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1. Bevezetés
A jelen dokumentum a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács gondozásában, a tág
értelemben vett elektronikus ügyintézési szolgáltatások szakmai-módszertani támogatása
céljából jött létre.
A jelen útmutató célja az elektronizálás kapcsán figyelembe veendő jogi és praktikus
követelmények, szempontok, és az ezek teljesítésére, érvényesítésére alkalmas, vagy ahhoz
szükséges eszközök, módszerek, elvek meghatározása. E körben szintén megszorítást kell
tennünk. Sem a terjedelem, sem a specifikáció, sem pedig a technológiasemlegesség
követelménye nem teszi lehetővé, hogy a jelen dokumentum konkrét informatikai megoldásokat,
eszközöket vonultasson fel vagy bármilyen szinten műszaki szempontból specifikálja a
megvalósítandó szolgáltatásokat. Ehelyett kifejezetten a funkcionalitásra helyezi a hangsúlyt,
jelzi azonban, ha az adott funkcionalitás eléréséhez központi vagy szabályozott elektronikus
ügyintézési szolgáltatás áll rendelkezésre, vagy fog rendelkezésre állni.
A jelen dokumentum célja kézikönyvként szolgálni az ügyintézési folyamatok elektronizálása
makroszintű tervezésétől, szervezésétől, azok koordinációján át, akár egy-egy ügycsoport vagy
ügy elektronizálásához; illetve az erre irányuló konkrét uniós forrásból finanszírozott projektek
megtervezéséhez vagy szakmai elbírálásához.
Hasonlóan a fent hivatkozott útmutatókhoz a jelen dokumentumnak sem célja és nem is
alkalmas arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító vagy együttműködő szervek
ügyintézési folyamataik elektronizálását kizárólag e dokumentum segítségével meg tudják
tervezni, végre tudják hajtani és elektronikus ügyintézési szolgáltatásaikat üzemeltetni tudják. A
jelen dokumentum hatóköre ennél részben tágabb, részben azonban szűkebb.
Tágabb annyiban, hogy egyszerre kívánja kiszolgálni az ügyeik elektronizálására kötelezett vagy
azt saját döntésük alapján megvalósítani kívánó szerveket, az elektronizálás koordinálásáért
felelős szervet, valamint a közhatalmi döntéshozót is. Ez azt jelenti, hogy a jelen útmutató
egyszerre nyújt segítséget egy-egy ügy ügyintézési folyamat elektronizálásához, az
elektronizálással összefüggő feladatok teljesítésének koordinálásához és felügyeletéhez,
valamint különösen ahhoz, hogy magas szinten meghatározhatóak legyenek az elektronizálás
teljesítéséhez szükséges feladatok és az igénybe veendő eszközök.
Szűkebb ugyanakkor annyiban, hogy a jelen dokumentum – épp a fentiekből következően –
valójában útmutató a konkrét feladatok meghatározásához, azok elvégzése módszereinek,
eszközeinek meghatározásához, de nem egy olyan forgatókönyv, amely alapján előképzettség
nélkül, lépésről lépésre követve a leírást ügyintézési folyamatokat elektronizálni lehet. A
közhatalmi döntéshozók, koordinációs jogkörrel rendelkező szervek feladata a konkrét
feladatok, felelősök, határidők meghatározása, erre a jelen dokumentum már műfajából eredően
sem vállalkozhat.
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2. Az elektronikus ügyintézés biztosítására és az informatikai
együttműködésre kötelezettek
A jelen útmutató alkalmazási körét alapvetően meghatározza, hogy az elektronikus ügyintézés
és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a
továbbiakban: Eüsztv.) szerint mely szervek, jogalanyok, mely ügyeiben kell az elektronikus
ügyintézés lehetőségét biztosítani. Az Eüsztv. 2. §-a és 51. §-a alapján elmondható, hogy a
törvény az elektronikus ügyintézést biztosító szervek valamennyi jogszabályon alapuló feladat-,
hatáskörével és jogszabály alapján kötelezően nyújtandó szolgáltatásával kapcsolatban
elektronizálási kötelezettséget ír elő, és megköveteli, hogy e szervek e feladataik ellátása,
szolgáltatásaik nyújtása, valamint az ezzel kapcsolatos ügyintézés elősegítése érdekében
működjenek együtt informatikai téren is.

2.1. Az elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett szervek
Elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülnek a törvény1 értelmében:
o

az államigazgatási szervek,

o

a helyi önkormányzatok,

o a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására
feljogosított egyéb jogalanyok,
o a bíróságok, az alapvető jogok biztosa, az Ügyészség, a közjegyzők, a bírósági
végrehajtók,
o

a hegyközségek kivételével a köztestületek,

o

a közüzemi szolgáltatók bizonyos köre2, valamint

o a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett
közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok.
Elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősülnek a fenti kategóriákba nem tartozó, de az
ügyek Eüsztv. szerinti elektronikus intézésének a lehetőségét önkéntesen biztosító jogalanyok is.
A törvénynek való megfelelés ugyanakkor rájuk nézve is kötelező onnantól, hogy annak
teljesítését bejelentésükkel vállalták.

Eüsztv. 1. § 17. pont.
Az Eüsztv. 1. § 33. pontja alapján közüzemi szolgáltató az a vállalkozás, amely törvény alapján termékértékesítési
vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség hatálya alá tartozik, amely e kötelezettség alapján víziközmű-szolgáltatást,
távhőszolgáltatást, települési szilárd és folyékony hulladék rendszeres begyűjtésére, gyűjtésére, elszállítására és
elhelyezésére irányuló szolgáltatást, kéményseprő-ipari szolgáltatást, egyetemes postai szolgáltatást, villamos energia
egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére villamosenergia-vásárlási szerződés vagy hálózathasználati
szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást, valamint földgáz egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére
földgáz-kereskedelmi szerződés vagy elosztóhálózat-használati szerződés alapján nyújtandó szolgáltatást nyújt és a
szolgáltatásaiért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátott ki.
1
2
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2.2. Az elektronikus ügyintézést önkéntesen biztosító szervek
Az elektronikus ügyintézés biztosítását önkénesen vállaló jogalanyokkal kapcsolatban
kiemelendő, hogy ez kifejezetten nyilatkozatot, vállalást jelent, hogy adott jogalany az
elektronikus ügyintézés biztosítását az Eüsztv. alapján vállalja. Az a jogalany tehát, aki nem esik
az elektronikus ügyintézés biztosítására köteles szervek körébe, a saját működésére egyébként
irányadó jogszabályok keretei között dönthet úgy, hogy ügyfelei számára az ügyek intézését
o

nem biztosítja elektronikus úton,

o biztosítja elektronikus úton, de nem vállalja, hogy ez akár részben, akár teljesen
megfelel az Eüsztv. rendelkezéseinek,
o úgy biztosítja elektronikus
rendelkezéseinek való megfelelést.

úton,

hogy

bejelentésével

vállalja

az

Eüsztv.

Az elektronikus ügyintézés Eüsztv. szerinti biztosításának a vállalása és bejelentése ugyan
számos követelménnyel jár úgy az informatikai biztonság, mint az ügyfélcentrikus ügyintézés,
valamint a más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel való együttműködés területén,
azonban egyben komoly lehetőségeket, eszközöket, információs bázist, valamint akár
reklámfelületet is jelent az e feltételek teljesítését vállaló jogalanyok számára. Az elektronikus
ügyintézés biztosítását önkéntesen vállaló szervek ugyanis, ha a jogszabály eltérően nem
rendelkezik, az ezt kötelezően biztosító szervekhez hasonlóan jogosultak a szabályozott és a
kormányzati elektronikus ügyintézési szolgáltatások igénybevételére (bár esetükben a
szolgáltatások díjmentes igénybevétele nem biztosított), sőt a más elektronikus ügyintézést
biztosító szervekkel való együttműködésre is.

2.3. Az informatikai együttműködésre köteles szervek
Az Eüsztv. átfogó jelleggel szabályozza az együttműködő szervek (az Eüsztv.-nek az elektronikus
ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével foglalkozó II.
Részben az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elnevezés helyett már az együttműködő
szervek elnevezést használja, amelynek oka az, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító
szerveken felül a közfeladatot ellátó szervekre is vonatkoznak a fejezet szabályai) egymás
közötti informatikai együttműködésének területét.3
Az együttműködő szerveknek nem minden feladat- és hatáskörére vonatkozik együttműködési
kötelezettség, így nem alkalmazandó különösen4

3
4

o

a jogalkotási eljárásra,

o

a Kormány döntéseinek előkészítésére,

o

a választási eljárásra, a népszavazás előkészítésére és lebonyolítására,

o

az együttműködő szervek belső nyilvántartásaira, döntéseik tervezetére,

o

az együttműködő szervek egymás közötti polgári jogi jogviszonyaira.

Eüsztv. 51. § (1) bekezdés
A teljes listát lásd: Eüsztv. 51. § (2) bekezdés
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Erre az önálló kategóriára azért van szükség, mert így együttműködésre azok a szervek is
kötelezettek, akik maguk közvetlenül nem nyújtanak elektronikus ügyintézést, viszont
együttműködésük, valamint ennek előfeltételeként az, hogy ezek a szervezetek is az egységes
adatszabványokat, kommunikációs protokollokat használják, hogy elérhetőek legyenek az
egységes digitális térben a közszféra ügyintézésének teljes elektronizálásához elengedhetetlen.
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3. Útmutató
az elektronizálás
követelményeinek teljesítéséhez

jogi

szabályozásból

eredő

Az Elektronizálási Útmutató célja olyan módszertan biztosítása a folyamatgazda szervezetek
számára, amelyre építve biztosítható a folyamatok elektronizálásának, az elektronikus
ügyintézési fejlesztéseknek az egységes szempontok, logika mentén történő, ügyfélközpontú
megvalósítása. Tekintettel arra, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek túlnyomó
többsége olyan közhatalmat gyakorló jogalany, amelynek szervezete, működése, feladatai,
hatáskörei és eljárása jogilag szabályozott, és az elektronikus ügyintézés biztosítására köteles
más szervek (pl. közüzemi szolgáltatók) érintett tevékenysége is jogszabályok által jelentős
részben meghatározott, így az útmutató elkerülhetetlenül támaszkodik az elektronikus
ügyintézésre vonatkozó hatályos jogszabályokra, ezen belül is különösen Eüsztv. szabályaira,
mivel az Eüsztv. átfogó jelleggel szabályozza az elektronikus ügyintézés, valamint az
elektronikus ügyintézést biztosító szervek egymás közötti kapcsolatának módját is.
Bár az Eüsztv. nem határoz meg konkrét technikai előírásokat, szabványokat, azonban az
ügyintézéssel kapcsolatos szabályai, szemléletmódja közvetetten minden elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztésre hatással van. Egyrészt rögzíti, hogy milyen szabályok
szerint kell az elektronikus ügyintézést megvalósítani, másrészt ezen keresztül a fejlesztés alatt
álló szolgáltatások működési elveit is meghatározza.
Az alábbiakban az Eüsztv. valamint más releváns hazai és külföldi normatív dokumentumok
rendelkezéseit az azokból levezethető követelmények meghatározása szempontjából, az ahhoz
szükséges mértékben elemezzük. Az útmutató hangsúlyt fektet arra, hogy a törvényből az
elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges különböző informatikai fejlesztések során
mire kell figyelemmel lenni. Emellett meghatározza azokat a nem informatikai fejlesztési
követelményeket is, amelyeket az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az optimalizált
elektronikus ügyintézési folyamataikban teljesíteniük kell. Az útmutató külön hangsúlyt fektet
arra, hogy az Eüsztv. kifejezetten nem kötelezettséget – hanem például az ügyfél számára jogot –
megállapító rendelkezéseiből fakadó kötelezettségeket is rögzítse, a teljesítésükhöz szükséges
eszközöket, intézkedéseket bemutassa.
A jelen útmutató tehát egyrészt praktikus iránymutatás az elektronikus ügyintézési folyamatok
jogi követelményeknek megfelelő kialakításához, másrészt az elektronikus ügyintézés kapcsán
alkalmazandó szabályok az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelezettségei felől
közelítő magyarázata. A tanulmány további fejezetei az itt meghatározott követelmények
hatékony, ügyfél-, illetve felhasználó-centrikus megvalósításához nyújtanak segítséget.
Az Eüsztv. fő szabályozási elve, hogy az egyes eljárási törvényekben foglalt szabályozást
érintetlenül hagyva az elektronikus ügyintézésre vonatkozók önálló keretrendszert adjon. Az
Eüsztv. horizontálisan, átfogóan és keretjelleggel szabályozza az elektronikus ügyintézés
területét. Így az eljárások széles körében alkalmazandó, és széles alanyi kört is érint.

3.1. Az elektronikus ügyintézés alapelveinek érvényesítése
Az Eüsztv. törvény szabályozási koncepciója középpontjában egy egységes ügyintézési,
szolgáltatási logika létrehozása áll, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfél a különböző
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hatóságoknál, bíróságoknál, más szerveknél és szolgáltatóknál folyamatban lévő ügyeit egységes
felületen, egységes logika mentén és egységes eszközökkel intézhesse. Ez egyben azt a
követelményt támasztja, hogy az ügyintézési folyamatok elektronikus alapokra helyezése során
elengedhetetlen az egységes szempontok, logika mentén történő megvalósítás.
Az Eüsztv. általános elvei, iránymutatásai alapján az elektronikus ügyintézési szolgáltatások
kialakítása és üzemeltetése vonatkozásában az alábbi követelmények állapíthatóak meg.

3.1.1. Az elektronikus ügyintézés megkülönböztetésmentes biztosításának
elve
Az Eüsztv. 1. § 48. pontja értelmében ügyfél az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladatés hatáskörébe tartozó ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb
résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan
személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem
minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja vagy
alkalmazottja. Az Eüsztv. tehát tágan határozza meg az ügyfél fogalmát ezért meg kell
különböztetni a közigazgatási hatósági eljárásban használatos ügyfél fogalmától, valamint a
perjogi félfogalomtól is. Az Eüsztv. szerint így ügyfél például többek között a tanú, a tolmács, a
szakértő, az eljárás egyéb résztvevője is.
Ebből az elektronikus ügyintézési lehetőségek biztosításának megteremtése során az
következik, hogy a folyamatokat nem csupán az elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
továbbá a felek, ügyfelek fejével, hanem az eljárás ezen egyéb résztvevőinek a fejével is végig kell
gondolni. Az elektronikus ügyintézési lehetőségeket szerepek szerint differenciáltan biztosítani
kell e szereplők számára is.

3.1.2. Az elektronikus ügyintézés teljeskörűségének elve
Az Eüsztv. értelmében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek a feladat- és hatáskörükbe
tartozó ügyek, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatásaik igénybevételéhez,
lemondásához vagy módosításához szükséges ügyeknek az ügyfelekkel történő elektronikus
intézését kötelesek biztosítani. Az ügy fogalma alá tartozik tehát minden, a közhatalom
gyakorlásával összefüggésben lefolytatott ügy, a közüzemi szolgáltatók előtti eljárások, a
bírósági ügyek is.
A közüzemi szolgáltatók számára mindebből az a követelmény is fakad, hogy a jelenleg csak
egyes ügyekben, a folyamat egyes fázisaira vonatkozóan biztosított elektronikus ügyintézés
lehetőségét minden ügyre (azok egészére) ki kell terjeszteniük.
Az Eüsztv. annyiban enged ettől a szabálytól eltérést, hogy értelemszerűen azokban az
esetekben, ahol az elektronikus ügyintézés nem valósítható meg, ott a hagyományos módon kell
lefolytatni az eljárást. Ez azonban rendkívül szűk kivételi kört jelent, túlnyomó részt leszűkíthető
arra az esetre, ha az ügyfél személyes megjelenésére van szükség egy eljárási cselekmény
lefolytatásához. Itt is van már azonban lehetőség távmeghallgatási rendszert igénybe venni,
tehát önmagában a személyes jelenlét előírása még nem jelenti azt, hogy a teljes eljárásban el
kellene zárkózni az elektronikus ügyintézéstől.
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3.1.3. Az ügyfélközpontúság elve
Az Eüsztv. széles körben teret enged az ügyfél rendelkezési jogának (lásd: Eüsztv. 22. §), ennek
keretében biztosítja, hogy az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges nyilatkozatokat,
eljárási cselekményeket és egyéb kötelezettségeket választása szerint – törvény eltérő
rendelkezése hiányában valamennyi elektronikus ügyintézést biztosító szerv tekintetében –
egységes, személyre szabott ügyintézési felületen vagy, ha az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv ilyet biztosít, úgy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által közzétett
tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő elektronikus úton is teljesíthesse.
Emellett az ügyfél az ügyintézési rendelkezésében részletesen rendelkezhet az elektronikus
ügyintézéssel kapcsolatban, amelyet az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek figyelembe
kell vennie. A személyre szabott ügyintézési felülettel kapcsolatban kiemelendő, hogy a
vagylagos kapcsolat az Eüsztv. megfogalmazásában nem azt jelenti, hogy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv vagy személyre szabott ügyintézési felületet, vagy saját rendszert tart
fenn, hanem azt jelenti, hogy a személyre szabott ügyintézési felület mindenképpen kötelező és
emellett megjelenhetnek a saját ügyintézési felületek is, mint az elektronikus ügyintézés
lehetséges felületei. Az Eüsztv. ezzel is az ügyfelek érdekeit kívánja szolgálni, hogy az ügyfelek
egységes, személyre szabható felületen érhessék el a számukra fontos és használni kívánt
elektronikus ügyintézési felületeket és ne legyen szükségük eltérő kezelési szabályok
megtanulására.
E követelmény következményeiről részletesen a felhasználócentrikus design kialakítására
vonatkozó részben találhatók információk.

3.1.4. A hagyományos és elektronikus ügyintézés egymás mellett élése
biztosításának elve
Az Eüsztv. az elektronikus ügyintézést – a 9. §-ában meghatározott kötelező eseteket kivéve – az
ügyfél számára lehetőségként szabályozza. Az ügyfél dönthet úgy, hogy az elektronikus
ügyintézési lehetőséggel nem kíván élni és emiatt papír alapon kíván az eljárásban
kommunikálni az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel és a döntéseket is a megszokott,
papír alapon kívánja kézhez venni. Erre az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek fel kell
készülnie, tehát hagyományos és elektronikus ügyintézési megoldásokat is fenn kell tartani
minden olyan esetben, ahol természetes személyek is lehetnek az eljárás ügyfelei.
Mindez azonban a vegyes (papír alapú és elektronikus) ügyek kialakulásához is vezethet,
amelyet az Eüsztv. kezelni kíván az elektornikus ügyintézést biztosító szervek oldalán. Az
Eüsztv. 12. §-a szabályozza erre tekintettel az elektronikus és a papír alapú eljárások közötti
átjárás lehetőségét. Az Eüsztv. tehát amellett, hogy meghagyja a lehetőséget a hagyományos
ügyintézési megoldásokra, egyben biztosítja az eszközöket ahhoz, hogy az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek az ügyfél általi papír alapú ügyintézés esetén is saját belső
működésükben meg tudják valósítani a teljesen elektroikus ügyintézést.
A vegyes ügyek elkerülése érdekében az Eüsztv. 6. alcíme részletesen szabályozza a
hagyományos, tehát a papír alapú és az elektronikus ügyintézés közötti átjárást.
A vegyes ügyek többféleképpen alakulhatnak ki, ezekből az Eüsztv. azt az esetet szabályozza,
amikor az elektronikus ügyintézést biztosító szerv teljes ügyintézési folyamata elektronikusan
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folyik, a háttérfolyamatokban sem jelenik meg papír alapú irat, azonban az ügyféllel még papír
alapon kell a kapcsolatot tartani.
Ilyen esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
o a papír alapon beérkező iratról hiteles elektronikus másolatot készít vagy készíttet,
amelyre a papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása KEÜSZ szolgál,
o az elektronikus úton kiadmányozott döntésről hiteles papír alapú másolatot készít vagy
azt hiteles papír alapú irattá alakíttatja, amelyre az elektronikus irat hiteles papír alapú
irattá alakítása KEÜSZ szolgál.
A vegyes ügyek elkerülése rendszer szinten a kézbesítéshez hasonlóan elsősorban az iratkezelés
kialakításával érhető el. Az iratkezelő rendszernek tehát az elektronikus kézbesítés mellett fel
kell kínálnia az ügyintéző számára, hogy az iratot hagyományos úton kézbesítse, vagy tudnia kell
a küldeményt az átalakítási szolgáltatásba továbbítani, ahol a szolgáltató által kerül az irat
elküldésre a címzett részére. Hivatalból indult ügyek esetében a folyamat kiindulási pontjának
azonban az ügyintézési rendelkezés ellenőrzését kell tekinteni (az ügyfél kérelmére,
beadványára papír alapon indult ügyek esetében az ügyfél által választása feleslegessé teszi a
rendelkezési nyilvántartás ellenőrzését), hogy az abban foglaltak szerint kerülhessen sor a
kapcsolattartási mód meghatározására.

