeket IKT megoldások 

támogatnak. A kompetencia egységeket az intelligens város integrált irányító és vezérlő központja 

köré szervezik, és különféle helyi köz- és magánintézményekből származó szakembereket foglalnak 

magukban. Az intelligens város fejlesztési kapacitása nem kizárólag a városháza feladata. 

A modell lehetővé teszi új alkalmazások és rendszerek állandó hozzáadását a meglévő 

architektúrához, ezáltal ösztönözve a helyi üzleti közösség fejlődését különböző ágazati irányok 

szerint. Az egyetlen feltétel az előszűrés a teljesítmény és a kompatibilitási kritériumok egyértelmű 

rendszeréhez viszonyítva. Ez az integrált egység szintjén működő bizottság feladata. Ugyanakkor a 

modell lehetővé teszi a meglévő infrastruktúrára, hogy a városi intelligencia értelmében különféle 

tudás-elemeket fejlesszen ki. Ez kedvező feltárási környezet a köz- és a magánkutatási és 

innovációs struktúrák számára, amely az ellenőrzött hozzáférés alapján modelleket, algoritmusokat 

dolgozhat ki a városi ökoszisztéma viselkedésének megértésére és szintetikus helyzetek 

létrehozására a helyi döntéshozók, valamint a kedvezményezettek más kategóriái számára. (pl. 

rendőrség stb.) Ezen a modellen keresztül a rendszer él és folyamatosan fejlődik az igények és 

lehetőségek szerint. 
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A Margitta számára kidolgozott intelligens városmodell összhangban áll az „Európa 2020” 

menetrend prioritásaival, az alábbiak szerint: 

 Intelligens növekedés: (1) az IKT-technológiák városi térségekben történő széles körű 

megvalósításához kedvező terepteremtése; (2) az innovációk támogatásával egy olyan területen, 

amely jelentős hatással van a népességre; (3) az intelligens gazdaság támogatásával és a kkv-k 

versenyképességének fokozásával a partnerklaszterekben differenciálás alapján; (4) a "digitális" 

társadalom fejlesztésével és az IKT-ba történő beruházások növelésével 

 Befogadó növekedés: (1) hatékonyabb közigazgatás támogatásával; (2) diverzifikáltabb 

gazdasági tevékenység és új szolgáltatások létrehozásával, amelyek a hátrányos helyzetű 

társadalmi szegmenseket is magában foglaló beruházások életciklusára összpontosítanak              

 Fenntartható növekedés: (1) a városi terek éghajlatváltozáshoz való jobb adaptálása révén; (2) 

egy fenntarthatóbb közlekedés révén; (3) az erőforrások hatékonyabb felhasználásával; (4) a 

városi terek környezetszennyezésének csökkentésével; (5) jobb kockázatkezelés és magasabb 

prevenciós tevékenység révén; (6) az „alacsony szén-dioxid-kibocsátású” gazdaság fejlesztésével 

a városi területeken (lásd a „vertikális városi termelés és gyár-hálózatok” fogalmának 

alkalmazását). 

 

3. LÉPÉS.JAVASLOLT MEGOLDÁSOK 

 

1. Javasolt megoldások a jelenlegi helyzet javítására Margitta Polgármesteri 

Hivatalának szintjén. 

  

Minimális közszolgáltatások, online felületen, amelyeket az állampolgároknak lehet ajánlani: 

• Online stratégiák / projektek / közszolgáltatások az állampolgárok bevonásával részvételi 

költségvetésen keresztül; 

• Adók kifizetésének lehetősége; 

• A petíciók benyújtása és azok szakaszainak nyomon követése; 

• Adóbevallások benyújtása; 

• Adóigazolások kibocsátása. 

A határokon átnyúló platform online szolgáltatásaihoz hozzáférést lehet biztosítani: 

 korlátozott formában, személyi azonosítószám (CNP) / adószám (CUI) alapján 

 teljes hozzáférés - a platformon regisztrált felhasználó és jelszó alapján. 