3.1.5. A szubszidiaritás elve, valamint az egységes elektronikus ügyintézési
megoldások, eszközkészlet előnyben részesítése
Az eljárási szabályokat az eljárási kódexek vagy az ágazati szabályok fogják a jövőben is
tartalmazni, az Eüsztv. az elektronikus ügyintézés közös minimumát határozza meg. Ebből az a
fontos következmény is fakad, hogy az Eüsztv. eszközkészletet, valamint a minimum
szabályozását adja az elektronikus ügyintézésnek, amely megvalósítása során az adott eljárásra
vonatkozó eljárási és ágazati szabályokat is figyelembe kell venni.
Annak technikai és szolgáltatási hátterét, hogy az elektronikus ügyintézési megoldások ne
szigetszerűen (tehét egymástól teljesen eltérő technikai megodások útján), hanem egységes
elvek és megoldások mentén alakuljanak ki, az Eüsztv. 18. címe alatt található szabályozott
elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: SZEÜSZ-ök) és az Eüsztv. VII.
fejezetével új fogalomként bevezetett központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a
továbbiakban: KEÜSZ-ök) teremtik meg.
Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a kérelem, vagy más beadvány beérkezésétől az érdemi
döntés meghozataláig, illetve a közszolgáltatás nyújtásának lezárultáig tartó folyamatban az
elektronikus forma igénybevételének lehetőségét, vagy az ügyfél oldaláról papír alapú, de ehhez
kapcsolódva a hatóság oldali elektronikus ügyintézés hibrid rendszerének kiépítését is. Azaz, ha
az ügyféllel papír alapon is történik a kapcsolattartás a közigazgatási szerven belül elektronikus
úton valósulhat meg az iratkezelés és az ügyintézés.
Az elektronikus ügyintézést – akár kötelezően, akár önként – biztosító jogalanyoknak,
folyamatgazdáknak, fejlesztési kérdésekben döntéshozatali jogkörrel rendelkező szereplőknek
tehát arra kell törekedniük, hogy az elektronizálás során a meglévő SZEÜSZ-öket és KEÜSZ-öket,
mintegy mozaikszerűen felhasználó, azokat saját ügyintézési rendszereikbe integráló
ügyintézési rendszereket alakítsanak ki. Ebből az is következik, hogy olyan funkció
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megvalósítására, amelyre létezik elérhető SZEÜSZ vagy KEÜSZ lehetőleg ne kerüljön sor más
megoldás alkalmazásra, különösen fejlesztésre.

3.1.6. A teljes ügyintézési folyamat elektronizálásának az elve
Az elektronikus ügyintézést a teljes ügyintézési folyamatot támogató elektronikus ügyintézési
megoldások útján köteles biztosítani az elektronikus ügyintézést biztosító szerv, ha azt törvény
vagy az ügyfél ügyintézési rendelkezése nem zárja ki, és a teljes ügyintézési folyamat
megvalósítható elektronikus ügyintézési megoldások útján.
A teljes ügyintézési folyamatot minden esetben az ügyfél oldaláról kell vizsgálnia az elektronikus
ügyintézést biztosító szervnek. Számba kell vennie a folyamatokat, valamint azok részegységeit,
és elsőként azon folyamatok, folyamatrészek elektronizálását kell elvégeznie, amelyekkel az
ügyfél közvetlenül találkozik. Ez magában hordozza a kiszolgáló háttérfolyamatok
elektronizálását is. Az elektronizálás során figyelemmel kell lenni arra is, hogy ugyanazok a
folyamatok (például elektronikus fizetés) – amennyiben ezt valami nem teszi kifejezetten
ésszerűtlenné – az összes ügyben ugyanolyan formában kerüljön elektronizálásra.
A teljes ügyintézési folyamat elektronizálása az ügyfél szempontjából megköveteli, hogy az
ügyfél a beadványait elektronikus úton be tudja adni az elektronikus ügyintézést biztosító
szervhez, ezt követően elektronikus úton betekinthessen az iratokba, az ügyintézésért
esetlegesen fizetendő díjat elektronikus úton tudja megfizetni, elektronikus úton kapja meg a
szerv döntéseit, értesítéseit, tájékoztatását is. Ezen túlmenően a teljes ügyintézési folyamat
támogatása megköveteli azt is, hogy az esetleges jogorvoslati eljárások is intézhetőek legyenek
elektronikus úton.
Nem valódi adminisztratívteher-csökkentés ugyanakkor az, ha az ügyfél oldalán felmerülő
adminisztratív terheket az elektronikus ügyintézést biztosító szervnél megjelenő adminisztratív
vagy materiális teherré konvertáljuk. Így például, ha a kérelem elektronikus beadása után az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek azt ki kell nyomtatnia, mert megfelelő eszközök
hiányában nem biztosított, hogy az ügyintéző elektronikus úton is kezelni tudja azt, valójában
globálisan sem érdemi költségcsökkentést, sem hatékonyságnövekedést nem érünk el.
Ennek megfelelően a teljes ügyintézési folyamat értelmes elektronizálása egyben a folyamat
optimalizálását is jelenti, amely a back office folyamatok elektronizálását és újjászervezését is
maga után vonja (spill over hatás).

3.2. Az elektronikus ügyintézési rendszerrel kapcsolatos követelmények
Alapvető kötelezettsége az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek, hogy elektronikus
ügyintézést biztosító információs rendszer útján biztosítsa az elektronikus ügyintézést, és ezáltal
az Eüsztv.-ben az ügyfelek számára biztosított jogok érvényesülését.
Az információs rendszerrel kapcsolatban elvárás, hogy az elektronikus ügyintézési megoldások
ne szigetszerűen, hanem egységes elvek és megoldások mentén alakuljanak ki. A szabályozási
modell alapján az Eüsztv. hatálya alá tartozó jogalanyoknak olyan szolgáltatáscsomagot kell
nyújtania a velük jogviszonyba lépő ügyfeleknek, amely leképezi az ügyintézés valamennyi
részcselekményét.
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Az információs vagy elektronikus ügyintézési rendszernek az Eüsztv. 25. § (3) bekezdése alapján
több szolgáltatást, funkciót is biztosítani kell, így minden elektronikus ügyintézést biztosító
szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működtetésére,
amely biztosítja legalább
o

az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését:
Az ügyfél jogai cím alatt kifejtettek alapján az ügyintézési rendelkezéseket a
rendelkezési nyilvántartás tartalmazza, amely sokrétű, az ügyintézési folyamat
megfelelő pontján elvégzett lekérdezés elvégzését követeli meg az elektronikus
ügyintézést biztosító szervtől. Az ügyintézési rendelkezés lekérdezésének az
ügyintézési folyamatba építése, valamint az elektronikus ügyintézési rendszer ezzel
kompatibilis megvalósítására vonatkozó elvárások esetében utalunk az ügyfél jogai
cím alatt kifejtettekre.

o

a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézés lehetőségét:
A személyre szabott ügyintézési felület egy egységes elvek és szabályok szerint
felépülő perzentációs réteget biztosító keretrendszer, végfelhasználói oldalról a
kormányzati e-ügyintézési szolgáltatások személyre szabható gyűjteménye. Az
elektronikus ügyintézési szervnek a személyre szabott ügyintézési felület
szolgáltatója által közzétett ügyintézési csatlakozási megoldások igénybe vételével
(is) kell megvalósítani az elektronikus ügyintézési szolgáltatását. Az elektronikus
ügyintézési folyamatok tervezése során elsődlegesen azt kell megvalósítani, hogy
azok a személyre szabott ügyintézési felületen, mint e-közigazgatási origo-n keresztül
váljanak elérhetővé elektronikus ügyintézési szolgáltatások formájában. Az
elektronikus ügyintézési szolgáltatás megvalósítása során:


tudni kell, hogy mely ügyfélkört (természetes személy, gazdálkodó szervezetek)
kívánja kiszolgálni, ezzel is növelve az ügyfélelégedettséget



meg kell vizsgálni, hogy milyen szakrendszeri alkalmazások SZÜF platformra
történő kivezetése szükséges, és a kivezetés milyen technikai feltételekkel
lehetséges (interfész, szakalkalmazás-fejlesztői szolgáltatások),



számba kell venni, hogy a személyre szabott ügyintézési felület milyen központi
szolgáltatásokhoz kapcsolódik, illetve milyen beépített alkalmazásokat,
keretszolgáltatásokat biztosít, és ezek a szolgáltatások milyen elektronikus
ügyintézési részcselekményeket váltanak ki, hogyan lehet beépíteni ezeket a
szolgáltatásokat az ügyintézési folyamatokba,



milyen informatikai kapcsolatokat kell kiépítenie az elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek, hogy a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül is
biztosítani tudja az ügyfelek rendelkezési jogának maradéktalan teljesítését,



a személyre szabhatóság megvalósíthatóságának kapcsán vizsgálni érdemes az
ehhez kapcsolódó felmerült ügyféligényekre adott lehetséges válaszokat



milyen szolgáltatások igénybevétele nem biztosítható a személyre szabott
ügyintézési felületen, tehát milyen szolgáltatások elérhetőségét kell az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek beépítenie az elektronikus
ügyintézési szolgáltatásába.
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Tervezési szempontból csak a személyre szabott ügyintézési felületen keresztüli
elérhetőséget követően javasolt az esetleges saját elektronikus ügyintézési rendszer
kiépítésével kapcsolatos feladatok ellátásába kezdeni.
o elektronikus azonosításhoz kötött szolgáltatás nyújtása esetén a központi azonosítási
ügynök szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldások ügyfél
általi használatát:
Az azonosítással foglalkozó fejezetben kifejtettekre utalva, az elektronikus
ügyintézést biztosító szervnek olyan elektronikus ügyintézési rendszert kell
kialakítania, amely a központi azonosítási ügyökön keresztül fogadja az ügyfelek
azonosítását.
o a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatáson
keresztül történő kézbesítést, a neki címzett üzenetek fogadását:
A biztonságos kézbesítési szolgáltatás a hagyományos postai szolgáltatáshoz
hasonlóan képes a küldemények átvételét, valamint az azzal kapcsolatos tényeket
rögzíteni és igazolni, csak elektronikus formában.
A jövőben a biztonságos kézbesítési szolgáltatás vélhetően az iratforgalom nagy
részét átveszi a hagyományos kézbesítéshez képest, és az elektronikus ügyintézésen
belül is várhatóan megnő a biztonságos kézbesítési címmel rendelkező gazdálkodó
szervezetek és természetes személyek száma.
Az elektronikus ügyintézést biztosítós szerveket terhelő kötelezettségek így nem csak
azt eredményezik, hogy a szerveknek rendelkezniük kell ilyen címekkel, és azt
folyamatosan figyelniük is kell. Az ügyintézési folyamatok támogatása érdekében
várhatóan olyan rendszer szintű funkciókat is ki kell építeni, amelyek biztosítani
tudják az ügyintézők számára, hogy az iratkezelő rendszeren keresztül tudják
használni a biztonságos kézbesítési szolgáltatást, valamint, hogy a biztonságos
kézbesítési szolgáltatási címre érkező küldemények automatikusan bekerüljenek az
ügy dokumentumai közé.
Az ilyen funkciók kiépítését megelőzően az elektronikus ügyintézést biztosító
szerveknek


ki kell alakítania a küldeményekkel kapcsolatos ügyintézői jogosultságok
rendszerét (ki jogosult a küldemények feladására, ki csak megtekintésre),



ki kell jelölniük a szervezeten belül a küldemények kiküldésére és átvételére
jogosult ügyintézőket.

A megfelelő jogosultsági rendszer kialakítása azért is fontos, mivel a küldemények
érkeztetésének, és expediálásának le kell követnie a szervezet egyébként is fennálló
jogosultsági rendszerét, ha egy ügyintéző nem jogosult saját maga átvenni egy
küldeményt, abban az esetben a biztonságos kézbesítési szolgáltatás esetében sem
indokolt ilyen jellegű jogosultságok kiadása a részére.
o az ügyfél által elektronikus úton tett jognyilatkozatok, elküldött iratok
kézhezvételének jogszabályban meghatározott módon történő haladéktalan igazolását,
A kommunikáció megvalósítása során elsősorban az olyan szolgáltatások
alkalmazására kell támaszkodni, amelyek nem igényelnek további teendőt az
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elektronikus ügyintézést biztosítós szervek részéről a kézhezvétel visszaigazolásával
kapcsolatban (mint például a biztonságos kézbesítési szolgáltatás).
De, ha az elektronikus ügyintézési rendszer nem olyan szolgáltatást használ a
kommunikáció során, amely már önmagában képes a funkció biztosítására, akkor
automatikus válaszüzenetet kell beállítani, vagy szervezeti szinten kell a kézhezvétel
igazolásával kapcsolatos feladatokat meghatározni.
o a legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő
elektronikus aláírással, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus
dokumentumok feldolgozását:
Az elektronikus aláírások, elektronikus bélyegzők feldolgozásának biztosítása
elsősorban a megfelelő technikai háttér rendelkezésre állását igényli az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek részéről.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek így ügyintézői szinten biztosítani kell,
hogy az elektronikus aláírással ellátott fájlok megnyithatóak és olvashatóak legyenek,
az elektronikus aláírások érvényességét ellenőrizni lehessen, és ehhez a szükséges
megoldások rendelkezésre álljanak – vagy a szakrendszerbe, ügyiratkezelő
rendszerbe épített funkcióként, vagy a számítástechnikai eszközökön telepített
szoftverekként.
Az elektronikus bélyegzőkre vonatkozóan részletesen lásd az eIDAS rendeletből
fakadó követelményekre vonatkozó részt.
o

az Eüsztv. szerint hitelesített dokumentumok előállítását.
Szintén az elektronikus ügyintézési rendszer kialakításánál figyelembe veendő
szempont, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az elektronikus
dokumentumokat hitelesítetten kell rendelkezésre bocsátania. A hitelesítés több
módon is megtörténhet, az alkalmazott megoldástól függően kell rendszerbe épített
automatizmust kialakítani (gépi elektronikus bélyegző automatikus alkalmazása),
egyedi megoldások alkalmazását lehetővé tenni (ügyintézői elektronikus aláírás,
elektronikus bélyegző). Az alkalmazott megoldás függ a folyamattól, valamint a
rendelkezésre álló eszközöktől is.

o az ügyfél részére kézbesítendő iratok kézbesítését az Eüsztv. 14. § szerint valamennyi
típusú kézbesítés útján,
Az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszert úgy kell kialakítani, hogy
az Eüsztv. szerinti kézbesítési módokon és címekre lehessen iratokat kézbesíteni. A
kézbesítési címek típusa behatárolt, az ügyintézés során azonban figyelembe kell
venni, hogy az egyes ügyfelek eltérő típusú biztonságos kézbesítési címmel
rendelkeznek. A rendszernek így több eshetőséget is tudnia kell egyszerre kiszolgálni.
o az Eüsztv. 1. § 17. pont a)-i) alpontjában foglalt szervek esetében az eljárásért fizetendő
terhek elektronikus fizetését,
Utalva az elektronikus fizetésnél kifejtettekre, ez is rendszerszintű követelményeket
támaszt az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára.
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o Végezetül az elektronikus ügyintézési rendszernek biztosítania kell a még kialakítás
alatt álló elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus
űrlapok kezelését is.
Az Eüsztv.-nek egy előremutató szabálya, hogy elektronikus ügyintézés esetén
megengedi az elszakadást a hagyományos ügyintézés kapcsán létrehozott
formanyomtatványoktól. Adott esetben űrlap alkalmazása helyett lehetővé teszi
interaktív alkalmazások használatát is. A nehezen módosítható, statikus űrlapok
kiváltása az interaktív alkalmazásokban rejlő előnyök miatt sok lehetőséget rejt
magában az elektronikus ügyintézés fejlesztése terén. Ennek a lényege, hogy az ügyfél
nem egy statikus vagy intelligens formanyomtatványt tölt ki hasonlóan a papír alapú
ügyvitelhez, hanem egy interakción, kérdéseken és válaszokon alapuló, az ügyfelet
lépésről-lépésre vezető alkalmazás segítségével adja meg az ügyintézéshez szükséges
adatokat. Ez természetesen nem akadálya annak, hogy az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv ezt a kívánt, akár formanyomtatványszerű formában lássa.
Tekintettel arra, hogy e körben még kialakult megoldások a hazai e-közigazgatásban
nem állnak rendelkezésre, ezek kialakításáig is nagy felelősség hárul az elektronikus
ügyintézést biztosító szervekre abban a tekintetben, hogy minél nagyobb segítséget
nyújtsanak akár elektronikus úton az űrlapok kitöltésében.
A könnyen, és akár széles körben egységes logikával használható elektronikus
űrlapok megvalósíthatósága érdekében a kijelölt szolgáltató elektronikus
űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatást biztosít (a szolgáltatás jelen útmutató
elkészültekor még kialakítás alatt van). Az elektronikus ügyintézés bevezetése során a
szervnek célszerű mérlegelnie az ilyen típusú űrlapok alkalmazhatóságát saját
ügyintézésére. Mivel azonban ilyen típusú űrlapok más szervektől is érkezhetnek (pl.
egy élethelyzet kapcsán más szervnél integráltan indított ügy esetén), így minden
szerv köteles felkészülni az ilyen űrlapok fogadására, feldolgozására.

3.3. Elektronikus azonosítás és igazolások
Az Eüsztv. szabályozásának hangsúlyos eleme az ügyfél jogai és kötelezettségei címet viselő IV.
fejezet. A fejezeten belül található rendelkezések azért érdemelnek kiemelt figyelmet, mert az
abban foglaltak az elektronikus ügyintézést biztosító szervek felé támasztott kötelezettséget
jelentenek a gyakorlatban. A fejezet az elektronikus azonosítással, az azonosítók és adatok
igazolásával, az ügyfél ügyintézési rendelkezésével, a tájékoztatással, valamint az elektronikus
fizetéssel kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.
A jogosultságok oldaláról közelítő logika a törvényszerkesztés szempontjából alapvető
szemléleti követelmény, azonban a törvény végrehajtása során a kormányzatnak, valamint a
végrehajtásra kötelezett szerveknek e jogosultságokat érvényre kell juttatniuk, gyakorlásukat
lehetővé kell tenniük.
Ezek közül elsőként az elektronikus azonosításhoz, tények, jogok igazolásához kapcsolódó
ügyféli jogokból eredő követelményeket tekintjük át.
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3.3.1. Elektronikus azonosítás
Az Eüsztv. szélesre nyitja azoknak a módszereknek és eszközöknek a körét, amelyek segítségével
az ügyfél az elektronikus ügyintézéshez szükséges mértékben azonosíthatja magát.
Természetes személy ügyfél 2018-tól szabadon választhatja:
o az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatásokat (pl. elektronikus
személyazonosító igazolvány, ügyfélkapu vagy a részleges kódú telefonos azonosítás),
o a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus
azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2014. július 23-i 910/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a
továbbiakban: eIDAS rendelet) szerinti azonosítást, vagy
o ha ilyen létezik, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által kialakított más, az
Eüsztv.-nek megfelelő azonosítási szolgáltatást.5
A gazdálkodó szervezet ügyfél azonosítása megtörténhet
o a gazdálkodó szervezetnek, mint entitásnak az erre alkalmas eljárással történt
azonosítása útján (amennyiben az eljárás önmagában nem követeli meg a képviselő útján
történő eljárást), vagy
o természetes személy képviselőjének a természetes személy azonosítása és képviseleti
jogának igazolása útján.6
A természetes személy képviselő elektronikus azonosítása esetén önmagában az azonosítás az
eljáráshoz még nem elegendő, mivel ebben az esetben a képviseleti jog fennállását is ellenőrizni
kell. Ennek az alábbi megoldásai lehetségesek:
o arra jogosult meghatalmazó által a képviselő részére adott, általa előterjesztett
meghatalmazás útján,
o

a rendelkezési nyilvántartásba tett meghatalmazás útján,

o

közhiteles nyilvántartásban rögzített képviseleti jogosultság alapján.

Az elektronikus ügyintézési folyamatokat tehát úgy kell kialakítani, hogy kezelni tudja,
bármelyik azonosítási módot választja is az ügyfél, függetlenül attól, hogy ügyfélkaput,
elektronikus aláírást, vagy más eszközt használ.
Ebben az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára segítséget nyújt a központi
azonosítási ügynök KEÜSZ, amelynek használatát egyébként is biztosítania kell a szervnek7. Ez a
szolgáltatás
egységes felületen keresztül biztosítja a különböző azonosítási eszközök
8
használatát . Ezen a felületen a természetes személyek, valamint a jogi személyek is elvégezhetik
azonosításukat, és várhatóan az eIDAS rendelet szerinti azonosítási eszközök is elérhetőek
lesznek.
Eüsztv. 18. § (2) bekezdés
Eüsztv. 19. § (1) bekezdés
7 Eüsztv. 25. § (2) bekezdés
8 Lásd a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó
szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 42. alcímét
5
6
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Ennek megfelelően – mivel az Eüsztv. szerinti elektronikus azonosítási szolgáltatást és az eIDAS
rendelet szerinti azonosítást az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek mindenképp el kell
fogadnia – nem indokolt, hogy folyamataik elektronizálása során az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek saját, új azonosítási módokat, szolgáltatásokat fejlesszenek ki. A törvényben
rögzített lehetőség biztosításának az elsődleges célja az, hogy a már kifejlesztett és bejáratott
azonosítási módokat ne kelljen lecserélni, amennyiben megfelelnek a minimális törvényi
követelményeknek. Amennyiben ilyen azonosítási módot az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv fenn kíván tartani, a jogszabályoknak való megfelelőségét ellenőrizni és igazolni szükséges.
Ezt a mechanizmust a központi azonosítási ügynök (KAÜ) szolgáltatás hivatott biztosítani, így az
ahhoz való – egyébként is kötelező – csatlakozás ezt az elvárást teljesíti.
A jogi személyek, gazdálkodó szervezetek elektronikus azonosítása érdekében ki kell dolgozni a
képviseleti jog ellenőrzésének a folyamatát. Elméletileg, ha a meghatalmazást vagy a képviseleti
jogot igazoló más iratot az ügyfél nevében a képviselő csatolja, ez egyszerűbb, hiszen csak ennek
hitelességét kell megvizsgálni. A gyakorlatban azonban legtöbbször úgy jelenik majd meg a
meghatalmazott képviselő, mint aki a szervezet képviseletére törvény erejénél fogva ellátó
személytől kapott meghatalmazást. Így viszont már a meghatalmazó képviseleti jogosultságát is
vizsgálni szükséges. Természetesen ezek vizsgálata nem egyedileg, szervenként elkülönülő
módon valósul meg, hanem SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök alkalmazásával.
A törvényes képviselő képviseleti jogának vizsgálata elsősorban a közhiteles nyilvántartásban
történő ellenőrzés útján történik. Ennek megfelelően a folyamatok elektronizálása során a nem
kizárólag természetes személy ügyfelekkel foglalkozó elektronikus ügyintézést biztosító
szerveknek valamilyen (elsősorban KEÜSZ-ként biztosított) hozzáféréssel kell rendelkezniük az
egyes jogi személyek közhiteles nyilvántartásaihoz. Ez a hozzáférés lehet teljes körű, de az
adatminimalizálás elvéből kifolyólag lehet olyan is, hogy a jogi személy és a képviselő azonosító
adatai alapján arra a kérdésre ad választ, hogy a képviseleti jog fennáll-e, korlátozott-e, ha igen
mennyiben.
A rendelkezési nyilvántartáshoz a fentiekhez hasonlóan szintén valamilyen hozzáféréssel kell
rendelkeznie az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek. Mindkét esetben a folyamat
tervezésekor meg kell határozni, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv mikor köteles
ellenőrizni a nyilvántartásokban szereplő adatokat. Álláspontunk szerint erre mind bejövő, mind
pedig kimenő kommunikáció esetén, hiszen a kívánt (jog)hatás kiváltására a képviseleti joggal
nem rendelkező személy nyilatkozata, vagy ilyen személynek eljuttatott nyilatkozat nem lehet
alkalmas. Ez alól természetesen kivétel, ha a jogi személy önállóan – például elektronikus
bélyegzővel – igazolja magát.
E körben kell utalnunk arra is, hogy a magánszemélyek meghatalmazáson alapuló vagy
törvényes képviselete, annak ellenőrzése tekintetében ugyanezeket a kérdéseket kell
végiggondolni.
Végezetül fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy szükséges az elektronikus ügyintézési folyamat
során biztosítani annak a lehetőségét, hogy az ügyfél igazolhassa, hogy képviseletére nem a
közhiteles nyilvántartásba bejegyzett, hanem más személy jogosult (pl. a társasági szerződés
módosítására tekintettel). Erre annál is inkább szükség van, hiszen a közhiteles nyilvántartások
a törvényes képviselő személye tekintetében tipikusan deklaratívak, azaz csak utánkövetik az
eseményeket.
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3.3.2. Azonosítók és adatok igazolása
Az Eüsztv.-nek kifejezett célja, hogy az elektronikus ügyintézésben rejlő lehetőségek
kiaknázásával az ügyfelekre háruló adminisztrációs terhet csökkentse. Ennek egyik módja, hogy
az adatok igazolására és azonosítók megadására vonatkozóan egyszerűsítési szabályokat vezet
be.
Az Eüsztv. értelmében az ügyfél azonosításához szükséges adatokat minden esetben magától az
ügyféltől kell bekérni. Ezen felül azonban, ha az ügyintézéshez szükséges adat, vagy azonosító
közhiteles nyilvántartásban elérhető, abban az esetben az ügyfél nem kötelezhető az adat
megadására9.
Gondos tervezéssel és megfelelő informatikai eszközökkel, a kötelezettség teljesítése nem fog
számottevő adminisztrációsteher-növekedéssel járni a jövőben sem.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek első lépésként a folyamataik felmérése során
számba kell venniük, hogy az adott ügy intézéséhez milyen adatokra van szükség. Ennek
kapcsán szükséges felülvizsgálni, hogy az érintett adatok, iratok ténylegesen szükségesek-e az
ügy elintézéséhez. Ha nem, akkor attól függően, hogy jogszabály vagy más norma írja-e elő ezek
beszerzését, szükséges e szabályok módosítása, illetve annak kezdeményezése.
Érdemes azt is számba venni, hogy az ügy elintézéshez szükséges-e egy együttműködő szervnek
az ügy elintézéséhez szükséges döntését vagy nyilatkozatát beszerezni. Az iratok számbavétele
az informatikai együttműködés miatt szükséges, amelynek keretében az iratok átvételére
vonatkozóan is megfogalmaz kötelezettségeket az Eüsztv. (lásd.: Eüsztv. 52. §).
Következő lépésként az információforrások regisztere (lásd jelen Elektronizálási Útmutatónak
az információforrásokkal foglalkozó fejezetét) segítéségével, vagy a jogi szabályozás
vizsgálatával meg kell határoznia, hogy az ügy intézéséhez szükséges, fennmaradó adatok, iratok
elérhetőek-e közhiteles nyilvántartásban, illetve, hogy melyik együttműködő szervnél áll
rendelkezésre az ügy elintézéséhez szükséges döntés, vagy nyilatkozat.
Az információk felhasználásával már meghatározható az adott ügyintézéshez szükséges
adatkapcsolatok iránya. Az adatkapcsolat megvalósításához további információval az
információforrások regisztere tud szolgálni, ahol elérhető lesz, hogy az adott együttműködő
szerv egyszerű, vagy automatikus adatátvétel útján biztosítja az adatok, iratok átvételét és, hogy
elérhető-e automatikus adatátvételi felület (lásd jelen Elektronizálási Útmutatónak az adatok
átvételi módjával foglalkozó részét).
Az elektronikus ügyintézési felületnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a más közhiteles
nyilvántartásból vagy más információforrásból beszerezhető adatokat automatikusan vegye át e
forrásokból és ajánlja fel az ügyfél számára. Ugyanakkor könnyen előfordulhat, hogy a kérdéses
adat eleve vagy időközben bekövetkezett változás folytán helytelenül szerepel az érintett
információforrásnál. Az ilyen típusú helyzetekre megfelelő mechanizmust kell kialakítani, amely

Ez alól kivételt képeznek a közüzemi szolgáltatók, a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus
ügyintézésre kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint az ügyek elektronikus
intézését önkéntesen vállaló jogalanyok.
9
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lehetővé teszi, hogy az adat javításra kerüljön; anélkül azonban, hogy ez az ügyfél által
kezdeményezett ügy elhúzódását eredményezné. Automatikus adatátvétel hiányában pedig a
rendszernek jeleznie kell az ügyfél felé, hogy mely adatai, mely iratok kerülnek átvételre az
ügyintézés első lépéseként.

3.3.3. Az azonosítók összerendelése, az összerendelési nyilvántartás
Az adatok átvételének egy speciális segédeszköze az összerendelési nyilvántartás használata.
Az összerendelési nyilvántartás célja, hogy az adatkezelési előírások betartása mellett, a
nyilvántartáshoz csatlakozó elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére lehetővé tegye,
hogy egy azonosító kód10 – például a személyi azonosító, társadalombiztosítási azonosító jel,
vagy az adóazonosító jel – alapján hozzáférhessenek adatokhoz, még akkor is, ha egy másik
azonosító kódra lenne ehhez szükség. Ennek gyakorlati jelentősége, hogy például az ügyfél
személyi azonosítójának megadásával is igazolhatja magát a csak az adószám kezelésére jogosult
adóhivatal előtt.
Az ügyfelek e jogainak biztosítása érdekében az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek –
amennyiben ügyintézési folyamatuk ezt szükségessé teszi – az elektronikus ügyintézés kapcsán
képesnek kell lennie az összerendelési nyilvántartás használatára11.
Használata megvalósulhat interaktív módon is, amely azt jelenti, hogy az ügyfél az elektronikus
ügyintézési felületen keresztül igazolja az egyik azonosító kódja (pl. társadalombiztosítási
azonosító jel) megadásával egy másik azonosító kódját (adóazonosító jel). Ez esetben az
adatvédelmi követelmények miatt az ügyfél előzetes azonosítása szükséges, valamint
technikailag egy olyan automatikus adatátvételt feltételez, amely képes valós időben átvenni az
azonosító kódot az összerendelési nyilvántartáson keresztül.
Másodsorban a használat megvalósulhat a háttérben is, tehát, ha az ügyfél megadja például egy
űrlapon az éppen rendelkezésére álló azonosító kódját, amit az űrlap eljuttatását követően az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv kicserél az általa megkívánt azonosító kódra.
Mind a két mód esetében azonban már az űrlapok, elektronikus ügyintézési felületek fejlesztése
során biztosítani kell, hogy az ügyfél ne legyen kötve kizárólagosan egy azonosító kód
megadásához, az összerendelési nyilvántartásban szereplő bármely azonosító kódját
megadhassa az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által használt azonosító kód helyett.
Az összerendelési nyilvántartás használatát követően az ügyfél által átadott azonosító kódot az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek törölnie kell. Ha tehát az ügyfél az adóazonosító jel
helyett a társadalombiztosítási azonosító jelet adja meg, az adóazonosító jelnek az
összerendelési nyilvántartáson keresztüli megszerzését követően a társadalombiztosítási
azonosító jelet törölnie kell. Interaktív használat esetén ez azt jelenti, hogy az ügyintézési felület
nem tárolhatja el az ügyfél által megadott azonosító kódot, csak az összerendelési

Lásd a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi
XX. törvény 10/A. §-ában.
11 Ahogyan ezt az Eüsztv. 21. §-a is előírja
10
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nyilvántartásból beszerzett, az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által időlegesen
használható kapcsolati kódot, illetve a megkapott adatot.

3.4. Az ügyfél rendelkezési jogának biztosítása
Az ügyfélbarát ügyintézés alapvető követelménye, hogy az ügyfél hatékony módon tudjon
rendelkezéseket tenni. A rendelkezési joga részben eddig is fennállt (pl. a személyes adatok
kezelése kapcsán a hozzájárulás tételének lehetősége), az Eüsztv. ugyanakkor jelentősen kibővíti
az ügyfél rendelkezési jogát.
Fontos követelmény továbbá, hogy az ügyfél e rendelkezéseit az ügyintézési modellhez
illeszkedően, elektronikusan tehesse meg. Célszerű ennek egy központi lehetőségét biztosítani,
melynek megoldása az Eüsztv. alapján az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása.
Az ügyfél rendelkezési jogának másik oldala nyilvánvalóan az, hogy az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek elektronikus ügyintézési folyamataik során figyelembe kell, hogy vegyék az
ügyfél rendelkezéseit.
Emiatt az ügyfél ügyintézési rendelkezései mellett az abból az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv számára fakadó kötelezettségeket is számba vesszük.
Az ügyintézési rendelkezéseket elsősorban a rendelkezési nyilvántartás tartalmazza, emiatt
egyes esetekben elegendő egyszer, például az ügy megindításakor, más esetekben az ügyintézés
során folyamatos lekérdezéseket kell intézni a nyilvántartás felé. Természetesen az ügyfél tehet
számos típusú rendelkezést a rendelkezési nyilvántartáson kívül (pl. meghatalmazás tétele a
szerv által biztosított űrlapon); a központi szolgáltatásban, azaz a rendelkezési nyilvántartásban
tett jognyilatkozatok érvényesülését azonban természetesen a szervnek biztosítania kell.
Az ügyfél az Eüsztv. alapján a rendelkezési nyilvántartásban csak meghatározott típusú
jognyilatkozatot tehet. Ezek a törvény alapján az alábbiak:
o

Elektronikus vagy nem elektronikus kapcsolattartási forma megválasztása
A kapcsolattartási forma megválasztására vonatkozó nyilatkozat tényleges formája
jelen útmutató elkészültekor még kialakítás alatt áll. Mindenesetre a nyilvántartásban
szereplő nyilatkozatot az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek elsősorban az
ügyfél felé menő kommunikációja során kell figyelembe vennie. Mielőtt tehát egy ügy
hivatalból történő megindítására kerül sor, ellenőriznie kell a rendelkezési
nyilvántartást, hogy az adott ügyfél tekintetében az elektronikus kapcsolattartási forma
alkalmazható-e. Részben mivel a nyilatkozat tartalma időközben változhat, így ezt az
ellenőrzést szükséges minden eljárási cselekménynél megismételni. Az Eüsztv. alapján
ugyanis az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem hivatkozhat arra, hogy nem
ismerte az ügyfél ügyintézési rendelkezését. A rendelkezési nyilvántartás ellenőrzését
az ügyintézési folyamatban tehát olyan helyre kell beépíteni, amely lehetővé teszi, hogy
az ügyfél felé menő kommunikáció megfelelő elektronikus, vagy papír alapú lehessen.
Megjegyezzük ugyanakkor, hogy pl. a papír alapú kapcsolattartásra vonatkozó
rendelkezés nem jelenti azt, hogy magának a kiadmányozásnak is papír alapon kellene
történnie; tekintettel az elektronikus irat hiteles papír alapú okirattá alakításának
lehetőségére akár a vonatkozó KEÜSZ alkalmazásával, akár saját működési körön belül.
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Megjegyzendő, hogy az ügyfélnek az elektronikus kapcsolattartási formára vonatkozó
jognyilatkozatának tekintendő az, ha ő maga az elektronikus ügyintézést választja, ha
tehát az ügyet elektronikusan indítja el, akkor az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv ez alapján elektronikusan tartja a kapcsolatot az ügyféllel.
o

Elektronikus azonosítási mód megválasztása:
Tényleges nyilatkozatot jelent arra vonatkozóan, hogy milyen azonosítást kell
elfogadnia az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek, amelyet szintén a
rendelkezési nyilvántartás tartalmaz.
A rendelkezés ellenőrzése minden azonosításhoz kötött cselekmény esetén szükséges,
de tartalmában csak arra terjed ki, hogy az ügyfél által alkalmazott azonosítási mód
megegyezik-e a rendelkezési nyilvántartásban szereplő azonosítási móddal. A
gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha nem szerepel rendelkezés a nyilvántartásban az
azonosításra vonatkozóan, és az azonosítás módja legalább eléri a jogszabályban
meghatározott megbízhatósági szintet, akkor az ügyfél által alkalmazott azonosítás
nem kifogásolható. Ha viszont az adott ügy esetében kifejezetten úgy rendelkezett az
ügyfél, hogy csak egyfajta módon történő azonosítását lehet figyelembe venni, akkor az
ügyintézési folyamatban az ettől eltérő azonosítást az ügyintézési rendszernek fel kell
tudnia ismernie. Ezt követően az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek kérnie
kell az ügyfelet, hogy az ügyintézési rendelkezésének megfelelően azonosítsa magát,
ennek hiányában az ügyintézés lehetőségét nem biztosíthatja. Ez igaz mind a magasabb,
mind az ügyfél által saját kockázatára kiválasztott alacsonyabb szintű azonosítási
megoldásra.

o Kapcsolattartási mód megválasztása, ideértve az ügyfél olyan tartalmú nyilatkozatait is,
amely alapján az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyfél által megjelölt mely
informatikai rendszer (a jogszabály nem zárja ki a több ilyen rendszer lehetőségét sem)
útján küldött üzenetet köteles az ügyfél nyilatkozatának tekinteni
A nyilatkozat csak abban az esetben értelmezhető, ha az ügyfél az elektronikus
kapcsolattartási formát nem zárta ki kifejezetten. Elektronikus kapcsolattartás
engedélyezése esetén megjelölheti, hogy vele milyen formában kell kapcsolatot tartani.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek így az ügyfél felé menő kommunikációja
során a rendelkezési nyilvántartás alapján kell meghatároznia, hogy az ügyféllel milyen
kapcsolattartási forma alkalmazható. Ha a rendelkezési nyilvántartás nem tartalmaz
nyilatkozatot a kapcsolattartási formára vonatkozóan, de az ügyfél elektronikusan
indította meg az ügyet, az ügy megindításának formáját kell az elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek az alkalmazandó kapcsolattartási formának tekinteni, figyelembe
véve természetesen a vonatkozó ellenőrzési, kézbesítési, biztonsági követelményeket
is. Ha az ügyintézést biztosító szervnek a kapcsolattartási forma miatt nem állnak
rendelkezésre az ügyfél elektornikus elérhetőségére vonatkozó adatok (kivéve a nem
temrészetes személyeket, akiknek kötelező a biztonságos kézbesítési címüket a
rnedlekezési nyilvántartásba rögzíteni), abban az esetben csak a hagyományos
kapcsolattartási forma alkalmazására van lehetőség.
o

Elektronikus dokumentumok titkosítására vonatkozó igény
Arra vonatkozó nyilatkozat a rendelkezési nyilvántartásban, hogy az ügyfél igényt tarte a neki küldött dokumentumok titkosítására, vagy sem. Titkosításra vonatkozó igény
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esetében az ügyfél felé történő kommunikációban a dokumentumokat az ügyfél felé
csak titkosítva lehet elküldeni. A rendelkezési nyilvántartást ilyen szempontból minden
az ügyfél felé menő dokumentumot is magában foglaló kommunikáció során le kell
kérdezni.
o

Képviseletre vonatkozó nyilatkozat
Arra vonatkozó nyilatkozat, hogy kit kell az ügyfél képviseletében eljáró személynek
tekinteni. A jognyilatkozat egy, több, vagy valamennyi elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek címzett meghatalmazást jelenthet meghatározott más jogalany
részére arra, hogy meghatározott ügyekben vagy valamennyi ügyben az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv előtt a képviseletét ellássa. A meghatalmazás kezelésének
(ideértve, hogy a nyilatkozat milyen módon formalizált és a lekérdezés módja
automatizálható-e) jelen útmutató elkészültekor még kialakítás alatt áll.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek a képviseletre vonatkozó adatokat a
feléje intézett, valamint az ügyfél felé menő kommunikáció során is ellenőrizni kell a
rendelkezési nyilvántartásban.

Az ügyfelek nyilván eltérő tartalommal és eltérő körben fognak ügyintézési rendelkezéseket
tenni, de ahhoz, hogy minden ügyfél esetében biztosítható legyen az ügyintézési rendelkezések
érvényesülése, az elektronikus ügyintézési szervnek a fent leírtakon túl:
o az elektronikus ügyintézési folyamataik rendszerét fel kell mérni, hogy a folyamat mely
szakaszában milyen ellenőrzést szükséges a rendelkezési nyilvántartásban megtenni,
o meg kell határozni, hogy az ellenőrzés eredménye milyen hatással van az elektronikus
ügyintézés folyamatára, gátolja-e azt,
o az ügyintézési folyamatba be kell építeni, hogy a rendelkezési nyilvántartás alapján
milyen módon kell az elektronikus ügyintézésnek a továbbiakban folynia (természetesen a
kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezés nem kell, hogy a belső ügyintézést is
meghatározza).
A lekérdezések tartalmát szorítja keretbe, hogy az ügyfél rendelkezhet arról is, hogy valamely
ügyintézési rendelkezését mely elektronikus ügyintézést biztosító szerv jogosult megismerni. Ez
biztosítja, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szervek ne az ügyfél összes, hanem csak a
rájuk vonatkozó rendelkezéseket legyenek jogosultak megismerni, de ez egyben adminisztratív
szempontból is előnyös, mivel az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek behatárolható
méretű adatbázisban kell az ellenőrzéseit, lekérdezéseit elvégezni.
Olyan esetben, ahol az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nagyszámú ügyet intéz
elektronikusan, az ellenőrzések számossága miatt a rendelkezési nyilvántartással gép-gép
kapcsolatot (és lehetőleg a lekérdezett rendelkezések automatizált feldolgozását) indokolt
kiépítenie, és az ügyintézési rendszerben pontosan meg kell határoznia, hogy az ügyintézési
folyamat mely pontjain, milyen lekérdezéseket szükséges megindítani automatikusan.
Ahol az elektronikus ügyintézés volumene várhatóan alacsony marad, ott elegendő a
rendelkezési nyilvántartással egyedi kapcsolatot kiépíteni, de ebben az esetben is meg kell
határozni, hogy az ügyintézőnek az ügyintézési folyamatban milyen lekérdezéseket és mikor kell
intéznie a rendelkezési nyilvántartás felé.
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3.5. Az ügyfél tájékoztatása
3.5.1. Az ügyfél tájékoztatáshoz való joga
Az elektronikus tájékoztatást az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek két irányból is
biztosítaniuk kell:
o lehetővé kell tenniük, hogy az ügyfél az ügye viteléhez információt kérjen és kapjon az
elektronikus ügyintézést biztosító szervtől nem elektronikus módon, például annak
ügyfélszolgálatán vagy elektronikus úton is (elektronikus útnak minősül az elektronikus
levelezés és a telefonos megkeresés is),
o emellett az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek biztosítania kell azt, hogy a
rendelkezésére álló – az ügyfél által megismerhető – iratot az ügyfél részére nem hiteles
másolatként, tájékoztatás céljából, ingyenesen, elektronikus formában és úton az általa
megadott és az elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára elérhető elektronikus
kapcsolattartási címre továbbítsa.
Az első esetben a tájékoztatásra javasolt közérthetően megfogalmazott formalizált megoldások
(például tájékoztatók, ügyleírások stb.) kidolgozása, amely alapján az ügyfél egyértelműen meg
tudja határozni, hogy:
o az elektronikus ügyintézéshez milyen feltételekkel férhet hozzá, milyen megoldásokat
kell használnia az igénybevételhez és hol tudja elérni az elektronikus ügyintézési felületet,
o az elektronikus ügyintézés keretében pontosan mi történik, miben változik az
ügyintézés menete, milyen könnyebbséget jelent számára az elektronikus út választása és,
hogy
o

milyen jogokkal, lehetőségekkel rendelkezik az elektronikus ügyintézés során.