Ahhoz, hogy a felhasználónév és jelszó egyedi és személyre szabott legyen, az állampolgárok kérést 

fogalmaznak meg, melyhez hozzácsatolják a személyi igazolványuk másolatát és benyújtják azokat 



 

48 

 

Margitta Polgármesteri Hivatalához, vagy elküldik e-mailben Margitta Polgármesteri Hivatalának 

hivatalos címére. 

  

Ebben az összefüggésben a Margitta város integrált számítógépesítési stratégiájának kidolgozása és 

az intelligens városmodell felé való orientáció érdekében számos területet elemeztek a sajátos 

területek szintjén. 

A cél az volt, hogy kiválasszák a legrelevánsabb területeket egy kimerítő medence közül, bizonyos 

elemzési kritériumok és a helyi szereplők ajánlásainak megfelelően. 

  

Így a "helyi kormányzás" területén a következő területeket elemezték: 

 e-kormányzás a helyi közigazgatásban 

 Az egészségügyi intézmények e-kormányzása 

 Az oktatási intézmények e-kormányzása 

 A kulturális intézmények e-kormányzása 

 Az energiahálózat egységeinek e-kormányzása 

 A közüzemi hálózati egységek e-kormányzása 

 A környezeti megfigyelő hálózat egységeinek e-kormányzása 

 Az üzleti hálózat egységeinek e-kormányzása 

 Az intelligens épületek hálózatában lévő egységek e-kormányzása 

 eGIS (földrajzi információs rendszer) 

 A szociális jóléti intézmények e-kormányzása 

  

A "közbiztonság" területén a következő területeket elemezték: 

 Információs rendszerek az online kommunikációhoz a közbiztonság területén 

 Képek rögzítésére és a közterületen a biztonság javítására szolgáló rendszerek 

 A sürgősségi intervenciós egységek feltérképezése 

 Mobil alkalmazások vészhelyzeti evakuálási tervek megjelenítéséhez 

 Szoftverplatform az információk megosztására a közbiztonságban résztvevő intézmények 

között 

 Szoftverplatform a nyilvánosság tájékoztatására a közbiztonsági eseményekről 

 Többnyelvű gépi fordító eszközök: rendőrség, tűzoltók, kórházak stb. 

  

Az "energia" területén a következő területeket elemezték: 

 Utcai világítási rendszerek 
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 A köz- és a lakóövezetekben a villamosenergia-fogyasztás megfigyelésére és ellenőrzésére 

szolgáló rendszerek  

 A köz- és lakóövezetekben a hőenergia felhasználásának megfigyelésére és ellenőrzésre 

szolgáló rendszerek 

 A köz- és a lakóövezetekben a vízfogyasztás megfigyelésére és ellenőrzésére szolgáló 

rendszerek 

 Villamosenergia-ellátó rendszerek és hálózatok 

 A város alternatív energiaellátó szolgáltatókhoz (napenergia, szél, biomassza) való 

csatlakoztatását szolgáló rendszerek 

 Energiatároló rendszerek 

 Villamosított tömegközlekedés 

 Decentralizált villamosenergiát szolgáltató rendszerek (szolgáltató kiválasztása) 

 Intelligens rendszerek az utcai reklámhoz és a "közművészethez". 

  

Az „egészségügy” területén a következő területeket elemezték: 

 Digitális rendszerek a sürgősségi orvosi ellátáshoz 

 Digitális egészségügyi rendszerek a családorvosok hálózatán keresztül 

 Szakértői rendszerek, WSN érzékelő hálózatok és hordozható eszközök az egészségügyi 

ellátáshoz az intenzív osztályokon 

 Szakértői és robotrendszerek a CAS-hoz (Computer Assisted Surgery – számítógéppel 

segített műtét) 

 Szoftverplatformok a terápiás eljárások támogatására a kórházi rendszerben 

 Szoftverplatformok a terápiás eljárások támogatására és a távoli orvosi vizsgálatokhoz 

(távorvoslás) 

 Szoftverplatformok a mintavételhez és a laboratóriumi elemzéshez 

 Szoftverplatformok laboratóriumi (paraklinikai) vizsgálatok támogatására 

 Szakértői rendszerek a gyógyszerészeti egységek hálózatához 

 Szoftverplatformok a felépülési gyógyászatban nyújtott segítséghez 

 Számítógépes orvosi képalkotás 

 Számítógépes diagnosztika. 

  

A „közművek, épületek és házinfrastruktúra” területén a következő területeket elemezték: 

 Ivóvíz-hálózat (minőség, veszteségek) 

 Szennyvízhálózat (kezelés) 

 Hőenergia-hálózat (minőség, hatékonyság) 
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 Intelligens középületek 

 Intelligens ipari épületek 

 Intelligens lakóépületek 

 A telefonhálózat a közterületeken 

 Ellenállóképesség (helyreállítási képesség) az ivóvízhálózat katasztrófái esetén 

 Ellenállóképesség (helyreállítási képesség) a hőenergia-hálózat katasztrófái esetén 

 Átkonfigurálható közterületek (gyorsan és olcsón adaptálhatók az új funkciókhoz) 

  

A „közlekedés és mobilitás” területén a következő területeket elemezték: 

 Intelligens közlekedési lámpa 

 Szoftverplatformok az intelligens útválasztáshoz zsúfolt forgalomban 

 Intelligens és nyomon követhető valós időben történő szállítás 

 A városi forgalom dinamikus digitális térképei, melyek akár mobil eszközökkel is elérhetők 

 Intelligens parkolás 

 Elektromos autók infrastruktúrája. 

  

Az „oktatás, kultúra, vállalkozás” területén a következő területeket elemezték: 

 Az oktatási források intelligens kezelésének platformjai 

 Tudásbázisok az összes oktatási terület számára 

 Platformok az oktatási tantervben szereplő összes tantárgy tudományátadásának 

elősegítésére 

 Szoftverplatformok a távoktatáshoz, minden oktatási szintre 

 Virtuális oktatási laboratóriumok 

 A tudás digitális módszerekkel történő értékelésének platformjai 

 Multimédia platformok a speciális oktatáshoz 

 Szoftverplatformok a kulturális archívumokhoz és a kulturális ismeretek fokozása 

 Platformok a kulturális és művészeti tér virtualizálására 

 Szoftverplatform a „felhőben” történő vállalkozásra. 

  

A „környezet” területén a következő területeket elemezték: 

 Intelligens szenzorhálózatok (vezetékes / vezeték nélküli) a környezeti paraméterek 

méréséhez 

 Információs platformok a városi szennyezés mértékének (hang, zaj stb.) nyomon követésére 

 Szoftverplatformok a zöldövezetek védelmével kapcsolatos online értesítésekhez, 

tanácsokhoz és panaszokhoz 
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 Szoftverplatformok a vízvédelemmel kapcsolatos online értesítésekhez, tanácsokhoz és 

panaszokhoz 

 Szoftverplatform a vállalatok / lakosság tájékoztatására az új környezetvédelmi 

jogszabályok kibocsátásáról, beleértve a mobil eszközöket 

 Hulladékkezelési és újrahasznosítási rendszerek 

 Újrahasznosítható környezeti elemekre épülő energiatermelési rendszerek 

 Zöld energia rendszerek 

 A vízminőség ellenőrzésére szolgáló rendszerek. 

  

A „turizmus” területén a következő területeket elemezték: 

 Online látogatási rendszerek a főbb turisztikai látványosságokhoz  

 Online digitális útmutatók a turisztikai szolgáltatásokról, a turisztikai látványosságokról 

 Rendszerek a híres épületek virtuális túrájára 

 Digitális turistatérkép 

 Szoftverplatformok online szolgáltatásokhoz járművek és egyéb szállítóeszközök bérlésére 

 A digitális információs rendszerek nemzetközivé tétele a turizmus területén  

 WI/FI kapcsolat hozzáférésének a szolgáltatásaa turisztikai érdeklődésre fontos területeken 

 GPS-szolgáltatások közösségi csatornákhoz 

 A tömegközlekedés számítógépesítése 

 Információs platformok a kulturális turizmus számára. 