A formalizált és az esetleges egyedi tájékoztatásoknak (amikor az ügyfél telefonon, vagy emailben keresi meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervet) egymásra épülőnek kell
lennie, a formalizált tájékoztatást közzé kell tenni az ügyfélszolgálaton is, de javasolt az
elektronikus ügyintézést biztosító szerv honlapján, központi elektronikus ügyintézési
felületeken is elérhetőv tenni, ezzel csökkenthető az ügyfélnek adott egyedi tájékoztatás idő és
erőforrás igénye is.
A második esetre olyan rendszert kell kialakítani, amely az iratmásolatok kérését ki tudja
szolgálni, tudnia kell kezelni az eltérő kézbesítési módokat, és az ügyfelek azonosítását, mivel az
Eüsztv. nem írja felül az eljárási szabályokat, iratmásolat kérésére nyilvánvalóan csak akkor
kerülhet sor, ha az irat megismerésére a kérelmező ügyfél jogosult is.
Mivel az iratmásolatok kérésének kiszolgálása formalizált módon kevesebb erőforrást emészt
fel, ezért ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyek számossága ezt indokolja,
javasolt olyan megoldás alkalmazása, amely formalizált módon tudja az eltérő ügyekben is az
iratmásolatok iránti igényeket fogadni. Erre megfelelő lehet akár egy űrlap is, de egy azonosítást
követően elérhető elektronikus ügyintézési felület is (ahol az ügyfél az általa megismerhető
iratokhoz hozzáférhet).
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3.6. Kapcsolattartás
Az Eüsztv. értelmében elektronikus kapcsolattartásnak minősül, ha az ügyfél a nyilatkozatát
vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a nyilatkozatát vagy döntését elektronikus úton
teszi meg. Elektronikus kapcsolattartásnak minősülhet a telefonos kapcsolat is, amennyiben ez
értelmezhető.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek a kapcsolattartás keretében komplex
kötelezettségei vannak. A kapcsolattartás kapcsán a szervnek egyszerre kell teljesítenie a
korábban az ügyintézési rendelkezéssel kapcsolatban kifejtetteket, valamint az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek egyes kötelezettségeit.
Amennyiben az ügyfél fordul az elektronikus ügyintézést biztosító szervhez, abban az esetben
jogszabályi kötelezettség hiányában az ügyfél szabadon választhat az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv által biztosított lehetőségek közül. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
nem biztosíthat olyan lehetőséget, amely az Eüsztv. alapján egyébként kapcsolattartásra nem
szolgálhatna.
Ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kíván kapcsolatot tartani az ügyféllel, figyelembe
kell venni az ügyfél rendelkezéseit, amelyeket e tárgyban tett. Ha rendelkezés nem található,
abban az esetben az elektronikus kapcsolattartás módját szabadon választja meg az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv is, amely praktikusan az a csatorna lesz, amelyen az ügyfél hozzá
fordult, vagy más olyan elektronikus elérhetőség, amelyről az elektronikus ügyintézést biztosító
szervnek tudomása van (például azért, mert korábban az ügyféllel azon az elérhetőségen
tartotta a kapcsolatot az elektronikus ügyintézést biztosító szervvel más ügyében).
Nem közvetlenül a kapcsolattartás módjára vonatkozik, de kapcsolattartás esetén is figyelemmel
kell lenni arra, hogy amennyiben az ügyfél valamilyen nyilatkozatot közöl az elektronikus
ügyintézést biztosító szervvel, abban az esetben a nyilatkozattevőt azonosítsák. Hasonlóan
fontos, hogy a megtett nyilatkozat megfelelő hitelesítéssel legyen ellátva. Főszabályként, ha az
elektronikus ügyintézés esetében írásbeli nyilatkozat a megkövetelt, annak az elektronikus
kapcsolattartás során alkalmazott jognyilatkozat megfelel, ha
o

a nyilatkozattevő elektronikus azonosításra került (a fenti kifejtettek szerint), és

o biztosított, hogy a kézbesített elektronikus dokumentum megegyezik a nyilatkozattevő
által jóváhagyott dokumentummal (amelyet az elektronikus dokumentumon az
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatás használata során
elhelyezett elektronikus aláírás, egyéb elektronikus aláírás, elektronikus bélyegző
használata is megvalósít).
Ettől eltérően természetesen az ügyfél tehet egyéb módon is nyilatkozatot, a fenti
követelmények kifejezetten az írásbeli nyilatkozatokkal kapcsolatban érvényesülhetnek. Az
elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek így fel kell mérniük ügyintézési folyamataikban
azokat a nyilatkozatokat, amelyek azok a nyilatkozatok, amelyekhez a fenti követelményeket kell
társítani, másik oldalról pedig meg kell határozni azokat az esetköröket, ahol alacsonyabb
követelményszint mellett (pl.: azonosítás nélkül, vagy hitelesítés nélkül) is lehet nyilatkozatot
tenni.
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A kapcsolattartással kapcsolatos további követelmény, hogy igazolhatónak kell lennie, hogy a
nyilatkozatot a címezett megismerte és átvette, vagy annak átvételét megtagadta. Erre
vonatkozó információkat a kapcsolattartásra felhasználható biztonságos kézbesítési szolgáltatás
SZEÜSZ, illetve az elvárt követelmények teljesítését követően a jelenleg is használatos
ügyfélkapus tárhelyre történő kézbesítés szolgáltatás is szolgáltatni tudja.
Az ügyfelekkel való kapcsolattartáshoz szükséges adatok elsődleges forrása a rendelkezési
nyilvántartás. Az Eüsztv., mivel a gazdálkodó szervezetek esetén kötelezővé teszi az elektronikus
ügyintézést, ezért arra is kötelezi őket, hogy az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló
elérhetőségeiket a rendelkezési nyilvántartásba jelentsék be, valamint tartsák naprakészen ezt
az információt.
A természetes személyek előtt szintén nyitva áll a lehetőség a rendelkezési nyilvántartásba
hivatalos kapcsolattartási elérhetőség megadására, ez esetben ugyanakkor azt is figyelembe kell
venni, hogy az ügyfél az elektronikus ügyintézést engedélyezte-e az adott ügyben. Amennyiben
az ügyfél az elektronikus ügyintézést nem engedélyezte az adott ügyben (kivéve azokat az
esteket, ahol az elektronikus ügyintézést törvény kötelezően előírja), abban az esetben akkor
sem alkalmazható az elektronikus kapcsolattartás, ha hivatalos kézbesítési címre vonatkozó adat
szerepel a rendelkezési nyilvántartásban.

3.6.1. Tájékoztatási kötelezettségek
Ahhoz, hogy az elektronikus ügyintézés az ügyfelek által ténylegesen megismerhető, az
alkalmazott megoldások, követelmények ismertek legyenek, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerveknek az Eüsztv. végrehajtási rendeleteiben meghatározott tájékoztatást kell
közzétenniük.
A tájékoztatás kialakítása, megvalósítása során figyelembe kell venni az ügyfelek tájékoztatáshoz
való jogánál írottakat.
A tájékoztatáson felül az elektronikus ügyintézést biztosító szervek kötelesek – önállóan vagy
más elektronikus ügyintézést biztosító szervekkel együttműködve – telefonon és más
elektronikus úton is elérhető ügyfélszolgálatot működtetni a fogyasztóvédelemről szóló
törvénynek a közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozásokra vonatkozó szabályai
szerint azzal az eltéréssel, hogy az ügyfélszolgálatnak hetente legalább 40 órában elérhetőnek
kell lennie.
Az Eüsztv. 1. § 17. pont a)-i) alpontjai szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szervek a
központi kormányzati telefonos ügyfélszolgálaton (1818 Kormányzati Ügyfélvonal) keresztül is
teljesíthetik a kötelezettségüket. Ez esetben az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
számára költségcsökkentő hatású, hogy a Kormányzati Ügyfélvonal a rá vonatkozó szabályok
szerint biztosítja a telefonos ügyfélszolgálat működését, a működtetés, üzemeltetés feladatát a
központi kormányzati telefonos ügyfélszolgálat üzemeltetőjével közösen lehet megvalósítani. A
kormányzati ügyfélvonal esetében lehetőség van elektronikus ügyintézésre is, így ha egy
elektronikus ügyintézést biztosító szerv biztosítja telefonon keresztüli ügyintézést, akkor ezt
megfelelő keretek között, azonosítási megoldással a kormányzati telefonos ügyfélszolgálaton
keresztül meg tudja valósítani.
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Egyedi rendszerek fejlesztése esetén a fejlesztés során figyelemmel kell lennie arra, hogy az
ügyfélszolgálatnak a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. §-a szerint
biztosítania kell:
o

az ésszerű várakozási időn belüli hívásfogadást és ügyintézést,

o az ügyfélszolgálat felé indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt
percen belüli élőhangos ügyintézői bejelentkezést,
o

a telefonos kommunikációt hangfelvétellel történő rögzítését,

o

a hangfelvételt egyedi azonosítószámmal történő ellátását,

o

a hangfelvétel öt évig történő megőrzését,

o

a hangfelvétel díjmentes kiadását az ügyfél részére

o a rögzítést megelőzően a megfelelő tájékoztatás megtételét, amely tartalmazza a
hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos
kötelezettségeket, továbbá az egyedi azonosítószámot.

3.7. Elektronikus fizetés
Az elektronikus ügyintézés teljes körű biztosításához elengedhetetlen az elektronikus
ügyintézéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségek elektronikus úton történő teljesítését is
biztosítani. Ez egyaránt kiterjed az ügyintézésért fizetendő adminisztrációs (pl. illeték, igazgatási
szolgáltatási díj, jelszó-helyreállítás díja), valamint az ügyintézéshez kapcsolódó materiális
fizetési kötelezettségek (pl. koncessziós díj, adó) teljesítésére is.
Az Eüsztv. az elektronikus fizetést azonban csak a gazdálkodó szervezetek eljárása esetén teszi
kötelezővé, természetes személy ügyfelek számára az elektronikus fizetés lehetősége csak
választható (kivéve, ha ezt ágazati törvény kötelezővé teszi).
Az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az elektronikus ügyintézési szolgáltatás
kialakítása során meg kell vizsgálniuk, hogy az elektronikus ügyintézés illeték- vagy díjfizetéshez
kötött-e, azt az eljárás melyik szakaszában kell megfizetnie az ügyfélnek. Ha az eljárásnak alanya
lehet nem természetes személy ügyfél is, akkor az elektronikus ügyintézést biztosító szerv nem
mérlegelhet, az elektronikus fizetés lehetőségét biztosítania kell. Ha pedig az eljárásnak alanya
lehet természetes személy is, akkor azonban számára fel kell-e tudni ajánlani a nem elektronikus
fizetési lehetőségeket is, mivel a természetes személyt nem kötelezheti az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv (kivéve, ha az elektronikus fizetés kötelezettségét törvény írja elő)
elektronikus fizetésre.
Az elektronikus ügyintézési rendszernek a kötelező elektronikus fizetés esetén a fizetés
elmaradása esetén figyelmeztetnie kell az ügyfelet, hogy elektronikus fizetési kötelezettség
terheli, annak hol és milyen formában tehet eleget, és az elektronikus fizetés elmaradása milyen
következményekkel jár.
Az elektronikus fizetés lehetőségéről szóló tájékoztatást minden egyéb esetekben is fel kell
tüntetni az elektronikus ügyintézési rendszerben, mert az elektronikus fizetés ügyféli jog, és az
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elektronikus fizetésre vonatkozó információk hiányában a természetes személy ügyfél sem tud
élni a választás jogával.
Az elektronikus fizetés biztosítására jelenleg – az Eüsztv. alapján a jövőben KEÜSZ-ként működő
– az elektronikus fizetési és elszámolási rendszer SZEÜSZ12, ahol az nem alkalmazható (például a
közüzemi szolgáltatók esetében) a különböző elektronikus bankkártyás fizetési lehetőségek
szolgálnak. Az elkerülendő megoldás, hogy az elektronikus fizetésre az elektronikus ügyintézési
rendszeren kívül kerüljön sor, így az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek az ügyintézési
folyamat megfelelő pontján kell az elektronikus fizetési megoldást implementálni a fentieknek
megfelelő tájékoztatásokkal együtt. Csak az eljárási díj vagy illeték utólagos fizetése esetén
képzelhető el, hogy az elektronikus ügyintézési rendszertől elkülönül az elektronikus fizetés,
ebben az esetben a fizetés igazolását kell tudnia az elektronikus ügyintézést biztosító szervnek
az ügyhöz kapcsoltan becsatornáznia az elektronikus ügyintézés folyamatába (lásd például az
ügyazonosító megadásával történő fizetés, ahol a fizetés könyvelését követően a fizetés ténye
automatikusan megjelenik az elektronikus ügyintézési rendszerben). Ez a megoldás azonban
elkerülendő, mivel a bizonylatok utólagos becsatolása növeli az adminisztratív terheket,
csökkenti az elektronikus ügyintézésben rejlő előnyöket, így az elektronikus ügyintézés
bevezetésével olyan megoldás felé kell törekedni, amely az ügyintézési folyamatba ágyazottan
biztosítja az elektronikus fizetés lehetőségét.

3.8. Felkészülés az üzemszünetre és az üzemzavarra
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások esetén kiemelt társadalmi érdek fűződik a
szolgáltatások stabil elérhetőségére vonatkozóan. Az Eüsztv. 16. alcíme ennek biztosítása
érdekében határoz meg, minden elektronikus ügyintézést biztosító szervre vonatkozó
követelményeket. A szolgáltatás nyújtását úgy kell megtervezni, hogy a szabályozás alapján az
elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek:
o tervezniük és minimalizálniuk kell az elektronikus ügyintézést érintő karbantartási,
egyéb technikai beavatkozásaikat, amelyek a szolgáltatás vagy az elektronikus ügyintézés
szünetelését eredményezi,
o ezeket a beavatkozásokat olyan időszakra kell ütemezniük, amelyben a szünetelés nem
okoz jelentős fennakadást az elektronikus ügyintézésben, valamint a tervezett szünetelésről
legalább 3 munkanappal előtte tájékoztatni kell az ügyfeleket (és a tervezett üzemszünet
alatt is biztosítani kell a tájékoztatást),
o az 1 munkanapon túli szüntetés esetén az ügyfeleknek biztosítani kell a hagyományos
kapcsolattartás lehetőségét, ezt elkerülendő, megfelelő rendelkezésre állású rendszereket
kell fejleszteni, valamint rendelkezni kell a megfelelő intézkedési tervvel arra az esetre, ha a
szünetelés bármi okból kifolyólag meghaladja az egy munkanapot,
o amennyiben valamilyen hiba folytán előre nem tervezett szünetelés lép fel, ebben az
esetben is tájékoztatni kell az üzemszünetről az ügyfeleket, amennyiben lehetséges annak
az előrelátható megszűnési időpontjáról is (amit érdemes az elektronikus ügyintézési
felületen, valamint központilag is megtenni, azzal együtt, hogy az ügyfelek milyen

12

Eüsztv. 38. § (1) bekezdés c) pont
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lehetőségekkel élhetnek az ügyintézés érdekében), a tájékoztatás mechanizmusait előre ki
kell alakítani, az üzemszünetre vonatkozó szabályzatoknak rendeznie kell hogy kinek, mit és
milyen módon kell közzétennie.
Az üzemszünet és üzemzavar esetében már az elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása
során figyelmet kell szentelni a rendszer dokumentálására. Az ilyen helyzetek kezelésének
szabályait tartalmazza az ügymenet folytonossági és a katasztrófa elhárítási terv. Ezek keretében
kell meghatározni a követendő eljárást, a tartalék rendszerek rendelkezésre állását, a
hagyományos ügyintézési rendszerre való átállás időpontját valamint, hogy mit kell tenni
szervezeti és ügyintézői szinten, hogy az ügyintézés elektronikus, vagy hagyományos formában
zavartalanul folytatódhasson.

3.9. Az elektronikus ügyintézéshez igénybe veendő szolgáltatások
Az elektronikus ügyintézési szolgáltatás megvalósítása során minden elektronikus ügyintézést
biztosító szervnek nagy hangsúlyt kell fektetnie a SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök igénybevételére,
valamint használatára.
A szabályozás logikája szerint ezek a szolgáltatások képesek az ügyintézés egyes
cselekményeinek elektronizálását megvalósítani, ezek felhasználásával pedig az elektronikus
ügyintézést biztosító szervek képesek az ügyfeleik felé irányuló elektronikus ügyintézési
szolgáltatásukat kialakítani.
Az Eüsztv. egyes szolgáltatásokat kifejezetten nevesít, azonban azok végrehajtási rendeleti
szabályozása még nem ismert, így jelen fejezet csak a szolgáltatások számba vételére
szorítkozhat.

3.9.1. A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások
A SZEÜSZ-ök olyan szolgáltatások, amelyek többségét az állam önállóan is nyújtja, azonban a
szabályozásnak megfelelően más szereplők – akár piaci szereplők is – kialakíthatják a
szolgáltatásokat.
Az Eüsztv. 29. §-a értelmében SZEÜSZ:
o

az elektronikus azonosítási szolgáltatás,

o

a biztonságos kézbesítési szolgáltatás,

o a közigazgatási felhasználási célú, jogszabályban meghatározott követelményeknek
megfelelő elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás,
o a törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben
elektronikus ügyintézési szolgáltatásként nevesített szolgáltatás.

szabályozott

Az egyes szolgáltatások keretszabályait jellemzően az eIDAS rendelet tartalmazza, lehetővé téve
a piaci alapú szolgáltatásnyújtást. A közigazgatási felhasználás speciális követelményei –
különösen az elektronikus aláíráshoz kapcsolódóan, ideértve az eIDAS szerinti elektronikus
bélyegző bevezetését – jelen dokumentum készültekor felülvizsgálat alatt állnak.
(Megjegyezzük: a hatályos Ket., valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV.
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21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: SZEÜSZ rendelet) számos további SZEÜSZ-t intézményesít,
azonban a rendelet felülvizsgálata az Eüsztv. és az eIDAS rendelet miatt elkerülhetetlen.)
Ezek az Eüsztv. szabályozásában jellemzően központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásként
élnek tovább (l. következő pont). Az Eüsztv. megfelelés keretében a szolgáltatások
felhasználásához rendelkezésre áll a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségnek a
tárgykörben kiadott SZEÜSZ sztenderdek módszertana13 címet viselő módszertani segédlete. A
módszertani segédlet jelentős részben tartalmazza a SZEÜSZ-ök bevezetésének tervezéséhez
szükséges információkat. Ezen információk természetesen a szabályozás változásából fakadó
eltérésekkel értelmezhetők.

3.9.2. A központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások
Az Eüsztv. új elemként szabályozza a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások, azaz a
KEÜSZ-ök körét.
A KEÜSZ annyiban különbözik a SZEÜSZ-öktől, hogy ezek piaci, vagy az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv általi nyújtása nem megengedett, ezeket csak a kijelölt szolgáltatók nyújthatják.
Az Eüsztv.-ben nevesített KEÜSZ-ök:
o

az ügyfél ügyintézési rendelkezésének nyilvántartása,

o

iratérvényességi nyilvántartás,

o

elektronikus fizetési és elszámolási rendszer,

o

azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés,

o

központi érkeztetési ügynök,

o

központi kézbesítési ügynök,

o

az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről,

o

papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá alakítása,

o

elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása,

o

a Kormány által kötelezően biztosítandó elektronikus azonosítási szolgáltatás

o

központi azonosítási ügynök

o

személyre szabott ügyintézési felület,

o

ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás

o

központi dokumentumhitelesítési ügynök,

o

központi érkeztetési rendszer,

o

elektronikus dokumentumtárolás szolgáltatás,

o

iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás.

Szeüsz sztenderdek módszertana, <http://www.kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/Modszertani_utmutato.pdf >,
elérés ideje: 2016. január 7.
13
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Az Eüsztv. megvalósítása keretében a KEÜSZ-ök fejlesztéshez is ajánlott a Kormányzati
Fejlesztési és Informatikai Ügynökség a SZEÜSZ sztenderdek módszertana14 címet viselő
módszertani segédlete.

3.9.3. Egyéb elektronikus ügyintézési szolgáltatások
A SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök körén kívül elsősorban a nemzeti távközlési gerinchálózat valamint a
kormányzati adatközpont alkalmazásának lehetősége merül fel az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek esetében. Ezeknek a szolgáltatások használatának támogatása, elvárása már a
Nemzeti Infokommunikációs Stratégiának is részét képezi.

3.9.3.1.

Nemzeti távközlési gerinchálózat

Az Eüsztv. szerint a kormányrendeletben meghatározott elektronikus ügyintézést biztosító szerv
az ügyek elektronikus intézése során kormányzati célú hírközlési szolgáltatást vesz igénybe,
amennyiben az rendelkezésre áll és értelmezhető.
A nemzeti távközlési gerinchálózat kifejezetten kormányzati célú hírközlési hálózatot jelent,
amely a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben van
szabályozva.
Így az Eüsztv. hatálya alá tartozó egyes elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az
elektronikus ügyintézés megvalósítása esetén a nemzeti távközlési gerinchálózathoz kell
csatlakozniuk, ha eddig erre nem került már sor. Ez önmagában az elektronikus ügyintézési
szolgáltatást nem érintik, pusztán infrastruktúratervezési kérdés, amely azonban elsősorban
költségcsökkentő hatása révén jelenthet előnyt az elektronikus ügyintézést biztosító szervek
számára.
A nemzeti távközlési gerinchálózat azonban a jelenlegi jogi szabályozás alapján nem érhető el
minden elektronikus ügyintézést biztosító szerv számára, sem a közüzemi szolgáltatók, sem a
törvényt önkéntesen alkalmazó elektronikus ügyintézést biztosító szervek nem érhetik el
jelenleg.

3.9.3.2.

Kormányzati adatközpont

A kormányzati adatközponttal kapcsolatban követendő irányelveket részletesen a jelen
Elektronizálási Útmutató adatkezeléssel kapcsolatos része tartalmazza.

3.10. Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek közötti együttműködés
követelményei
Az Eüsztv. átfogó jelleggel szabályozza az együttműködő szervek (az Eüsztv.-nek az elektronikus
ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével foglalkozó III.
Szeüsz sztenderdek módszertana, <http://www.kifu.gov.hu/kifu/sites/default/files/Modszertani_utmutato.pdf >,
elérés ideje.
14
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Részben az elektronikus ügyintézést biztosító szervek elnevezés helyett már az együttműködő
szervek elnevezést használja, amelynek oka az, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító
szerveken felül a közfeladatot ellátó szervekre is vonatkoznak a fejezet szabályai) egymás
közötti informatikai együttműködésének területét. A szabályozás épít a jelenleg még hatályos
állami és önkormányzati az állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködésének
általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvényre, de az abban foglaltakat több tekintetben
meghaladva rögzíti az informatikai együttműködés kereteit.
Az együttműködés leegyszerűsítve átjárhatóságot jelent, tehát azt, hogy az együttműködő
szervek az egy másik együttműködő szervnél tárolt információt informatikai eszközökkel
megismerhetik és elérhetik.
Az együttműködés biztosítása és az Eüsztv.-ben található szabályozása is azt a célt szolgálja,
hogy az ügyfelek adminisztrációs terhei csökkenjenek, az államigazgatáson, bírósági rendszeren
belül elérhető információkat ne az ügyfeleknek kelljen minden ügyük intézése során
becsatolniuk az eljáró szervek felé.
Az együttműködés alapja az együttműködési képesség, amelyet idegen szóval
interoperabilitásként jelölnek. Az együttműködési képesség sokrétű lehet az Európai Unió15 által
is elfogadott módszertan szerint politikai, jogi, szervezeti, szemantikai, és technikai szinten is
megjelenhet. Az egyes szintek egymásra épülve működhetnek megfelelően, a célirányos
használat az összehangolt alkalmazásukat követeli meg.
Az Eüsztv. az együttműködési képességet átfogóan szabályozza, mivel már korábban is jelentek
meg az együttműködés technikai megvalósításával kapcsolatos átfogó módszertani útmutatók16,
ezért jelen Elektronizálási Útmutató célja csak annak bemutatása, hogy az Eüsztv. milyen
elvárásokat és irányvonalakat határoz meg az együttműködéssel kapcsolatban.
Az alább bemutatásra kerülő irányvonalak elsődlegesen tervezési, folyamat-felmérési
szempontok, amelyek azt a célt szolgálják, hogy az együttműködő szervek átfogóan átlássák, és
ez alapján kezelni tudják a más együttműködő szervekkel fennálló kapcsolataikat.

3.10.1.

Általános követelmények

Az együttműködéssel kapcsolatban az Eüsztv. több alapelvet és alapelvi jellegű rendelkezést is
megfogalmaz, amelyekre az együttműködő szerveknek figyelemmel kell lenniük. Ezek a
követelmények részben kifejezetten az informatikai megoldásokra, részben az informatikai
együttműködés módjára terjednek ki, tehát közvetlenül, vagy közvetetten befolyásolják az
informatikai együttműködés tényleges megvalósításának, az ezzel kapcsolatos fejlesztéséknek a
terjedelmét.

Lásd: Európai Interoperabiltási Keretrendszer, <http://ec.europa.eu/isa/documents/isa_annex_ii_eif_en.pdf>,
utolsó elérés ideje:.
16 Lásd például: Módszertani Útmutató az Interoperabilitás Tervezésének Támogatására,
<http://www.ekk.gov.hu/hu/emo/ekozigkeretrendszer/ek3iopkovetelmenyek/EKK_ekozig_IOPtervezes_081002_V4.docx>, utolsó elérés ideje: 2016. január 7.
15
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3.10.1.1. Az
informatikai
értelmezésének terjedelme

együttműködési

kötelezettség,

valamint

Az együttműködő szervnek abban a körben kell az együttműködést biztosítani, mint amelyben
az elektronikus ügyintézést is meg kell megvalósítani. Az együttműködő szervnek, tehát a
feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek, valamint a jogszabály alapján biztosítandó szolgáltatások
igénybevételéhez, lemondásához vagy módosításához szükséges ügyek körében kell biztosítania
az informatikai együttműködést más együttműködő szervvel.
Természetesen, ha adott ügy nem igényel kapcsolatot más szervvel, akkor abban az ügyben az
informatikai együttműködés szükségessége nem merül fel. Az együttműködő szervnek a
rendszer fejlesztések előtt a folyamatok felmérése során már tisztáznia kell a más együttműködő
szervekkel már fennálló kapcsolatait, hogy azok mely ügyek tekintetében állnak fenn, milyen
adatok és iratok cserélődhetnek ki az együttműködés keretében, illetve tisztáznia kell, hogy a
teljes folyamat elektronikus támogatása milyen további kapcsolatokat tesz szükségesé.
Emellett az együttműködő szervnek saját, ügyfeleit nem érintő feladatának ellátásához is
szüksége lehet adatokra, információkra. Ha ez érint más együttműködő szervet, akkor ezzel az
adat, vagy információáadás-átvétellel kapcsolatban is az Eüsztv. szerinti informatikai
együttműködés szabályai szerint kell eljárnia.
Az informatikai együttműködés nem pusztán kommunikációt jelent, hanem ennél szélesebb
körű tényleges együttműködést, amely magában foglalja, hogy az informatikai együttműködés
keretében az együttműködő szervek átadják egymásnak:
o az adott szerv előtti ügy elintézéséhez vagy egyéb feladata ellátásához szükséges, más
együttműködő szervnél keletkezett, vagy más együttműködő szerv által már beszerzett
információkat, valamint
o

az együttműködő szervnek az ügy elintézéséhez szükséges döntését vagy nyilatkozatát.

Az információ fogalmát széles körben kell értelmezni, egyaránt lefedi az adatok, nyilatkozatok,
döntések, szakvélemények, stb. körét.
Az információk széles körének átadása, átvétele szintén felmérési feladatot jelent első lépésként,
az együttműködő szerveknek pontos képet kell kapniuk az egymással fennálló kapcsolataikról,
csak ez alapján lehet kialakítani az Eüsztv. szerinti adatkapcsolatokat.
Az Eüsztv. azt is meghatározza, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek alapján egy adott
információt honnan kell beszerezni17. Ezt a szabályt is figyelembe kell venni a kapcsolatok
tervezése során.

3.10.1.2. Az elektronikus út alkalmazása az együttműködés során
Az esetek jelentős részében a szervek közötti együttműködés már korábban is létezett, az
azonban tipikusan papír alapon valósult meg, amely hosszadalmas, az ügy elintézést is hátráltató
folyamatot okozott az esetek nagy részében.

17

Lásd: 3.10.3.1. pont.
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Az Eüsztv. mindezt elektronikus úton rendeli megvalósítani, ha azt törvény nem zárja ki.
Ez azt jelenti, hogy a jelenleg papír alapon zajló adat- és iratátadásokat elektronikus csatornára
kell terelni. Így például a belföldi jogsegély megkeresések zöme teljes egészében elektronikus
útra terelődik.
Az együttműködő szervnek tehát az összes, az ügy intézéséhez szükséges adatot vagy iratot
kezelő együttműködő szervhez elektronikus kapcsolattartást biztosító csatornával kell
rendelkeznie, továbbá biztosítania kell, hogy a más együttműködő szervektől beérkező
megkereséseket észlelje és kiszolgálja.

3.10.1.3. Az adatkezelés terjedelme
A technikai fejlődés és az együttműködés informatikai szintje nem eredményezheti az
adatkezelési, eljárási garanciák csorbulását. Az együttműködő szervek tehát továbbra is csak
olyan információk megismerésére lesznek jogosultak, ami az előttük folyamatban lévő ügy, vagy
feladatuk ellátáshoz szükséges és rendelkeznek az adatok megismeréséhez szükséges jogalappal
A folyamatok elektronizálása során tehát nem elegendő azt vizsgálni, hogy az adat, irat valahol
rendelkezésre áll-e, és technikailag megoldható-e elektronikus beszerzése, hanem azt is, hogy
van-e jogalap annak megismerésére, továbbítására, kezelésére. Ha az együttműködés
adatvédelmi vagy más jogi akadályokba ütközik, a folyamatfejlesztés során először azt kell
megvizsgálni, hogy akár jogalkotással, akár más módon – például az ügyfél adatkezelési
hozzájárulásának beszerzésével – kezelhető-e ez az akadály. Csak akkor szabad a technikai
megoldás kidolgozásába fogni, ha a jogszerűség egyértelműen biztosítottnak látszik.
Az adatvédelmi kérdésekkel a 3.12-es pontban részletesen foglalkozunk.

3.10.1.4. Az elektronikus úthoz kötött többletköltség tilalma
Az ügyfeleket és az együttműködő szerveket is védi az az alapelv, hogy az Eüsztv. szerinti
informatikai együttműködés egyetlen formája sem köthető – az igazoltan felmerülő költségek
jogszabályban előírt megtérítésén felül – illeték, díj vagy más ellenérték megfizetéséhez18.
Ezt az elvet szolgálja az a szemléleti követelmény is, hogy az együttműködő szerveknek az
informatikai együttműködésük során az együttműködési formához kapcsolódó, és az
együttműködésben részt vevő szerveknél a kockázatokkal és a költségekkel arányos, a
vonatkozó elektronikus információbiztonsági követelményeknek megfelelő megoldást kell
alkalmazni19.
Együttműködési formák közötti választás esetén tehát figyelembe kell venni, hogy milyen
kapcsolat kiépítése hatékony, például, ha az adatátadás-átvételre csak kis számban lesz szükség,
akkor nem indokolt jelentős megvalósítási költségű gép-gép kapcsolatot kiépíteni, és fordítva, ha
a gép-gép kapcsolat kiépítése az átadandó, átveendő adatok nagy mennyisége miatt indokolt,

18
19

Eüsztv. 52. § (5) bekezdés
Eüsztv. 52. § (4) bekezdés
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akkor nem hatékony, ha egyedi kapcsolattal, jelentős emberi munkaerő bevonásával oldják meg
a szervek az együttműködést.

3.10.1.5. A teljes informatikai együttműködési folyamat támogatása
Az elektronikus ügyintézéshez hasonlóan az informatikai együttműködés esetén is azt kell
követni, hogy ne csak egyes részcselekmények, hanem a teljes együttműködési folyamat
elektronikus úton valósuljon meg. Nem elégséges tehát, ha az információkérés elektronikus úton
valósul meg, de azt papír alapon szolgáltatja az együttműködő szerv, a törvény azt írja elő, hogy
az információ kérésétől az átadásig elektronikusan úton valósuljon meg az együttműködés az
együttműködő szervek között. A kötelezettség alapján tehát mellékes, hogy az átadó szerv a kért
adatot, vagy iratot eredetileg elektronikusan tárolja-e, azoknak az átvevő együttműködő
szervhez elektronikusan hitelesen kell eljutniuk.
Ez egyben azt is jelenti, hogy az együttműködő szerveknek a – nem elsősorban az informatikai
együttműködés, hanem a napi működés célját szolgáló – belső folyamataikat, adat- és
iratkezelésüket eleve úgy kell kialakítaniuk, illetve fejleszteniük, hogy azok minél kisebb
adminisztráció mellett ki tudják szolgálni az informatikai együttműködés igényeit is. Így például
előre meg kell tervezni, hogy mely, az adott szervnél keletkező adathoz igényelnek majd más
szervek hozzáférést, illetve mely folyamatokban lesz szükséges más szervektől iratok-, adatok
elektronikus úton történő beszerzésére.

3.10.1.6. Technológiasemlegesség
Az informatikai tárgyú jogszabályok általános szabálya, amely megjelenik az együttműködés
keretében is, hogy az együttműködés ne egymástól eltérő, külön fejlesztéseket igénylő
megoldásokon alapuljon. Ez a kötelezettség elsősorban azokat az együttműködő szerveket érinti,
amelyek várhatóan több irányba is teljesíteni fognak információátadást, illetve több forrásból is
szereznek be információkat.
A szerveknek törekedni kell az olyan megoldások használatára, amelyek nem kötik a feléjük
információátadási kérelemmel forduló szerveket indokolatlanul valamely meghatározott
hírközlési szolgáltatás, műszaki megvalósítás vagy megoldás alkalmazásához.
Ez alól csak akkor lehet kivételt tenni, ha igazolható módon a megoldás sem közvetlen, sem
közvetett költséggel nem jár az információt kérő szervezet számára, de figyelembe kell venni azt
is, hogy az egyedi megoldáshoz való csatlakozás támaszt-e felesleges informatikai
követelményeket.
E problémák áthidalására elsősorban KEÜSZ-ök, valamint olyan nyílt, bárki számára korlátozás
nélkül hozzáférhető szabványok alkalmazása a megoldás, melyre a 3.11-es pontban térünk ki.
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3.10.2.

Az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás

Az Eüsztv20. meghatározza az együttműködő szervek közötti kapcsolattartás módját. Az
elektronikus kapcsolattartás biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségen
keresztül folytatható. A biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőség lehet az
ügyfelek felé elérhető elérhetőség is, amennyiben megfelel az Eüsztv. követelményeinek. Az
együttműködő szervek számára tervezési kérdés, hogy indokolt-e külön az együttműködésre egy
kapcsolattartási címet elérhetővé tenni, vagy egy ilyen kézbesítési címen keresztül tudják az
ügyfelekkel és más együttműködős szervekkel való kapcsolatukat intézni.
Az Eüsztv. alapján biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségnek számít:
o

biztonságos kézbesítési szolgáltatási cím,

o olyan elektronikus levélcím, amelynek tekintetében a címzett vállalja az információ
kézhezvételének a visszaigazolását,
o

valamint a Kormány által rendeletben meghatározott típusú elérhetőség.21

Ezt az elérhetőségét az együttműködő szerv köteles közzétenni, valamint az együttműködés
tényleges megvalósulása érdekében folyamatosan, legalább munkanaponként nyomon követni.
Az Eüsztv. azt sem zárja ki, sőt kifejezetten lehetővé teszi több biztonságos elektronikus
kézbesítési cím használatát, amely megfelelő lehetőséget nyújt az egyes ügyek, ügycsoportok
szerinti megosztására a megkereséseknek.
A kézbesítési címek azonban csak akkor relevánsak, ha a szervek egymás között nem építenek ki
automatikus adatátvételi csatornákat, ilyen esetben nyilvánvalóan az adatkérések ezeken a
csatornákon keresztül zajlanak.
Általánosan biztosítani kell ugyanakkor a küldeménybe foglalt nyilatkozatot megtevő személy
azonosíthatóságát, a küldemény sértetlenségét, a küldemény kézbesítésének igazolását, a
kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát. Az Eüsztv. a követelményeknek megfelelő
kapcsolattartást nevezi biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak.
További körülmények igazolása nélkül a biztonságos elektronikus kapcsolattartás
megvalósulhat a közzétett biztonságos elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre
történő kézbesítés útján, vagy az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás
igénybevételével is (ez esetben javasolt független, megbízható, harmadik fél általi szolgáltatás
igénybevétele, amely a kommunikációban részes felek számára tudja a megfelelő garanciákat
biztosítani).
A nyilatkozatot tevő személy elektronikus azonosíthatósága nem feltétlenül egyezik meg a küldő
személy elektronikus azonosításával, mivel a nyilatkozatot tevő személy, és a megkeresés
elektronikus kiküldőjének személye elválhat egymástól. Azt kell tehát biztosítania az
együttműködő szervnek, hogy például, ha a biztonságos elektronikus kézbesítési címre küldött
küldemény csatolmánya tartalmazza a megkeresést, az azt aláíró személy legyen beazonosítható.
Ennek elsősorban az ilyen célra jelenleg is használatos elektronikus aláírás, vagy elektronikus
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bélyegző szolgálhat, de megfelel a követelményeknek az is, ha az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv a papír alapú eredeti iratról hiteles elektronikus másolatot készít.
A küldemény sértetlenségét szintén az elektronikus aláírással történő ellátás szolgálhatja, amit a
biztonságos kézbesítési szolgáltatáson belüli a szolgáltató is garantálhat. A kézbesítés igazolását
pedig a biztonságos elektronikus kézbesítési csatornának kell tudnia biztosítania, amennyiben
pedig csak a kézbesítés időpontjának megállapíthatóságát igazolja az együttműködő szerv, akkor
a feladás időpontját kell tudnia igazolni. Az Eüsztv. meghatározza, hogy a biztonságos
elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségre történő kézbesítés esetén legkésőbb az
elküldést követő munkanapon, illetve az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés
szolgáltatás esetén a sikeres iratátadás szolgáltató által igazolt időpontjában a küldemény
kézbesítettnek minősül.
Biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak minősül a később tárgyalandó automatikus
információátadás is, ha az átadott információ utólagos megállapíthatósága – a változtatások
rögzítésével vagy más módon – biztosított.
Az Eüsztv. azokra az esetekre, ahol a kézbesítéshez jogszabály nem fűz jogkövetkezményt, vagy,
ha a kapcsolattartásnak a célja tájékoztatás kérése az együttműködő szervtől, az együttműködő
szervek biztonságos elektronikus kapcsolattartásnak nem minősülő módon is tarthatják
elektronikus úton egymással a kapcsolatot. Ezekben az esetekben tehát lehetőség nyílik a
közigazgatásban jelenleg is használatos elektronikus levelezésen keresztüli kapcsolattartásra.

3.10.3.

Informatikai együttműködés szabályai

Az Eüsztv. informatikai együttműködés részeként szabályozza, hogy az információk milyen
forrásból, milyen szolgáltatásokon keresztül cserélődhetnek ki az együttműködő szervek között.
Az Eüsztv. alapján az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet az információforrások regiszterében
nyilvántartja:
o

az együttműködő szerveknél rendelkezésre álló információkat:
Az Eüsztv. információforrások regiszterével, ezzel az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet
által valamennyi együttműködő szerv számára hozzáférhetővé tett szolgáltatással
átláthatóvá teszi, hogy hol milyen információ, mely szervnél áll rendelkezésre. Az
együttműködő szervek a náluk kezelt információkat kötelesek bejelenteni a regiszterbe,
illetve az adatkapcsolatok kialakítása során a regiszter tartalmát kell figyelembe venniük.

o A regiszter tartalmazza ezen túlmenően az együttműködő szervek által működtetett
automatikus információelérési felületeket, amelyekhez csatlakozás lehetséges:
Az Eüsztv. ezzel hozzáférhetővé teszi, hogy hol van lehetőség automatizált gép-gép
kapcsolat kiépítésére. Az együttműködő szervek számára nem kötelező a gép-gép
kapcsolatok alkalmazása, azonban ahol az adatok átvételének mennyisége ezt indokolja,
ott nem támogatható az egyedi adat- és információkérések kialakítása.
Az együttműködések kialakításának tehát alapvető feltétele az információforrások regiszterének
naprakész vezetése, valamint az abba történő bejelentések teljes körű megvalósítása. Első
lépésként tehát minden együttműködős szervnek a regiszter feltöltésében kell segédkeznie, csak
ezen információk alapján lehet az informatikai együttműködés megvalósítását megkezdeni.
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A másik az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által vezetett nyilvántartás az adat- és
iratmegnevezések jegyzéke, amely szintén nyilvános és az informatikai együttműködés
biztosítása szempontjából jelentőséggel bíró információk körét, valamint azok megnevezését
tartalmazza. Ez a jegyzék azt a célt szolgálja, hogy az együttműködő szervek azonos adat és
iratmegnevezéseket használjanak és tartalmilag is ugyanazt értsék az elnevezések alatt, ami a
szemantikai átjárhatóságot szolgálja. Az együttműködő szervek oldalán ez annyiban jelent
kötelezettséget, hogy hosszú távon az egységesítésre való törekvés jegyében az egyes
információk elnevezését egységesen kell majd alkalmazniuk. Az egységesítéshez elengedhetetlen
itt figyelembe venni az Európai Unió ISA programja által már kidolgozott egységes
adatjegyzékeket is.