  

A „kiberbiztonság" területén a következő területeket elemezték: 

 Helyi internetes infrastruktúra 

 Internet hozzáférés a közterületeken 

 Adatbázis-biztonság a közintézményekben 

 A nyilvános hálózatok és a vízgazdálkodási rendszerek, az energiahálózatok biztonsága 

 Közhasznú szoftveralkalmazások biztonsága 

 A közhasznú mobil alkalmazások és az „Internet of Things” biztonsága 

 A városi forgalomirányító hálózatok biztonsága 

 A közbiztonsági megfigyelő hálózatok biztonsága 

 ATM-hálózatok és azoknak a kornyékének a biztonsága 

 Védelem a közintézmények dokumentumaihoz és információkhoz való jogosulatlan 

hozzáférés ellen. 
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2. A javasolt megoldások megvalósításának lehetőségei 

(tevékenységek/költségvetés/határidők/várható eredmények). 

A lehetőségek elemzésének szakaszában a megoldásokat a helyi közösség általi megvalósítás 

szempontjából vizsgálják. A projektek finanszírozásának különféle módszerei vannak, az alábbiak 

szerint: 

- Helyi állami partnerségek a vissza nem térítendő strukturális alapokból származó 

finanszírozáshoz való hozzáférés érdekében.              

- Köz- és magánszféra partnersége vegyes hozzájárulással.              

- Magán-magán társulások.              

- A magánkonzorciumok által végzett kiszolgálási modellek.              

- Köz- és magánszféra partnersége a pénzügyi piacokból származó pénzeszközök hosszú távú 

visszafizetésével.              

- Helyi költségvetés, amelyet a kormánytól kapnak. 
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5. Fejezet 

KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 

5.1.Az azonosított fő problémák, a javasolt megoldások és a várt eredmények 

ismertetése. 

Az informatikai megoldásoknak az adatkezelés javításának eszközeként történő felhasználásáról 

szóló esettanulmány Margitta (Bihor megye) helyi közigazgatásában összegyűjtötte és értelmezte az 

adatok fő kategóriáit, amelyek a következő munkaeszközökből származnak: 

- A jelenlegi helyzet elemzése.          

- A feltárt fő problémák.          

- Margitta Polgármesteri Hivatalának vezetésének és alkalmazottainak szintjén alkalmazott 

kérdőívek (BELSŐ) elemzése.          

- Margitta Polgármesteri Hivatala  által kínált közszolgáltatásokkal együttműködő 

állampolgárok szintjén alkalmazott kérdőívek (KÜLSŐ) elemzése.          

- Javaslatok intelligens IKT-megoldásokra.          

  

A jelenlegi helyzet elemzése a következőket tárta fel: 

- A városházán belüli adminisztratív folyamatok többségét alkalmazások támogatják, amelyek jó 

összeköttetési potenciállal rendelkeznek, de nem biztosítanak interfészeket más rendszerekhez 

való kapcsolódáshoz vagy a bevitt adatok más rendszerekből való elérhetőségéhez.              

- Jelenleg a megvalósítások különböző technológiákat használnak, némelyikük elavult, és újabb 

technológiákra való áttérést igényelnek (a szempontot már figyelembe vették és tervezték). A 

rendszereknek gyenge vagy egyáltalán nincs összeköttetése, különböző technológiákat 

használnak, néhányuk nem frissíthető. 

- A szoftver rendszerek által nem lefedett operatív területek továbbra is a különféle osztályok 

jelenlegi tevékenységében maradnak, az alárendelt intézményekkel való átjárhatóság pedig 

nagyon gyenge.              

- a jelenlegi megoldások nem felelnek meg az adatok átjárhatósági kritériumának.              

- Az intelligens város követelményeivel összefüggésben gyenge kiberbiztonsági szint 

biztosított.              
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- felhőintegráció ajánlott, különösen azoknak az alkalmazási kategóriáknak, adat-

architektúráknak és DBMS-eknek, amelyek megfelelő teljesítmény-ellenőrző eszközök 

előnyeiből részesülnek.   

- A méretezhetőség külön kezelhető a hardver infrastruktúra területein (1) és a szoftver 

alkalmazás ökoszisztémájában (2), amelyeket a városháza és az alárendelt intézmények 

használnak.              

- A jelenlegi számítógépes rendszerekben jelenleg bevezetett adatbázis-rendszereknek jelentős 

teljesítménykorlátozásaik vannak, a Big Data-ra nézve. Nagyra értékeljük, hogy a jelenlegi 

adatbázisok egy része elfogadható utángyártási költségekkel átvihető más technológiákra. Ez 

általában nem érvényes a jelenleg működésben lévő operációs rendszerekre.              