3.10.3.1. Elsődleges és másodlagos információforrások
Az információk sokrétűek lehetnek, sok jellemzővel és tulajdonsággal. Egyes adatok nem
változnak az idő előre haladásával, más adatokban napi szinten állnak be változások. Egyes
adatok csak egy forrásból, más adatok több forrásból is beszeretőek. Emiatt az Eüsztv.
megkülönbözteti az egyes adatok forrásainak típusait, így használja az elsődleges és másodlagos
információforrásokat.
Az együttműködő szervnek nincs mérlegelési lehetősége, ha tudomása van arról, hogy az előtte
lévő ügy, vagy feladat ellátáshoz olyan információra van szüksége, amely elsődleges
információforrásból rendelkezésre áll, azt onnan kell beszereznie elektronikus úton. Csak akkor
igényelhet adatot másodlagos információforrásból, ha annak feltételei fennállnak22.
Az adatforrás elsődleges vagy másodlagos voltának megállapítása nem informatikai jellegű
feladat, az információforrások típusa egyértelműen előzetesen meghatározható az ügyekben
igényelt adatok, információk kezelési helye, módja alapján. Az információforrást alapvetően így
egyszer kell beazonosítani, ezt követően jellegét az megtartja, amennyiben a mögöttes
jogszabályok az információ forrásaként nem jelölnek meg más együttműködő szervet, vagy
nyilvántartást. Az informciforrást így egy esetben be kell azonosítani, ezt követően pedig
naprakészen kell tartani az adott szerv esetben relevns inforációforrásokravonatkozó
információkat, ét kell vezetni az esetleges módosításokat.
Az azonban előfordulhat, hogy egy együttműködő szerv jelenleg gyakorolt folyamataiban nem a
törvényi követelményeknek megfelelő helyről szerez be adatokat, vagy iratokat. Ez esetben az
ügyintézési folyamatot az Eüsztv. követelményeinek teljesítése érdekében módosítani kell,
esetleg a jogszabályi hátteret is meg kell vizsgálni és kezdeményezni kell a módosítását.
Az Eüsztv. alapján elsődleges információforrásból áll rendelkezésre az információ, ha az
o közhiteles nyilvántartásban szerepel: az adott nyilvántartás esetében minden esetben
jogszabály rendezi, hogy a nyilvántartás a benne található adatokat közhitelesen tartja-e
nyilván,
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o nem szerepel közhiteles nyilvántartásban, de az érintett együttműködő szervnél
keletkezett: ilyen eset, amikor a döntést, nyilatkozatot, más iratot az együttműködő szerv
adta ki, vagy az adatot az adatot szolgáltató együttműködő szerv vette fel,
o jogszabály az elsődleges információforrásként jelöli meg: Ilyen adatforrás jelenleg még
nincs, a szabályoknak megfelelően ilyen kijelölés csak jogszabályban történhet meg.
Amennyiben az információ elsődleges információforrásból nem áll rendelkezésre, vagy az
együttműködő szerv által nem elérhető, akkor az együttműködő szerv másodlagos
információforráshoz
fordulhat.
Az
Eüsztv.
meghatározása
szerint
másodlagos
információforrásból áll rendelkezésre az információ, ha
o azt valamely együttműködő szerv elsődleges információforrásból szerezte be: ilyen eset
állhat fenn, amikor az elsődleges információforrás nem érhető el az együttműködő szerv
számára,
o az információ nem egy másik együttműködő szervnél keletkezett, de azt az információt
egy együttműködő szerv beszerezte: ilyen eset tipikusan az ügyfél által tett nyilatkozatok,
tehát, ha az ügyfél az együttműködő szerv felé jelzi, hogy egy nyilatkozatot már más
együttműködő szerv eljárásban becsatolt, amely aktuális ügyében is felhasználható, akkor a
nyilatkozatot tároló együttműködő szervhez kell fordulni.
Akkor is közvetlenül a másodlagos információforráshoz fordulhat az együttműködő szerv, ha a
másodlagos információforrásból rendelkezésre álló információ egyezősége a nyilvántartásban
rögzítettek szerint vagy közismerten az elsődleges információforrásból elérhető információval
automatikus információátadás útján biztosított. Erre például etalon-nyilvántartások esetén van
szükség, amikor az elsődleges információforráshoz való hozzáférés éppen az adatok
hitelességének biztosítása érdekében akadályozott, vagy ha az elsődleges információforrásnál
meglévő információval garantáltan egyező információt kezelő másodlagos információforrás
elérése egyszerűbb, olcsóbb.
Azt, hogy az együttműködő szerv tudja, hogy egy információ hol áll rendelkezésre, egyrészt az
információforrások regisztere szolgálja, másrészt ez a tudomás származhat magától az ügyféltől
is. A másodlagos információforrásnak az elsődleges információforrással való kapcsolata, azaz,
hogy az adat egyezősége automatikus információátadással valósul-e meg, szintén az
információforrások regisztere adattartalma.
Az információk naprakészen tartását több irányból is támogatja az Eüsztv., ezért az
együttműködő szerveknek számolniuk kell azzal, hogy az együttműködő szervek jelzik feléjük a
kapott, illetve kezelt adattal kapcsolatos kétségeiket, ezért ki kell alakítaniuk az adatok,
információk korrekciós mechanizmusait. Előfordulhat az is, hogy az adatok kezelésére
egyébként feljogosított együttműködő szervezetek számára az elsődleges információforrás
szervek a gép-gép kapcsolatok alkalmazásával automatikusan kezdeményezik az adatbázisok
adatinak aktualizálását. Ehhez az érintett együttműködő szerveknek folyamatos informatikai
kapcsolatra kell felkészülniük, és az adatok szinkronizációját is figyelembe kell venniük a
kapcsolat szükséges kapacitásának meghatározása során.
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3.10.3.2. Irat- és adatátadási szolgáltatások
Ahogy azt már korábban tárgyaltuk információ átadásának kétféle módja létezhet, amelyek
alkalmazása az együttműködő szervek megállapodásának függvénye. A megállapodás során
figyelembe kell venni, hogy mekkora mennyiségű információ átadása merülhet fel, ehhez képest
mi a költséghatékony megoldás és, hogy az egyes együttműködő szervek milyen technikai
háttérrel rendelkeznek az információátadások megvalósításához.
Az Eüsztv. az egyszerű, vagy az automatikus információátadást különbözteti meg23. Az egyszerű
információátadás a biztonságos elektronikus kézbesítési címek közötti kommunikációt jelöli.
Az automatikus információátadás , az informatikai rendszerek közötti interfészek útján
biztosított kapcsolatot jelenti, ahol az egyes információk átadása az információ átadását biztosító
együttműködő szerv részéről emberi beavatkozást nem igénylő módon valósul meg. Ilyen
rendszer tehát az is, ha a nyilvántartás vezető szerv (megfelelő azonosítás mellett) on-line
felületen teszi lehetővé az adatok lekérdezését.
Az Eüsztv. értelmében az automatikus információátadás automatikus információátadási
felületen is megvalósulhat. Amíg az automatikus információátadás kiépülhet két együttműködő
szerv között, az automatikus információátadási felület, több együttműködő szerv általi elérés
megkönnyítését szolgáló speciális informatikai megoldást jelöl.
Az Eüsztv. ehhez kapcsolódóan azt a kötelezettséget is meghatározza, hogy amennyiben az
elsődleges információforrásnál rendelkezésre áll az automatikus információátadási felület, az
együttműködő szerv köteles az információt ezen keresztül beszerezni.
Az összerendelési nyilvántartást vagy a Központi Kormányzati Szolgáltatási Buszt egyébként is
használó fennálló rendszerek esetén az adatok átvétele – amennyiben annak a törvényi feltételei
egyébként fennállnak – ezen szolgáltatások igénybe vételével is megvalósítható, tehát nem
indokolt minden esetben közvetlen információátadási kapcsolatot létrehozni automatikus
adatátadás esetén sem.

3.10.4.
Az
informatikai
összefoglalása

együttműködési

követelmények

Összefoglalva az informatikai együttműködés keretében az együttműködő szerveknek széles
körben feladatuk kialakítani az együttműködés technikai kereteit, ehhez elsődlegesen magának
az informatikai együttműködés logikájára és az adatvédelem, adatbiztonság követelményeire
kell figyelemmel lenniük. A megfelelő együttműködés érdekében:
o fel kell mérniük azt, hogy mely ügyeikben van szükség más együttműködő szerv
kezelésében lévő adatra, vagy iratra,
o fel kell mérniük, hogy ezek közül melyek megismerésére kezelésére jogosultak, illetve,
hogy lebonthatóak-e a megismerésüket, kezelésüket gátló jogi akadályok,
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o az adott ügytípus tekintetben meg kell határozniuk, hogy az adat rendelkezésre áll-e
elsődleges információforrásból,
o ha rendelkezésre áll elsődleges információforrásból, akkor egyedi, vagy gép-gép
kapcsolat útján biztosított-e az adat átvétele,
o a rendelkezésre álló kapcsolat alapján el kell dönteni, hogy milyen adatátvétel hatékony
adott ügy tekintetében,
o a kiválasztott technikai megoldás alapján fel kell készíteni az ügyintézési rendszereket
az adatok igénylésére és fogadására (ez elsősorban a gép-gép kapcsolat esetében jelentheti
az elektronikus ügyintézési rendszer módosítását),
o ha nem áll rendelkezésre elsődleges információforrásból az adat, vagy irat, akkor az a
vizsgálatokat és a mérlegeléseket el kell végezni a másodlagos információforrásokra is.

3.11. A szabványok alkalmazása, a szellemi tulajdonnal kapcsolatos feladatok
A szabványok alkalmazása nem új keletű az elektronikus ügyintézés, valamint az
infokommunikációs fejlesztések terén. A szabványok alkalmazásának előnyei, amelyek a jelen
Elektronizálási Útmutatóban is bemutatásra kerülnek, már több fejlesztés esetén arra
ösztönözték a fejlesztőket, hogy szabványosított megoldások felhasználásával alakítsák ki
rendszereiket, amelyek az elektronikus ügyintézési szolgáltatásuk megvalósításához
szükségesek.
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény alapján szabvány az elismert
szervezet által alkotott vagy jóváhagyott, közmegegyezéssel elfogadott olyan műszaki
(technikai) dokumentum, amely tevékenységre vagy azok eredményére vonatkozik, és olyan
általános és ismételten alkalmazható szabályokat, útmutatókat vagy jellemzőket tartalmaz,
amelyek alkalmazásával a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb.
Az európai parlament és a tanács az európai szabványosításról, a 89/686/EGK és a 93/15/EGK
tanácsi irányelv, a 94/9/EK, a 94/25/EK, a 95/16/EK, a 97/23/EK, a 98/34/EK, a 2004/22/EK,
a 2007/23/EK, a 2009/23/EK és a 2009/105/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv
módosításáról, valamint a 87/95/EGK tanácsi határozat és az 1673/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 1025/2012/EU rendelete (a
továbbiakban: szabványosításról szóló rendelet) alapján „szabvány” egy elismert szabványügyi
testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek
betartása nem kötelező, és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:
o „nemzetközi szabvány”: valamely nemzetközi szabványügyi testület által elfogadott
szabvány (nemzetközi szabványként az ISO – Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, valamint
az IEC – Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság adja ki);
o „európai szabvány”: valamely európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány
(az európai szabványokat az európai szabványügyi szervezetek, CEN – Európai
Szabványügyi Bizottság, a CENELEC – Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság, és
az ETSI – Európai Távközlési Szabványügyi Intézet adja ki);
o „harmonizált szabvány”: az Európai Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs
jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott európai szabvány;
o

„nemzeti szabvány”: valamely nemzeti szabványügyi testület által elfogadott szabvány.
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A szabványosításról szóló fent hivatkozott rendelet emellett megkülönbözteti:
o az európai szabvány jellegű dokumentumot is, amely az európai szabványon kívül
minden egyéb, valamely európai szabványügyi szervezet által ismételt vagy folyamatos
alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező,
o a műszaki előírást, amely olyan dokumentum, amely megszabja, hogy valamely
terméknek, folyamatnak, szolgáltatásnak vagy rendszernek milyen műszaki előírásoknak
kell megfelelnie, és amely az alábbiak közül egyet vagy többet meghatároz,
o IKT (azaz információs és kommunikációs technológiai) műszaki előírást, amely az
információs és kommunikációs technológiák területén elfogadott műszaki előírás.
Az Elektronizálási Útmutató a szabványok alkalmazását elősegítendő, bemutatja, hogy milyen
előnyei vannak a szabványok használatának, melyek a releváns szabványok, amelyek
felhasználhatóak az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, valamint, hogy a rendszerek
kialakítása során milyen szellemi tulajdonjogi rendelkezésekre kell figyelemmel lenni.
Az Elektronizálási Útmutató épít az Európai Unió Digitális Menetrendjének24 23-as akciójára és a
keretében kiadott COM(2013) 455 számú közleményre is25, amely kifejezetten azzal foglalkozik,
hogy bemutassa a tagállamok számára, hogy a szabványok alkalmazása esetén mire kell
odafigyelniük, milyen tervezésnek kell megelőznie a szabványok alkalmazását.

3.11.1.
A szabványok alkalmazásának indokai, a nem szabványos
megoldások hátrányai
A szabványok alkalmazásának előnyeit, az Európai Bizottságnak a szabványokkal
közbeszerzésben történő használatát a szállítói függés kikerülése érdekében ajánló COM(2013)
455 számú közleménye is kiemeli.
A szabványosítás elsődleges előnye az együttműködés megkönnyítésében betöltött szerepe.
Azáltal, hogy a szabványok és egyéb műszaki előírások meghatározzák a technikai
követelmények azon minimumát, amelyet több rendszer is implementál, lehetővé teszik a
szolgáltatások közötti kommunikációt, az adatok átadását. Leegyszerűsítve ahhoz, hogy
informatikai együttműködést lehessen kialakítani, szabványosított megoldásokra építő
rendszereket kell kiépíteni. Az együttműködés pedig mindig több szereplő egymással való
kommunikációját feltételezi, így olyan szabványos megoldást kell alkalmazni, amelyet minden
szereplő tud implementálni, ha például egy együttműködő szerv teljes mértékben egyedi
rendszert, adatstruktúrákat fejleszt, ahhoz a többi együttműködő szerv nem, vagy nem csak
aránytalan költségek útján tud csak csatlakozni.
A szabványok, műszaki előírások és IKT műszaki előírások használatának további előnye, hogy:

Action 23: Provide guidance on ICT standardisation and public procurement,
<http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-ii-interoperability-standards/action-23-provide-guidance-ictstandardisation-and-public>, elérés ideje 2016. január 8.
25 Commission staff working document: Against lock-in: building open ICT systems by making better use of standards
in public procurement, <http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/?qid=1452245670055&uri=CELEX:52013SC0224>, elérés ideje: 2016. január 8.
24
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o azok könnyen hozzáférhetőek; a szabvány, még, ha ellenérték fejében is vásárolható
csak meg, költséghatékonyabb, mint egy saját rendszerlogika kialakítása, amely végül el fog
térni az elektronikus ügyintézésben használatos bármely más rendszerlogikától,
o költségcsökkentő hatásaik (a szabványok hatása az éves GDP-növekedésre 0,3-től 1
százalékpontig is terjedhet26) miatt, valamint a keresleti és kínálati oldal közötti információs
aszimmetria csökkentésével serkentik a kereskedelmet, különösen a határokon keresztüli
ügyletek esetében,
o a szabványok alkalmazása elősegíti a vállalkozások versenyképességének növelését
különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának, a hálózatok együttműködési
képességének, a kommunikációs eszközöknek, a technológiai fejlesztésnek és az
innovációnak az előmozdításával,
o elősegítik az európai szintű együttműködés kiépülését is (abban az esetben, ha az
alkalmazott szabvány európai szabvány).
Az elektronikus ügyintézés, valamint az elektronikus együttműködés területére levetítve a
szabványokban rejlő előnyök azt is eredményezik, hogy:
o az egyes megoldások könnyebben emelhetőek át több elektronikus ügyintézést
biztosító szerv rendszerébe, ezzel növelve a költséghatékonyságot is,
o az egyes rendszerek könnyebben tudnak egymással kommunikálni, egyszerűsítve ezzel
az informatikai együttműködés megvalósítását.
Mindez visszájára fordítva azt is jelenti, hogy amennyiben egy fejlesztés során nem szabványos,
vagy az elérhető műszaki előírásokkal nem kompatibilis megoldás születik, abban az esetben a
fejlesztő elektronikus ügyintézést biztosító vagy együttműködő szervnek számolnia kell azzal,
hogy:
o megoldásának használata olyan technikai követelményeket fog támasztanai az
ügyfelekkel, vagy más együttműködő szervekkel kapcsolatban, amelyek teljes mértékben
speciálisak lesznek,
o már rövidtávon is, de hosszú távon mindenképpen (tekintve a szállítói függőséget is)
költségesebb az egyedi rendszer fejlesztése,
o az egyedi rendszer szállítójával olyan függőségi viszony alakul ki, amely hosszú távon a
szolgáltatás nyújtását is gátolhatja (például, nagy nehézséget jelent az egyedi rendszerben
tárolt adatok, más rendszerbe való migrálása, ha az egyedi rendszer nem a szabványos
megoldások mentén valósította meg az adatok tárolását).
Szabvány alkalmazása esetén azonban figyelemmel kell lenni az alábbiakra27 is:
o meg kell érteni az együttműködési képesség fontosságát, és szükségességét, ezt a
vonatkozó jogszabályi környezet függvényében meg kell vizsgálni,
Lásd: A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az
európai szabványok stratégiai jövőképéről: az európai gazdaság fenntartható növekedésének elősegítése és gyorsítása
2020-ig című kommunikációban,
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52011DC0311&rid=1>, elérés ideje: 2016.
január 8.
27 Részletesen lásd az Európai Bizottságnak a szabványokkal kapcsolatos COM(2013) 455 számú útmutatóját.
26
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o

rendelkezni kell a szabványok beazonosításához szükséges szakismerettel,

o IKT stratégiát kell készíteni28, amely kijelöli az adott szerv céljait, a célok eléréshez
szükséges intézkedéseket,
o intézkedéseket kell hozni a szabványok megújításával kapcsolatos feladatok ellátásával
kapcsolatban, hosszú távon kell tervezni a rendszerekkel kapcsolatos feladatokat, valamint
a fenntartás és karbantartás költségeit,
o a rendszerek használatával kapcsolatban figyelembe kell venni a gyakorlati
tapasztalatokat, visszajelzéseket.

3.11.2.

A nyílt szabványok használatának előnyei

Nyílt szabvány az olyan szabvány, amely nyilvánosan hozzáférhető, és a létrehozásával és
felhasználásával kapcsolatos szabályok biztosítják azt, hogy a szabványt bárki használhatja, és
senki nem szenved a felhasználásakor igazságtalan hátrányt29. Nyílt szabványnak minősül
például az ODF, vagy az Office Open XML formátum, továbbá CSS, TCP/IP, HTTP, HTML, DNS,
SMTP, POP3, PDF, IMAP, IPSec, SSH, SSL, C, C++ szabványok is.
A nyílt szabványok tehát nyilvánosan elérhetőek, ezen felül azonban használatuknak több előnye
is van:
o

nem kell számolni a szabvány használatával járó licence díjjal,

o a fejlesztések így kevesebb költséggel járnak, amely így a fejlesztő szervek
tehermentesítését jelenti,
o a magyarországi KKV-k, fejlesztők és szolgáltató cégek jóval nagyobb eséllyel válhatnak
intézményi beszállítókká, vagy értékesíthetik szoftvereiket és internetes szolgáltatásaikat,
így a beszállítók közötti verseny nő, és a közbeszerzési értékek csökkennek,
o ha megvalósul a nyílt szabványokon alapuló elektronikus ügyintézés, vagy elektronikus
együttműködés, olcsóbb, ugyanakkor egyszerűbben elérhető szolgáltatásokhoz juthatnak a
felhasználók.

Szabványok alkalmazását megelőzően azonban (tekintve, hogy alkalmazásuk nem kötelező, csak
javasolt lehet) figyelembe kell venni30, hogy
o milyen felhasználói és funkcionális igények merülnek fel a tervezett fejlesztéssel
kapcsolatban,
o

milyen biztonsági és jogi követelményeknek kell megfelelni,

o a már meglévő rendszerekkel, valamint az együttműködő szerveknél megtalálható
rendszerekkel az együttműködés biztosítható-e,

Részletesen lásd: EU Study on the specific policy needs for ICT standardisation, Final Report
http://ec.europa.eu/idabc/en/document/7040/254.html
29 Lásd: <http://www.itu.int/en/ITU-T/ipr/Pages/open.aspx>, elérés ideje: 2016. január 8.
30 Lásd: <https://www.gov.uk/service-manual/making-software/open-standards-and-licensing.html>, elérés ideje:
2016. január 8.
28
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o elérhető-e, más szerv által már kifejlesztett, megfelelően adaptálható, megfelelő
használói és gyártói háttérrel és támogatással rendelkező megoldás az adott problémára, ha
igen, akkor van-e akadálya annak a megoldásnak a használatával (az újrafelhasználhatósága
a megoldásnak szükséges az adaptálhatósághoz).
A kiválasztás, döntési folyamat tehát többlépcsős, figyelembe kell venni, hogy vannak-e
alkalmazható szabványok (akár nyílt, akár jogdíjért igénybe vehető szabványok), indokolt-e
szabványt alkalmazni, valamint, hogy az egyes szabványok közül melyiket indokolt alkalmazni,
annak érdekében, hogy hatékony, és magas színvonalú szolgáltatás legyen kialakítható.
A releváns nemzeti, európai és nemzetközi szabványok listáját tájékoztató jelleggel az 1. sz.
melléklet tartalmazza.

3.11.3.
A forráskóddal és a fejlesztések dokumentálásával kapcsolatos
követelmények
A fejlesztések során tekintettel kell lenni az Európai Parlament és Tanács 2009/24/EK
irányelvére a számítógépi programok jogi védelméről valamint (a továbbiakban: Szoftver
irányelv) valamint a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakba: Szjt.), annak is
a szoftverekkel kapcsolatos rendelkezésekre. A fejlesztések eredménye mindenképpen szerzői
jogi védelem alatt fog állni.
Fontos követelmény, amely a Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában, valamint a
Közigazgatási Fejlesztési Operatív Programban is megjelenik, hogy az egyes fejlesztések
eredményei hordozhatóak legyenek, ideértve az átdolgozás jogát is. Ez azt jelenti, hogy ha erre
igény támad, akkor a közigazgatáson belül az adott fejlesztés eredménye, azaz a szoftver,
megoldás átadásra kerülhessen más elektronikus ügyintézést biztosító szervnek vagy
együttműködő szervnek is. Bár a követelmény csak a közigazgatáson belül került kifejezetten
meghivatkozásra, azt a közigazgatáson kívüli területek esetében is indokolt megfelelően
alkalmazni.
A hordozhatóság egyértelmű következménye, hogy az egyes fejlesztések esetében csökkenthető
a fejlesztésre fordítandó összeg, ha más szerv által kialakított megoldás jogi akadályok nélkül
felhasználható.
Ennek azonban feltételei vannak, biztosítani kell, hogy szerzői jogi oldalról rendezett legyen a
felhasználhatóság. Az újrahasznosíthatóságnak szerzői jogi feltétele, hogy a fejlesztések
megrendelése, tehát már a fejlesztésre vonatkozó közbeszerzés kiírása esetén (ha a fejlesztés a
közbeszerzési törvény hatálya alá esik) a megrendelők figyelemmel legyenek a szerzői jogi
vagyoni jogok számukra történő biztosítására, átruházására az alábbiak szerint.
Az újrafelhasználhatóságra a szerzői műre (szoftverre) vonatkozó konkrét szerződésben is
utalni kell, a szerződés megkötésében segítségül szolgálhat az e tárgyban kiadott
mintaszerződések31 használata.

Lásd bővebben a <http://kifu.gov.hu/kifu/hu/e-sztenderdek/mintaszerzodesek> honlapon, elérés ideje: 2016.
január 8.
31
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Ugyanis a szerzői jogról szóló törvény alapján a fejlesztőket védi szerzői joguk, amelyet azonban
átruházhatnak, és a NIS szerint át is kell ruházniuk a fejlesztést megrendelő szervekre. Ez
minden olyan esetben releváns, ha a fejlesztéseket külső szereplő bevonásával készítik el, ha a
fejlesztést a szervezet saját munkavállalói készít el, akkor a munkaviszonyban létrehozott
alkotásra vonatkozó szabályok szerint (lásd: Szjt. 30. §) eltérő megállapodás hiányában a mű
átadásával a vagyoni jogokat a szerző jogutódjaként a munkáltató szerzi meg, ha a mű
elkészítése a szerző munkaviszonyból folyó kötelessége.
A szerzői jogilag védett mű ebben az esetben maga a szoftver lesz, ami a számítógépi
programalkotás és a hozzá tartozó dokumentáció akár forráskódban, akár tárgykódban vagy
bármilyen más formában rögzített minden fajtája, ideértve a felhasználói programot és az
operációs rendszert is.
Zárt forráskód esetében az átruházást a fejlesztő szerző vagy a fejlesztés vagyoni jogosultja tudja
megtenni, a szerződésben rendezni kell valamennyi – szoftverek esetében releváns - vagyoni jog
sorsát is, tehát a szerződésben rendezni kell különösen a többszörözés (Szjt. 18-19. §), a
terjesztés (Szjt. 23. §), az átdolgozás (Szjt. 29. §) jogát..
A forráskód lehet nyílt forráskód is32, amelynek a felhasználási feltételeit meg kell vizsgálni, hogy
azok lehetővé teszik-e a mű újrafelhasználhatóságát, illetve, hogy az újrafelhasználhatóság
kötött-e bármilyen feltételhez (például ahhoz, hogy a felhasználás nem szolgálhatja
jövedelemszerzés célját, vagy az újrafelhasználás során létrejött mű azonos felhasználási
feltételek melletti közreadását stb.).
A megrendelőknek a szoftverek és rendszerek fejlesztését úgy kell terveznie (amelynek már a
közbeszerzések során is érvényesülni kell, figyelembe véve a projekt alapú megvalósítás
határidejét), hogy az több mérföldkő mentén valósuljon meg, amelyek végén a fejlesztőnek a
már elkészült forráskódot és az ahhoz kapcsolódó értelmezést segítő kommenteket át kell adnia
a megrendelőnek. A gondos tervezéssel egyrészt a projekt határidőben történő megvalósítása
biztosítható, másrészt, ha ez megtörténik, akkor már a fejlesztés során lehetőség nyílik a
tesztelésre, a felmerülő hibák, fejlesztési zsákutcák felderítésére. A forráskód egyes verziót a
fejlesztés során megfelelően el kell választani egymástól, az egyes verziókat meg kell őrizni, és a
forráskódot (mind a végleges, mind a köztes verziókat) a fejlesztés végén a fejlesztőnek
igazolható módon (javasolt erről jegyzőkönyvet felvenni) át kell adnia a megrendelőnek.
A tervezéskor azt is figyelembe kell venni, hogy a fejlesztésben felhasználhatóak-e úgynevezett
„dobozos”, tehát kész szoftverek, amelyek fejlesztési munkákat válthatnak ki. Ezek esetében is
vizsgálni kell azonban, hogy a szoftver felhasználási feltételei milyen felhasználási módokat
engedélyeznek, és, hogy az újrafelhasználhatóság biztosítható-e.
A forráskód mellett a megrendelésben azt is le kell pontosítani, hogy a szoftver működését leíró
dokumentációk mikorra készüljenek el, amelyek egyrészt a fizikai, valamint logikai
rendszertervekben, másrészt a felhasználói szabályzatokban öltenek testet és a szoftver
használatához, további fejlesztéséhez elengedhetetlenek.

32

Lásd: <https://www.gov.uk/service-manual/making-software/open-source.html>, elérés ideje: 2016. január 21.
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A megrendelőknek figyelembe kell venni, hogy a logikai rendszerterv elemeként kell előríni
tipikusan a funkcionális felépítés, a felhasználói felület, a navigációs struktúra és az
adatszerkezet tervének elkészítését. A fizikai rendszerterv elemei között pedig jellemzően a
szoftver architektúra az alkalmazás fejlesztő eszközök meghatározását, a szoftver erőforrás
igényének leírását, a modulvázak meghatározását valamint az adat- és objektum specifikációkat.
A rendszerterveknek a megvalósítást megelőzően kell elkészülniük, elfogadásuk esetén a
szoftver működését teljes mértékben befolyásolják.
A felhasználói dokumentáció részeként meg kell követelni, hogy a fejlesztő írja le, hogy a
szoftvert használó munkavállalók milyen módon, lépéseken keresztül tudják használni az
elkészült szoftvert, másrészt azt, hogy a külső felhasználók, azaz az ügyfelek milyen módon,
feltételekkel tudják a szoftvert, vagy az egész rendszert használni.
Ezeken felül azonban a fejlesztőt további dokumentációs kötelezettségek is terhelhetik,
amelyeket a szoftverek, rendszerek fejlesztésével együtt, azzal párhuzamosan el kell kezdeni
készíteni, mivel a bevezetést megelőzően ezekre a dokumentációkra már szüksége van a
működtetéshez az elektronikus ügyintézést biztosító, vagy elektronikusan együttműködő
szervnek. A szabályzatokra azért is kell kiemelt figyelmet fordítani, mivel sok esetben ezek
elkészítéséhez a fejlesztőt is be kell vonni, mivel ez fog a szükséges információkkal rendelkezni a
dokumentációk elkészítéséhez. Tipikusan az alábbi dokumentáció elkészítésére van szükség:
o a szolgáltatás pontos meghatározásához szükséges eljárási, adminisztrációs szabályok,
szabályzatok, folyamatleírások tartalmazó belső szabályzat:
o

üzemeltetési szabályzat,

o

a szolgáltatás részletes műszaki leírása,

o

szolgáltatási szabályzat,

o

a szolgáltatásra vonatkozó általános szerződési feltételek, vagy felhasználási feltételek,

o csatlakozási szabályzat, interfész specifikáció (amennyiben olyan szolgáltatásról van
szó, amely más szakrendszerhez csatlakoztatható),
o biztonsági és egyéb műszaki követelményeknek való megfelelést alátámasztó
dokumentumok:


információbiztonsági szabályzat,



IT biztonsági politika33,



üzletmenet folytonossági szabályzat,



vírusvédelmi szabályzat,



katasztrófa elhárítási szabályzat,

A követelményeket részletesen lásd az e-Közigazgatási Keretrendszer Kialakítása projekt keretében kiadott
Közigazgatási Operatív Programok IT Biztonsági környezete – Az IT Biztonsági politika tervezés követelményei
útmutatóban http://www.ekk.gov.hu/hu/emo/ekozigkeretrendszer/ek3itbiztonsag/EKK_ekozig_IT_bizt_politika_kovetelmenyei_080919_V1.doc, valamint az állami és önkormányzati szervek
elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) és végrehajtási rendeletei
33
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biztonsági kockázatelemzés,



jogosultságkezelési szabályzat,



változáskezelési szabályzat.

o

IT stratégia,

o

adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat, adatkezelési tájékoztató (ahol ez szükséges).

A dokumentációk egy részét a fejlesztőnek, más részét a fejlesztés alapján az elektronikus
ügyintézést biztosító, vagy együttműködős szervnek kell előállítania (a munkamegosztást már a
fejlesztésre vonatkozó szerződésben rögzíteni kell).

3.12. Adatkezelési,
információbiztonság
3.12.1.

adatbiztonsági

és

hatékonysági

követelmények,

Az adatkezelés általános keretei

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok betartása az elektronikus ügyintézéssel
kapcsolatban egyre növekvő hangsúllyal érvényesítendő követelmény. Az adatkezelést
elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendezi, de 2018. május 25-től vélhetően a
közigazgatásban is nagy hangsúlyal fog érvényesülni a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet) .
Az egyes eljárásokra vonatkozóan az eljárási törvények speciális szabályokat tartalmaznak,
amelyek az adott eljárás tekintetében határozzák meg a kezelhető adatok körét, valamint az
adatkezelésnek az Infotv.-től eltérő szabályait, valamint teremtik meg az adatkezelés jogalapját.
Az Eüsztv. az adatkezelésre vonatkozó szabályozásokat nem írja felül, fontos tehát az
adatkezelések során, az információs fejlesztések során az általános, valamint az egyes
eljárásokban érvényesülő adatkezelési elveket figyelembe kell venni. A fejlesztések tekintetében
követendő elv, hogy az eredményül keletkező rendszernek meg kell felelnie az adatkezelési
elveknek, szabályoknak
A jogszerű adatkezelés kiindulópontja, hogy az adatkezelőnek megfelelő jogalappal kell
rendelkeznie a személyes adatok kezelésére.
Személyes adat csak törvényi felhatalmazás, vagy az érintett előzetes tájékoztatásán alapuló
önkéntes hozzájárulása alapján kezelhető. Az Infotv. alapján hozzájárulás az érintett akaratának
önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel
félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.
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Az Infotv. az önkéntes hozzájárulással kapcsolatban kiemeli, hogy az érintetett az adatkezelés
megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell34:
o arról, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező, azaz törvény írja elő
[Infotv. 20. § (1) bekezdés].
o

az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen:


az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,



az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,



az adatkezelés időtartamáról,



arról, hogy kik ismerhetik meg az érintettre vonatkozó személyes adatokat,



az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

A tájékoztatás módja többféle is lehet, főszabályként nem követeli meg az Infotv., hogy minden
adatkezelés előtt írásbeli tájékoztatást adjanak az érintettnek, de a legtöbb esetben az
igazolhatóság érdekében erre kerül sor (az átvétel és beleegyezés igazolásával).
Szóbeli tájékoztatás esetében azt kell biztosítani, hogy az ténylegesen megtételre kerüljön,
minden szükséges tájékoztatást megkapjon az érintett és ezeket követően tudja gyakorolni
önrendelkezési jogát.
Az Infotv. a hozzájárulás megadásával kapcsolatban kiemeli, hogy különleges adatok esetében a
hozzájárulást csak írásban lehet megadni.
A tényleges hozzájárulás több módon is megvalósulhat:
o

szóban a tájékoztatást követően azzal, hogy az érintett megadja az adatait,

o

internetes felületen a hozzájárulás megadását biztosító check-box kipipálásával,

o

különleges adatok esetén írásban megadott hozzájárulással.

Amennyiben az adatkezelésre törvényi felhatalmazás alapján kerül sor, a tájékoztatás
megadható az adatkezelést szabályozó jogszabályhelyre utalással is, azonban, ha a törvény nem
rendez minden adatkezeléssel kapcsolatos kérdést, akkor a fentieknek megfelelő tájékoztatás
megtételéről nem lehet eltekinteni. Amennyiben egy szolgáltatás biztosításához az
adatkezelések megfelelő rendezése szükséges, de az törvényi szinten nem jelenik, meg, javasolt
jogalkotási folyamatban rendezni az adatkezelések megfelelő rendezését.
A jogszerű, törvényes adatkezelés megvalósulása érdekében, mind az önkéntes hozzájáruláson,
mind a törvényen alapuló adatkezelés esetén alábbi adatkezelési elveknek való megfelelést
szükséges biztosítani:
o Adatkezelés törvényességének biztosítása: Az Infotv. 10. §-a alapján az adatkezelő
tevékenységének meg kell felelnie az Infotv.-ben és a speciális jogszabályi előírások között

Részletesen lásd a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak az az előzetes tájékoztatás
adatvédelmi követelményeiről szóló ajánlását, <http://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf>, elérés
ideje: 2016. január 12.
34
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szereplő rendelkezéseknek. Az adatkezelőnek minden olyan kötelezettséget teljesítenie kell,
amelyek az adatkezelőt terhelik.
o A tisztességes adatkezelés elvének biztosítása [Infotv. 4. § (1) bekezdés]. A
személyes adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
A személyes adat csak a tájékoztatásban megjelölt, tisztességes adatkezelési cél
érdekében kezelhető, valamint nem kezelhető olyan adat, amely a cél eléréséhez
szükségtelen. A cél csak társadalmilag indokolt, jog gyakorlása vagy kötelezettség
teljesítése lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában, így például az adattovábbítás
esetén is meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adatkezelés célját előre meg kell
határozni és közölni az érintettel, aki ily módon megfelelően gyakorolhatja információs
önrendelkezési jogát.
o A célhoz kötöttség elvének biztosítása [Infotv. 4. § (1) bekezdés]. A célhoz kötöttség
elve az adatkezelésre vonatkozó egyik legfontosabb alapelv, amely értelmében személyes
adat kizárólag meghatározott célból kezelhető.
A célhoz kötöttség elvéből következik az is, hogy ha teljesült az adatkezelés célja, akkor a
kezelt személyes adatokat törölni kell, illetve hiába van adat az adatkezelő birtokában, az
eredetileg megjelölt céltól eltérő célra nem használhatja jogszerűen fel. Ha ez nem
történne meg, akkor cél nélküli, azaz készletező adatkezelés valósulna meg. Bizonyos
törvények külön rendelkezhetnek arról, hogy mely esetekben kell a személyes adatokat
az adatkezelési cél megvalósulását követően is kezelni, tárolni.
o Az adatminimalizálás elvének biztosítása [Infotv. 4. § (2) bekezdés]. Az
adatminimalizálás elvéből fakadóan az adatkezelés céljára tekintettel csupán a legszűkebb,
indokolt adatkör kezelésére kerül sor. Az adatminimalizálás elve továbbá kizárja a
készletezésre történő adatkezelést, azaz azt, hogy olyan adatok felvételére kerüljön sor,
amelyeket csak később meghatározásra kerülő célból gyűjtenek.
o Az adatminőség elvének biztosítása [Infotv. 4. § (4) bekezdés]. Az adatok
minőségének követelménye szerint a tisztességesség és törvényesség kritériumán túl a
pontos, teljes és naprakész adatok kezelését teszi az adatkezelő kötelezettségévé. Az
adatkezelőnek mindig pontosan rögzítenie kell az érintettől felvett személyes adatokat
valamint az adatkezelés során biztosítani kell naprakészségüket is.
A személyes adatok védelméhez fűződő jogot sérti az adatkezelés, ha az adatkezelő eljárása, bár
formálisan megfelel a vonatkozó törvényi előírásoknak, mégis a körülményekből, az adatkezelés
céljából, módjából az következik, hogy az adatkezelés az érintettnek az Alaptörvényben is
biztosított személyes adatok védelméhez fűződő alapjogát sérti. De tisztességtelennek minősül
az adatkezelés abban az esetben is, amikor az adatkezelés végeredménye az érintett jogos
érdekeit sérti, vagy az Infotv. szellemiségével, céljával össze nem egyeztethető eredmény
következik az adatkezelésből.
Az adatkezelés során biztosítani kell az érintettek jogérvényesítési lehetőségeit. Tehát jogszerű
adatkezelés esetén is az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél:
o

tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

o

személyes adatainak helyesbítését, valamint

o

személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.
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Az Infotv. további rendelkezése, hogy az országos hatósági, munkaügyi vagy bűnügyi
adatállományt kezelő, illetve feldolgozó adatkezelőnél és adatfeldolgozónál az adatkezelő, illetve
az adatfeldolgozó szervezetén belül, közvetlenül a szerv vezetőjének felügyelete alá tartozó –
jogi, közigazgatási, informatikai vagy ezeknek megfelelő, felsőfokú végzettséggel rendelkező –
belső adatvédelmi felelőst kell kinevezni vagy megbízni.
Továbbá az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentési kötelezettség alá nem eső adatkezelők
kivételével az állami és önkormányzati adatkezelőknek adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzatot kell készíteniük.
Az adatvédelmi szabályzat célja a szervezeten belül az adatkezeléssel kapcsolatos feladatok
kijelölése, ehhez felelősök társítása. Az adatvédelmi szabályzat tehát az adatkezelés alapvető
dokumentuma, amely emiatt is érdemel kiemelt figyelmet a szervezetek részéről.
Az Eüsztv. egyetlen esetben tartalmaz kifejezetten az ügyfelekre vonatkozó adatkezelési
szabályozás, amikor az elektronikus együttműködés keretében megállapítja, hogy az ügyfél
kérelmére, kezdeményezésére indult ügyben együttműködő szervnél rendelkezésre álló, az ügy
elintézéséhez szükséges személyes adat tekintetében az ügyfél hozzájárulását vélelmezni kell a
személyes adatnak az eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szerv részére történő
továbbításához, valamint az e szerv általi, az ügy elintézéséhez szükséges és elégséges
kezeléséhez, ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az adatkezeléssel kapcsolatos
lényeges körülményekről az ügyfelet az Infotv.-nek megfelelő módon (előzetesen) tájékoztatta.
Mivel az együttműködés során az adatok áramlását ellenőrizhető és átlátható módon kell
megvalósítani, a személyes adatot szolgáltató együttműködő szervnek az Infotv. szerinti
adattovábbítási nyilvántartást kell vezetnie az Eüsztv. szerint továbbított személyes adatok
tekintetében olyan módon, hogy abból az ügyfél elektronikus úton, legfeljebb 3 napon belül
tájékoztatást tudjon szerezni arról, hogy mely adatait mely együttműködő szerv, milyen célból és
milyen időpontban vette át.
Az adattovábbítási nyilvántartásban fel kell tüntetni a kezelt személyes adatok továbbításának
időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körét,
valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
Széles körben elterjedt az úgynevezett cookie-k alkalmazása, amelyek az internetes oldalak
látogatóiról gyűjtenek adatokat. A cookie-k nem minden esetben rögzítenek személyes adatokat,
így elsőként azt szükséges megvizsgálni, hogy a felhasználni kívánt cookie személyes adatokat is
rögzít-e.
Amennyiben a cookie nem rögzít személyes adatokat, akkor alkalmazásához nem szükséges
külön tájékoztató.
Amennyiben a cookie rögzít személyes adatokat, az kizárólag az érintett felhasználó vagy világos
és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulását
követően alkalmazható35.

35

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése alapján.
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A tájékoztatást emiatt közvetlenül – nem egy link mögé bújtatva – a képernyőn kell
nyilvánosságra hozni, vagyis mindenki számára könnyen hozzáférhetően, a honlap jól látható
területén kell elhelyezni. A tájékoztatásnak ki kell térnie arra, ha az adatokat célzott
reklámüzenetek továbbítására fogják használni, és arra is, ha a cookie alkalmas a felhasználó
több weboldalon keresztüli követésére36.
A hozzájárulásnak visszavonhatónak kell lennie, tehát lehetőséget kell adni arra, hogy az érintett
a hozzájárulását valamilyen formában visszavonhassa (írásban, szóban). Erre a tájékoztatóban
külön utalni kell (célszerű erre magán a weboldalon biztosítani lehetőséget).

3.12.2.
Az adatok tárolásának
kapcsolatos követelmények

módja,

tárhely

szolgáltatással

Elektronikus ügyintézés során az adatok tárolása két szempontból vizsgálandó kérdés a
fejlesztések során. Egyrészt figyelembe kell venni, hogy az adott szervezet számára milyen
elektornikus adattárolási lehetőségek vannak, a helyi adattárolás és a központi adattárolás közül
melyiket kell, illetve érdemes választani.
Adatok alatt széles kört értünk, ez egyrészt jelenti a rendszerben tárolt adatok, másrészt az
elektronikus úton őrzött ügyiratokat is. Az elektronikus ügyiratok tárolásával, illetve kezelésével
szemben további követelményeknek is meg kell felelniük a közigazgatási szerveknek, amelyeket
a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.
29.) Korm. rendelet, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési
szoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 27/2014. (IV. 18.) KIM rendelet
tartalmaz.
A rendeletek meghatározzák az elektronikus iratkezelésre vonatkozó szabályokat, valamint az
ilyen célra szolgáló iratkezelő rendszerekkel szembeni elvárásokat.

3.12.3.

Adattárházak alkalmazása

Adattárház alkalmazása esetén az adatok az elektronikus ügyintézést, elektronikus
együttműködést biztosító szerv helyi, vagy valahol az interneten keresztül elérhető, fizikai
ellenőrzési körön kívüli (adattárolás a felhőben, cloud computing) szerveren kerülnek az adatok
tárolásra.
Az adatok felhőben való tárolása egyre hangsúlyosabb szerepet kap a közszolgáltatások
területén is. A felhőben való tárolás előnye a benne rejlő rugalmasság, igény szerinti gyors
kapacitásváltoztathatóság, funkciógazdag környezet kialakíthatósága, igény szerinti üzembe
helyezhetőség megfelelő helyen és időben, a fenntartási költségek elenyésző mértéke.
Ugyanakkor előnyei mellett figyelmet kell fordítani arra is, hogy a felhőben való adattárolás
esetén adatvédelmi aggályok, és adatbiztonsági aggályok merülhetnek fel. Ezeket tehát orvosolni

részletesen lásd a 29-es Munkacsport ajánlását a Cookiek alkalmazásáról: http://ec.europa.eu/justice/dataprotection/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp194_en.pdf
36
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kell, amelynek egyik megoldási alternatívája a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. központi
adattárház szolgáltatásának használata.
A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Zrt. központi adattárház szolgáltatása esetén37 a dedikált
erőforrást, kizárólag az adott ügyfél veheti igénybe, más nem használhatja és a fizikai
eszközökhöz csak távoli elérés biztosított, géptermi (helyszíni) hozzáférés nem lehetséges.
Lehetőség van saját, meglévő infrastruktúrából, fizikai kapacitásából saját, meglevő eszköznek a
Kormányzati Felhőben történő elhelyezésével, vagy teljesen új hardvereszközök beszerzésével
és integrálásával kiépíteni a „felhőt”.
A szolgáltatást tehát széles körű mozgásteret biztosít az elektronikus ügyintézést biztosító
szervek számára.
Egyaránt biztosítottak tehát a felhő alapú adattárolás előnyei, de a Nemzeti Infokommunikációs
Zrt. biztosítja azt is, hogy az adatok kezelése megfelelő adatvédelmi garanciák mellett
kerülhessen sor, valamint azt is, hogy a közszolgáltatások során kezelt, akár az állami
működéssel kapcsolatban bármely okból szenzitív adatok kezelése is megfelelő keretek között
megvalósulhasson.
Az adattárházakkal kapcsolatban kiemelendő, hogy a KÖFOP projektek tekintetében kifejezett
elvárás, hogy az adatok tárolását a fejlesztők ne helyi szervereken, hanem a Nemzeti
Infokommunikációs Zrt. központi adattárházában valósítsák meg.38
A felhőben való adattárolással az Európai Unió adatvédelmi biztosait tömörítő 29-es
munkacsoport (a továbbiakban: 29-es munkacsoport) is részletesen foglalkozott a számítási
felhőről szóló 05/2012. számú véleményében39.

3.12.4.