- Jelenleg az aktuális megoldások nem teszik lehetővé az adatok konvertálhatóságát, mivel 

nincsenek feltárt, dokumentált interfészek. 

  

Az azonosított fő problémák: 

- Szolgáltatások közömbös állampolgárok számára.              

- Nagy volumenű, nem személyre szabott szolgáltatások.              

- Nagy nehézségek vannak az összes információ felhasználásával 

- Az állampolgárok kevés információval rendelkeznek a városi erőforrások felhasználásáról. 

- Az előállított ivóvíz hálózatának hatékonysága és az ivóvíz minőségének javítása. 

- A magánrendszer túlzott bürokráciával és a közszolgáltatások hatástalanságával néz szembe. 

- Az energiaforrások bizonytalanok és instabilak. 

 

Margitta Városháza vezetőségének és alkalmazottjainak szintjén alkalmazott kérdőívek 

(BELSŐ) elemzése a következő érveket emelte ki: 

- Az elmúlt öt évben ilyen típusú projekteket nem a hajtottak végre a margittai Polgármesteri 

Hivatalban 

- Nem voltak informatikai projektek, más projektekben csak informatikai eszközvásárlást 

hajtottak végre. 

- Gyakorlatba helyezett vagy végrehajtani szándékozó szoftveralkalmazások projekttípusai: CID 

– A dokumentumok belső forgalma.              

- Az állampolgárokkal való online interakció típusa a margittai Városháza által nyújtott 

szolgáltatásokra - Interaktív weboldal, City App, Ügyfélszolgálat (Help Desk) az 

állampolgárok számára.              

- Hasznos információk a margittai Városháza online platformján elérhető kívánt 

közszolgáltatásokról - űrlapok, amelyeket online lehet kitölteni és továbbítani.         
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- A 3 legfontosabb számítógépesítési projekt, amely Margitta város versenyképességének 

növeléséhez és az állampolgárokkal folytatott kommunikáció hatékonyabbá tételéhez 

szükséges:              

 A városháza és az alárendelt intézmények hardverének és szoftverének számítógépesítése 

"help desk" rendszerekkel a kínált szolgáltatások számára.              

 Az adatbázisok egységesítése a margittai Polgármesteri Hivatal összes 

intézményében.        

 Intelligens közvilágítás. 

  

A margittai Városháza által kínált közszolgáltatásokkal kölcsönhatásba lépő állampolgárok 

kérdőíveinek (KÜLSŐ) elemzése a következő fejlesztési igényeket emelte ki: 

- a városháza szolgáltatásainak igénybe vevőinek 77% -a nem elégedett a margittai városháza 

által kínált nyilvános kommunikációs szolgáltatásokkal;              

- A következőket kell megváltoztatni:              

 Nyilvános üzeneteket kell továbbítani a Facebookon / más népszerű közösségi hálózatokon 

keresztül.              

 Új módszerek az online kommunikációra. 

 Az információk könnyebb hozzáférése az idősebb emberek számára. 

 A köztisztviselő magatartásának javítása (kedvesség az állampolgárral szemben). 

 Online platform használata a belső és külső kommunikáció javításához. 

 Intézkedések a bürokrácia kiküszöbölésére. 

 Online kérések és válaszok. 

 Online kommunikáció a hatékonyság, az átláthatóság és a professzionalizmus javítása 

érdekében.              

- Az információk, amelyeket az állampolgárok a margittai Polgármesteri Hivatal weboldalán 

szeretnének megtalálni, a következők:              

 Adók és járulékok, egyenleg stb.              

 Hogyan költik el közpénzeket.  

 A zöldterületek kezelésének részletei.              

 A városháza költségvetése.              

 A közintézmény projektjei.              

 Online űrlapok.              

 A közmunkálatok állapota.  

 Közérdekű információk.              

 Létesítmények az állampolgárok számára. 
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- A megkérdezett polgárok 100%-a úgy véli, hogy az online támogatással kapcsolatos 

közszolgáltatások elősegíthetik a Városháza kapcsolatait az állampolgárokkal. 

- A margittai Polgármesteri Hivatal honlapján a nyilvánossággal / az állampolgárokkal folytatott 

párbeszédnek a következő eszközöket kell használnia: chat, fórum, kommentár mezők, 

szavazások, szavazási rendszer, a margittai Helyi Tanács online videóközvetítése.   

- A megkérdezettek 77%-a állítja, hogy érdekelné őket felhasználói fiók létrehozása egy 

közintézmény weboldalán, hogy online hozzáférjenek a nyilvános adatokhoz és 

szolgáltatásokhoz. 

- A közszolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos információk, amelyeket a margittai Városháza 

online platformon szeretnének elérni: 

 Építési engedély.              

 Adóigazolás.              

 Adók és járulékok.  

 A közszolgáltatások részletei.              

 Közigazgatási okiratok.              

 Videofelvétel a margittai Helyi Tanács üléseiről. 

- Az állampolgárok és az alkalmazottak közötti online interakció és a margittai Városháza által 

nyújtott szolgáltatások elsősorban a következők:              

 City App.              

 Ügyfélszolgálat (Help Desk)             

- A közszolgáltatásokkal kapcsolatos hasznos információk, amelyeket az állampolgárok 

szeretnék elérni a margittai Városháza online platformján:   

 Autó regisztráció.              

 Adminisztratív dokumentumok benyújtása, kiadása és nyomon követése.              

 Adók / járulékok / kifizetések.              

 Javasolt / folyamatban lévő / nyomon követés alatt álló projektek.              

- A 3 legfontosabb számítógépesítési projektnek Margitta város versenyképességének 

növeléséhez és az állampolgárokkal folytatott kommunikáció hatékonyabbá tételéhez a 

következőket választották: 

 Megoldások a természetes személyek elektronikus rendszerben történő közmű díjak 

kifizetésére   

 Az adatbázisok egységesítése a margittai Városháza összes intézményénél. 

 Intelligens közparkolás. 

 Online / telefonos támogatási platform az állampolgárok bejelentése esetén.              

 Az EU előírásainak megfelelő levegőminőség-ellenőrző berendezések.              
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 A margittai Városháza épületeinek számítógépesítése és összekapcsolása.              

 Online / telefonos támogatási platform az állampolgárok bejelentése esetén.              

 Intelligens közvilágítás.              

 Audio / video megfigyelő rendszer a közbiztonság érdekében.              

 A városháza és az alárendelt intézmények hardveres és szoftveres számítógépesítése az 

ügyfélszolgálat/„help desk” rendszerével a kínált szolgáltatások számára.              

 Megoldások a természetes személyek elektronikus rendszerben történő közmű díjak 

kifizetésére. 

 

Az intelligens IKT-megoldások javaslatai a következőket nyújtják: 

- Az IKT használata az állampolgárok számára nyújtott különféle szolgáltatások információs 

rendszereinek integrálására. 

- Széles körű felügyeleti rendszerek a közbiztonság fokozása érdekében. 

- A befektetésekkel és az állampolgárokkal kapcsolatos történeti adatok azonnali szolgáltatási 

rendszere. 

- Bővített szenzorhálózat a vízfigyeléshez és vízkezeléshez, valósidejű elemzéssel és 

adatszolgáltatással az összes érdekelt számára.              

- Dedikált informatikai rendszer, amely növeli a közszféra termelékenységét és egyszerűsíti a 

közszolgáltatási eljárásokat. 

- Az energiaárak valós idejű hozzáférése és a stratégiák testreszabása mindegyik háztartási 

fogyasztó és közintézmény számára. 

  

Minimális közszolgáltatások, online felületen, amelyeket az állampolgároknak lehet ajánlani: 

• Online stratégiák / projektek / közszolgáltatások az állampolgárok 

bevonásával részvételi költségvetésen keresztül; 

• AZ INTÉZMÉNYKÖZI HATÁROKON ÁTNYÚLÓ PARTNERSÉG online 

platformja 

• A helyi adók kifizetésének lehetősége; 

• A petíciók benyújtása és azok szakaszainak nyomon követése; 

• Adóbevallások benyújtása; 

• Adóigazolások kibocsátása. 

 

Az online közszolgáltatások igénybevétele óriási, mind kormányzati szinten, mind pedig különösen 

az állampolgárok és a vállalkozások szintjén. A bürokrácia csökkentése, az átláthatóság és a 

hatékonyság növelése a modern technológiák felhasználásával és a közigazgatás áramlásainak 
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automatizálása révén Románia fontos lépéseket tett az „intelligens” közigazgatás irányába, az 

integrátorokkal történő rugalmas, adaptálható és hatékony partnerségeknek, a 

szoftvermegoldásoknak és az intelligens város koncepciójának köszönhetően. 

 

Margitta Városháza digitalizálása a következő igényeket fedezi: 

• Fejlesztési jövőképre vagy ötletre van szükség a helyi közigazgatás rendszerének 

fejlesztésére; 

• Szükség van az állampolgárok számának kezelésének növelésére és az 

állampolgárokkal való interakció egyszerűsítésére; 

• Modern IT infrastruktúra szükségessége; 

• A belső eljárások és a hatékony munkamódszerek egyszerűsítése és digitalizálása; 

• Fokozni kell a gazdasági környezet hatékonyságát, átláthatóságát és javítását; 

• Megnövelt vezetői autonómia és rugalmasság. 

 

5.2. Margitta jövőbeli céljainak és célkitűzéseinek meghatározása a tevékenység fejlesztése 

szempontjából hatékony megoldások elfogadásával és bevezetésével az informatika 

területén. 

  

A margittai Városháza infrastruktúrájának integrált  

számítógépesítésének előnyei és kihívásai 

  

Valós idejű adatok 

Az egy rendszerbe történő adatintegrációs technológiák révén az összes adat valós időben naprakész 

lehet. Ez elengedhetetlen a szervezet összes folyamatához - például a marketing kommunikációs 

folyamatoktól a pénzügyi folyamatokig. 

  

Hatékony kommunikáció 

A csapat tagjai képesek lesznek jobban kommunikálni azokkal, akiknek pontosan ugyanaz az 

információ áll a rendelkezésre. Ez biztosítja annak a munkahelyi helyzetnek az elkerülését, a 

szervezeti egység különböző részlegeinek szintjén, hogy olyan adatokkal dolgozzanak, amelyek 

nem egyeznek egymással. 

  

A hiba kockázatának minimalizálása 

Mivel az adatokat nem kell megismételni, kevesebb az emberi hiba kockázata, ami pontosabb 

információk elérhetőségéhez vezet. 
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Megnövelt termelékenység 

A munkavállalóknak lehetősége nyílik arra, hogy több időt szenteljenek a szervezeti növekedésre 

összpontosító tevékenységeknek, ahelyett, hogy megismétléssel megsokszoroznák az adatokat, 

vagy várnák az információk továbbítását más szervezeti egységektől. 

  

Egy biztonságos hely 

Az összes szükséges adatot egyetlen integrált információs rendszerben tárolva, a vonatkozó adatok 

a felhasználók számára könnyebben hozzáférhetők. Számos üzleti menedzsment rendszer lehetővé 

teszi azon korlátozások bevezetését, amelyekhez az alkalmazottak hozzáférhetnek, így az 

érzékenyebb információkhoz csak azok férhetnek hozzá, akiknek a szervezeti és üzleti 

folyamatoknak megfelelően valóban szükségük van rájuk, és akik ténylegesen részt vesznek 

benne. Az integrált alkalmazásrendszerek előre integrált infrastruktúra-rendszerek adatbázisokkal, 

szoftveralkalmazásokkal vagy mindkettővel, amelyek eszközszerű funkciókat kínálnak, például Big 

Data megoldások, analitikus platformok vagy hasonló követelményekkel rendelkező rendszerek. 

 

A megoldások fokozott tömörsége 

Egy integrált alkalmazásrendszerben általában a hardver és a szoftver alkotóelemei is integrálódnak, 

ezért a termék integrálásának teljes környezete ellenőrzött. Ez biztosítja, hogy a Big Data típusú és 

az analitikus rendszerek rendelkezzenek az optimális teljesítmény eléréséhez szükséges összes 

feldolgozási és tárolási/memória erőforrással. Röviden: az alkalmazásokat a tervezésük szerint 

hajtják végre, így optimalizálva az ügyfelek elégedettségét. 

  

Megnövelt biztonság 

A Big Data-orientált analitikus rendszerek gyakran különféle területeken foglalkoznak védett 

információkkal, például orvosi, pénzügyi stb. A termék integrált alkalmazásrendszerként történő 

szállításával megvalósíthatjuk a szükséges biztonsági eszközöket, hogy megakadályozzuk az 

illetéktelen felhasználók, hackerek vagy más behatolók hozzáférését. 

  

A megoldások fejlesztésének és megvalósításának gyorsabb ciklusa 

A hagyományos Big Data alkalmazással, amelyet tiszta szoftverrendszerként szállítanak, a 

különféle területeken tevékenykedő mérnökök a potenciális analitikai rendszerek fejlesztésére 

szolgáló különböző forgatókönyvekkel összhangban pazarolják az időt, és igyekeznek 

maximalizálni az egyes rendszerek teljesítményét. Ez néhány hónapon át, vagy még ennél is tovább 

késleltetheti az ügyfelekkel való kapcsolatfelvételt. Integrált alkalmazási rendszer alkalmazásával 
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elegendő csak egyszer a megfelelő keretet meghatározni, hogy a végterméket haladéktalanul 

kidolgozzák. 

  

A megoldással kapcsolatos bizonytalanságok csökkentése 

A megoldás következetességének további előnye a Big Data megoldások, valamint az elemző 

rendszerek támogatásának egyszerűsége. Abban az esetben, amikor csak a szoftvert szállítják, a 

műszaki támogatást nyújtó személyzet soha nem lehet biztos abban, hogy milyen hardveren fut, mi 

működik még a platformon, és még sok hasonló elemet számításba kell venni. Integrált 

alkalmazásrendszerrel ezek a változók ellenőrzés alatt állnak, így a másolás és a problémamegoldás 

egyszerűvé és közvetlenné válik. 

  

Az eladási / értékesítési ciklus felgyorsítása 

A szoftveralkalmazások beszerzésének belső értékelési folyamata időigényes és aprólékos lehet, 

különösen olyan stratégiai jelentőségű termékek esetében, mint például a Big Data megoldások és 

elemző rendszerek. Az ilyen műveletben részt vevő feleknek meg kell győződniük arról, hogy a 

kiszállított szerverek képesek-e ilyen platformokat futtatni, a tárolási infrastruktúra támogathatja 

ezeket a platformokat, az informatikai karbantartó csoport pedig telepíteni és adaptálni tudja ezeket 

a platformokat saját konfigurációikhoz. Természetesen egy integrált alkalmazási rendszerrel ezeket 

a problémákat a megoldás saját tervezésének részeként oldják meg. 

  

Az integrált számítógépesítéshez kapcsolódó fő kihívások mind technológiai, mind szervezeti 

szempontokra vonatkoznak. 

  

Technológiai megoldások kiválasztása 

Az adatok integrált formájának kezelése magában foglalja az adatkezelési szabványra vonatkozó 

döntéseket, valamint a hardver- és szoftver-technológiai beruházások kiválasztásának és 

jóváhagyásának mechanizmusát. 

  

Az adatcsere-keretrendszer kivitelezése 

Az adatcsere magában foglalja az adat-architektúra megfelelő konfigurálását. A dolgokat úgy kell 

kezelni, hogy a felhasználók kérésre folyékonyan és megfelelő módon férjenek hozzá az 

információkhoz. A hozzáférési jogok kezelési rendszerét felül kell vizsgálni, és hozzá kell igazítani 

az új feltételekhez. 
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A belső folyamatok újradefiniálása 

A számítógépesítés integrált megközelítésével összefüggésben a kedvezményezett struktúráknak 

elemezniük kell, hogy a jelenlegi szervezeti forma és a személyzeti struktúra mennyiben felel meg 

az új feltételeknek. Helyzettől függően figyelembe kell venni a szervezeti ábrát, valamint a 

munkafolyamatokat. 

 

 

 

 

___________________________________ 
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