Az informatikai biztonság követelményei

Az informatikai biztonság elérése egyrészt jelenti az elektronikus információs rendszerek
szoftveres és fizikai védelmét, de jelent egy szervezeti, és az egyén szintjén is megjelenő
megközelítést, szervezeti és egyéni magatartások összességét.
Az Infotv. az adatbiztonság kérdését csak érinti, azonban az elektronikus ügyintézést érintően
már a magyar jogalkotásban is megjelentek azok a szabályozók, amelyek a szervek által
követendő eljárásokat átfogóan szabályozzák. Az elektronikus információs rendszerekkel
kapcsolatos törvényi szintű szabályozás 2013 közepén jelent meg Magyarországon és az
irányadó jogforrások alapja az állami és önkormányzati szervek elektronikus

részletesen lásd: http://kof.hu/?q=szolgaltatasokv , utolsó elérés 2016. február 23.
részletesen lásd: http://nisz.hu/hu/projektek/korm%C3%A1nyzati-felh%C5%91-korm%C3%A1nyzatiadatk%C3%B6zpont-%C3%A9s-it-%C3%A9rt%C3%A9kn%C3%B6veltszolg%C3%A1ltat%C3%A1sny%C3%BAjt%C3%A1s, és http://kof.hu/
39 Lásd: <http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp196_hu.pdf>, elérés ideje: 2016. január 12.
37
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információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.), valamint annak
végrehajtási rendeletei
A rendeletek megalkotásával párhuzamosan felállt a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági
Hivatal (NEIH), amely internetes honlapján az információs rendszerek besorolásával
kapcsolatos útmutatót, valamint besorolási segédletet tett közzé40. A NEIH szerepe azért is
kiemelten fontos, mivel a Közigazgatás-és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Programkeretében
az informatikai biztonsági követelmények teljesítését ellenőrzi41.
Az Elektronizálási Útmutató konkrét informatikai biztonsági intézkedés megtételére
vonatkozóan nem ad javaslatot, mivel az intézkedéseket minden esetben a konkrét információs
rendszer ismeretében a kockázatokkal és veszélyekkel arányos mértékben kell bevezetni.
Az Elektronizálási Útmutató az informatikai biztonsághoz szükséges megközelítésmódot mutatja
be az információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésével kapcsolatos feladatokon keresztül.

3.12.4.1. Az informatikai biztonságról általában
Az informatikai biztonság garantálása folyamatosan változó kihívások elé állítja a szervezeteket,
azonban az elektronikus ügyintézési és együttműködési folyamatok tervezése és megvalósítása
esetében nem lehet eltekinteni a szükséges intézkedések megtételétől.
Az információbiztonság garantálása természetesen konkrét fejlesztések, rendszerek esetén is
megjelenik intézkedésekben, információbiztonsági megoldások alkalmazásában. Ugyanakkor ezt
a kérdést nem lehet elszigetelten, csak egy-egy fejlesztésre vonatkozóan kezelni, hanem a
szervezet egészére vonatkozó információbiztonsági rendszerben kell értelmezni és kezelni és
figyelembe kell venni a különböző szolgáltatások, szakrendszerek egymással történő
csatlakozása esetén is.
Első lépésként tehát általánosan megállapítható, hogy az informatikai biztonság garantálása
komplex intézkedési rendszert követel meg, amely tipikusan az információbiztonsági irányítási
rendszerben ölt testet.
Az információbiztonsági irányítási rendszer kialakítását követően pedig, figyelembe véve az
adott fejlesztéssel szembeni egyéb követelményeket is (utalva különösen az Ibtv. előírásaira és
követelményeire) lehet a konkrét fejlesztést ebbe a komplex rendszerbe behelyezni.
Az információbiztonsági irányítási rendszer alkalmazása átfogó jelleggel szabályozza és rendezi
a sértetlenség – bizalmasság – rendelkezésre állás követelményeinek informatikai és
adminisztratív intézkedéseit. Az információbiztonsági irányítási rendszerek bevezetését segítik
elő a vonatkozó szabványok, mint a Cobit 542 és az ISO/IEC 2700043 szabványcsalád alkalmazása,
azonban az Ibtv.-vel érintett alanyi körnek az Ibtv. és végrehajtási rendeletei szerint kell
megvalósítani az információbiztonsági követelményeket.

Lásd: <http://www.neih.gov.hu/?q=node/20>, elérés ideje: 2016. január 11.
Az eljárás menetét részéletesen lásd: <http://www.neih.gov.hu/?q=kofop>, elérés ideje: 2016. január 11.
42 Lásd bővebben: <http://www.isaca.org/Cobit/pages/default.aspx>, elérés ideje: 2016. január. 12.
43 Lásd bővebben: <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail?csnumber=63411>, elérés ideje: 2016. január. 12.
40
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Az informatikai biztonsági irányítási rendszer létrehozása és működtetése ugyanolyan
megközelítést igényel, mint sok más irányítási rendszer. Az ISO 27001-es szabvány erre a célra
az úgynevezett TVEB vagy PDCA folyamatmodell használatát vezette be az informatikai
biztonsági irányítási rendszer fejlesztésének, megvalósításának és hatékonyságának
biztosítására. Ezek a folyamatok lefedik a teljes tevékenységi ciklust, megcélozva az effektív
informatikai biztonság irányítását egy folytonos fejlesztési programon keresztül. A TVEB
bármilyen műveletre, tevékenységre, folyamatra, rendszerre, működtetésre, koncepcióra,
elgondolásra vonatkoztatható, zárt hatásláncú, folytonosan ismétlődő körfolyamat-elv.
A TVEB modell négy szakaszból áll, melyek a következőképpen néznek ki az informatikai
biztonsági irányítási rendszerre vonatkoztatva:
o első szakasz a Tervezés (Plan) – a fennálló helyzet tanulmányozása, adatgyűjtés, javítás
megtervezése, az informatikai biztonsági irányítási rendszer létrehozása: A szervezet
általános szabályainak megfelelő biztonságpolitika, célok, módszerek, folyamatok és
eljárások meghatározása, amelyek relevánsak a kockázatkezelés és az informatikai
biztonság fejlesztése szempontjából;
o második szakasz a Végrehajtás (Do) – a terv kipróbálása kísérleti jelleggel egy kisebb
projekt vagy a felhasználók egy szűkebb körén belül alkalmazva, az informatikai biztonsági
irányítási rendszer bevezetése és működtetése: a biztonsági szabályzat, intézkedések,
módszerek és eljárások megvalósítása és üzemeltetése;
o harmadik szakasz az Ellenőrzés (Check) – a változtatások hatásának elemzése és
értékelése az informatikai biztonsági irányítási rendszer ellenőrzése és felülvizsgálata: fel
kell becsülni és – ahol alkalmazható – fel kell mérni a biztonságpolitika végrehajtásának
folyamatát, a célok és a gyakorlati tapasztalatok alapján az eredményeket a vezetés számára
jelenteni kell;
o negyedik szakasz a Beavatkozás (Act) – a bevált módszer bevezetése és
szabványosítása, az informatikai biztonsági irányítási rendszer továbbfejlesztése és
karbantartása: a vezetői felülvizsgálat eredményén alapuló korrigáló és megelőző
intézkedéseket kell hozni, illetve folyamatosan tovább kell fejleszteni az informatikai
biztonsági irányítási rendszert.
Az informatikai biztonság megvalósítása tehát egyáltalán nem egyszerű feladat, komoly
organizációt, és előkészületeket követel meg minden szervezettől. A szervezeteknek ki kell
alakítaniuk az információbiztonággal kapcsolatos intézkedési terveket, be kell avatkozniuk a
hiányosságok kiküszöbölése érdekében. Mindezeket megelőzően fel kell mérni és meg kell
ismerni a szervezetben aktuálisan uralkodó információbiztonsági kultúrát, az alkalmazott
kontrollokat, azok működési hatékonyságát.
Az alábbi területek részletes felmérését kell végrehajtani:
o

szabályozási környezet,

o

szervezeti biztonság,

o

vagyontárgyak biztonsága,

o

emberi erőforrások biztonsága,

o

fizikai és környezeti biztonság,
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o

a kommunikáció és üzemeltetés biztonsága,

o

hozzáférés-ellenőrzés,

o

fejlesztés, beszerzés, karbantartás,

o

incidenskezelés,

o

működés folytonosságának irányítása,

o

megfelelés (jogszabályi, törvényi).

Fontos további eleme az információbiztonsági intézkedések, tervek előkészítésének a
vagyonleltár készítése, amelynek keretében fel kell mérni:
o az Információ-vagyont: az adatok, adatbázisok, szoftver-kezelési kézikönyvek, oktatási,
üzemviteli, üzemeltetési, biztonsági segédletek és nyilvántartások.
o a Szoftver-vagyont: rendszerszoftverek, alkalmazói szoftverek, fejlesztői eszközök és
szolgáltatások.
o a Fizikai-vagyont: hardver (számítógépek, perifériák, mobil számítástechnikai
eszközök), kommunikációs eszközök (telefonok, faxok, modemek, hálózati csatoló eszközök,
telefon-alközpontok), adathordozók és egyéb műszaki berendezések (szünetmentes
tápegység, légkondicionáló berendezés, villámhárító, stb.).
A vagyonleltár elkészítését követően a szervezetnek el kell készítenie a vagyonelemeket érintő
kockázatok felmérését. Olyan módszertant kell kialakítania a szervezetnek, mely illeszkedik az
informatikai biztonsági rendszerhez, valamint a működés meghatározott információbiztonsági,
jogi és szabályozási követelményeihez. Az informatikai struktúra sebezhetőségének vizsgálatát
fizikai biztonsági, logikai biztonsági és szervezeti biztonsági részterületek kell elvégezni.
Ezen a ponton már nem hagyható el a konkrét fejlesztés értékelése sem, a konkrét rendszerrel
szemben is el kell végezni a kockázatok felmérését.
Ezt követően el kell végezni felmért kockázatok elemzését, amely célja a feltárt sérülékenységek
és fenyegető tényezők között a kapcsolat kiépítése, a biztonsági sértések előfordulási
valószínűségének meghatározása, az információvagyon biztonsági „kitettségének”, a szervezet
által vállalható és nem-vállalható kockázatoknak a meghatározása.
Majd a rendszer bevezetésének következő lépése a kockázatok kezelése, és a kockázatok
megfelelő kezelését követően az alkalmazhatósági nyilatkozat elkészítése és ki kell alakítani a
szabályozási környezet (az egész rendszer dokumentálása belső szabályzatokban).
Ezt követően áll készen a szervezet az információbiztonsági irányítási rendszer bevezetésére,
alkalmazására.

3.12.4.2. Az informatikai biztonság az Ibtv. alapján
Az Ibtv. szabályozása annyiban jelent külön vizsgálatot, hogy az Ibtv. az informatikai biztonsági
követelmények elérését konkretizálja a hatálya alá tartozó szervezetek számára, így részükre
eligazítást ad, hogy milyen követelmények teljesülésével biztosíthatják a megfelelő szintű
információbiztonsági szint elérését.
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Az Ibtv. alapján a szervezeteknek az információs rendszerüket, valamint magát a szervezetet is
biztonsági osztályba kell sorolniuk.
A biztonsági osztályba sorolás az alapja az információs rendszerek védelmének, az egyes
biztonsági osztályokhoz eltérő fizikai, logikai és adminisztrációs védelmi intézkedéseknek kell
megfelelniük a szerveknek, amelyeket az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági,
valamint biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és
biztonsági szintbe sorolási követelményeiről szóló 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet tartalmaz.
A biztonsági osztályba sorolás szempontjából elengedhetetlen az információs rendszerbe kerülő
adatkörök ismerte.
A biztonsági szinthez tartozó követelményeknek való megfelelésre az adott szerv mindaddig
köteles, amíg az elektronikus információs rendszert használja.
Az elektronikus információs rendszerek biztonsági osztályba sorolását kockázatelemzés alapján
kell elvégezni, amit az érintett szervezet vezetője hagy jóvá.
A kötelezett szervek biztonsági szintbe sorolásával kapcsolatban is elérhető besorolási
segédlet44, a törvény és a fent hivatkozott BM rendelet előírásaival összhangban.

3.13. A fogyatékos személyek jogainak biztosítása
A hazai jogforrások között kiemelendő a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. A törvény 7/A. § szerint a fogyatékos személy
számára – figyelembe véve a különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit –
biztosítani kell a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.
Ez a kötelezettség érvényesül az elektronikus ügyintézés biztosítása keretében is, amely
nagyfokú körültekintést követel meg az elektronikus ügyintézést biztosító szervek részéről. A
szervek számára javasolt a fogyatékos személyek érdekképviseleteinek megkeresése már a
tervezés fázisában, hogy az érintettek részéről megfogalmazott igényeknek megfelelően
lehessen az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat kialakítani. Fontos, hogy a kötelezettség
nem csak formális esélyegyenlőség megteremtését jelenti, azt kell az elektronikus ügyintézést
biztosító szerveknek biztosítani, hogy a fogyatékos személyek ténylegesen egyenlő feltételekkel:
o hozzá tudjanak férni az elektronikus ügyintézési felülethez (álljanak rendelkezésre az
ehhez szükséges speciális felületek),
o

az ügyintézés teljes folyamatán keresztül támogassák őket a speciális felületek,

o valamint készüljenek el a megfelelő tájékoztatások is a speciális felületek használatával
kapcsolatban45.
A kötelezettség teljesítését elősegíti, hogy a W3C kidolgozta a WCAG 2.0 szabványt, amelyből lett
az ISO/IEC 40500:2012 nevű szabvány. Az Európai Unió pedig az ebben megtalálható a
lásd: http://www.neih.gov.hu/sites/default/files/dlc/41_2015_BM_VHR_SZVI_151016.xltm, utolsó elérés 2016.
február 23.
45 E követelmények gyakorlati érvényesítésére lásd különösen a Függelék akadálymentességre vonatkozó fejezetét
44
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követelményekre építve tervezi kiadni a közszféra webhelyeinek akadálymentesítésére
vonatkozó szabályozását. A közbeszerzések vonatkozásában az EN 301 549 számú szabvány
alkalmazandó.

3.14. Megfelelés az eIDAS rendeletnek, külföldi szolgáltatások igénybevétele,
elfogadása
Az elektronikus ügyintézés, valamint az informatikai együttműködés területét széles körben
tárgyalják az Európai Uniós források, akciók is. Ezek nagy részét a hazai stratégiákon keresztül
az Eüsztv. is magáévá tette, így jelen fejezetben már csak összefoglaló jelleggel kerül
bemutatásra az Európai Uniós szabályozási keretek, egyes konkrét megoldások bemutatása.
Aktualitását és az Eüsztv.-hez fűzött szoros kapcsolatát tekintve elsőként emelhető ki az eIDAS
rendelet46.
Az eIDAS rendelet végrehajtását szolgáló szabályok 2016. július 1-jén lépnek hatályba (az
elektronikus aláírásról szóló törvény hatályon kívül helyezésével egyidejűleg) az Eüsztv.-ben,
valamint folyamatosan kerülnek kiadásra az Európai Bizottság rendeletei a támakörben. Az új
szabályozás hatályon kívül helyezi az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényt, és –
természetesen a korábbi szabályozást is figyelembe véve – Európai Uniós szinten egységesen
szabályozza az elektronikus aláírás és a bizalmi szolgáltatások kérdéseit.
Az eIDAS rendelet egyrészt újraszabályozza a hatályos szabályozás által ismert eszközöket,
másrészt új azonosításhoz, kézbesítéshez, hitelesítéshez használatos eszközöket,
szolgáltatásokat határoz meg (pl. webtanúsítvány, időbélyeg, archiválás, aláírások ellenőrzése).
Az Eüsztv. ehhez kapcsolódóan végrehajtási céllal a szolgáltatók és a felügyelet feladatait
szabályozza.
Az eIDAS rendeletben az elektronikus azonosítás és az úgynevezett bizalmi szolgáltatások
kerültek szabályozásra. Már a bizalmi szolgáltatás fogalom meghatározás is tükrözi azt a
megközelítést, hogy az elektronikus aláírás, valamint a további szabályozott szolgáltatások
(úgymint az elektronikus kézbesítés, archiválás, elektronikus bélyegző, elektronikus időbélyegző
és a weboldal hitelesítés) az elektronikus tranzakciókba vetett bizalmat támasztják alá és
erősítik meg. Az egyes szolgáltatások és az azok alapján kialakítható rendszerek alapján a
tranzakcióban részt vevő felek megbízhatnak abban, hogy a nyilatkozatokat, szerződéseket
megfelelően azonosított fél tette, a nyilatkozat a hitelesítés alapján nem módosult a megtétel
időpontjától és a küldés-fogadás során illetéktelen személyek a nyilatkozathoz és a szerződéshez
nem férhettek hozzá.

3.14.1.

Külföldi szolgáltatások igénybevétele, elfogadása

Az elektronikus ügyintézés mint követelmény teljesítésével kapcsolatban két fontos
kötelezettség származik az eIDAS rendelet alapján:
o az eIDAS rendelet alapján bejelentett európai bizalmi szolgáltatások elfogadását nem
lehet megtagadni,
46

Lásd még: 3.3.1.
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o az elektronikus azonosítási megoldásokat el kell fogadni az elektronikus ügyintézést
biztosító szervek előtti azonosítás során is.
Ennek kapcsán az eIDAS rendelet több szolgáltatást is szabályoz; az alábbiakban áttekintést
adunk ezekről.

3.14.1.1. Elektronikus azonosítás
Az eIDAS rendelet értelmében elektronikus azonosítás a természetes vagy jogi személyt, illetve
jogi személyt képviselő természetes személyt egyedileg azonosító, elektronikus
személyazonosító adatok felhasználásának folyamata.
Elektronikus azonosító eszköz az olyan hardver- és/vagy szoftvereszköz, amely a
személyazonosító adatokat tartalmazza, és amelyet online szolgáltatások céljából történő
azonosításra használnak.
Mivel az eIDAS rendelet szerinti bizalmi listán szereplő azonosítási eszközök elfogadását a
tagállamok nem tagadhatják meg a hozzájuk kapcsolt biztonsági szinten várhatóan több olyan
azonosítási eszköz is megjelenik piaci alapon, amelyek nagymértékben növelni tudják az
elektronikus tranzakciókba vetett bizalmat azáltal, hogy a tranzakcióban részes felek nagy
biztonsággal azonosíthatók lesznek.

3.14.1.2. Elektronikus aláírás
Az eIDAS rendelet nem változtat az elektronikus aláírás jelenlegi logikáját, azaz elektronikus
aláírás olyan elektronikus adat, amelyet más elektronikus adatokhoz csatolnak, illetve logikailag
hozzárendelnek, és amelyet az aláíró aláírásra használ, ehhez kapcsolódóan pedig aláíró az
elektronikus aláírást létrehozó természetes személy.
Fokozott biztonságú elektronikus aláírás olyan elektronikus aláírás lehet, amely:
o

kizárólag az aláíróhoz köthető;

o

alkalmas az aláíró azonosítására;

o olyan, elektronikus aláírás létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák
létre, amelyeket az aláíró nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga használhat;
o olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyeket aláírtak vele, hogy az
adatok minden későbbi változása nyomon követhető.
Minősített elektronikus aláírásnak az olyan, fokozott biztonságú elektronikus aláírás minősül,
amelyet minősített elektronikus aláírást létrehozó eszközzel állítottak elő, és amely elektronikus
aláírás minősített tanúsítványán alapul. Az ezekre vonatkozó követelményeket az eIDAS
rendelet I .és II melléklete, illetve a 28. és 29. cikkek tartalmazzák
Az egyes, jelenleg működő szolgáltatóknak a megváltozott szabályozás alapján meg kell újítaniuk
a tanúsítványaikat, illetve szolgáltatásaikat, bizalmi szolgáltatókká kell válniuk, ez az
elektronikus ügyintézést biztosító és az együttműködő szervek számára is feladatokat jelent,
mert bővíteniük kell az elfogadott elektronikus aláírások körét.
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Az elektronikus aláírás joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való elfogadhatósága
nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formátumú, illetve nem felel meg a
minősített elektronikus aláírásra vonatkozó követelményeknek. A minősített elektronikus
aláírás a saját kezű aláírással azonos joghatású. A valamely tagállamban kibocsátott minősített
tanúsítványon alapuló minősített elektronikus aláírást az összes többi tagállamban el kell
ismerni minősített elektronikus aláírásként.
Az eIDAS rendeletből eredő egyik fontos követelmény, amelyet az elektronizálás során
figyelembe kell venni, hogy a más tagállamban kibocsátott minősített elektronikus aláírást is el
kell ismerni a hazai elektronikus ügyintézésben, valamint a fokozott biztonságú elektronikus
aláírásokat is, ha azok alkalmazása megengedett adott ügyintézése során.

3.14.1.3. Elektronikus bélyegző
Elektronikus bélyegző az olyan elektronikus adatok, amelyeket más elektronikus adatokhoz
csatolnak, illetve logikailag hozzárendelnek, hogy biztosítsák a kapcsolt adatok eredetét és
sértetlenségét. Az elektronikus bélyegző is tanúsítványon alapul, amely az elektronikus
bélyegzőt érvényesítő adatokat egy jogi személyhez kapcsolja, és igazolja az érintett jogi személy
nevét.
Az elektronikus bélyegző az eIDAS rendeletet megelőző szabályozás által ismert ún. szervezeti
aláíráshoz hasonló eszköze lehet az elektronikus dokumentumok hitelesítésének, a minősített
elektronikus bélyegzők esetében vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét és
a bélyegzőnek megfelelő eredetét.
A fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel kapcsolatban azt kell biztosítani, hogy az:
o

kizárólag a bélyegző létrehozójához kötött;

o alkalmas a bélyegző létrehozójának azonosítására (aki egy jogi személy minden
esetben);
o olyan, elektronikus bélyegző létrehozásához használt adatok felhasználásával hozzák
létre, amelyeket a bélyegző létrehozója nagy megbízhatósággal kizárólag saját maga
elektronikus bélyegző létrehozására használhat;
o olyan módon kapcsolódik azokhoz az adatokhoz, amelyekre vonatkozik, hogy az adatok
minden későbbi változása nyomon követhető.
Az elektronikus bélyegző joghatása és bírósági eljárásokban bizonyítékként való
elfogadhatósága pedig nem tagadható meg kizárólag amiatt, hogy az elektronikus formában
létezik, illetve nem felel meg a minősített elektronikus bélyegzőkre vonatkozó
követelményeknek.
Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy az elektronikus bélyegző tanúsítványa (amely lehet fokozott
biztonságú és minősített tanúsítvány is) a bélyegzőt kifejezetten csak a jogi személyhez
kapcsolja, tehát az nem lesz megállapítható, hogy a bélyegzőt mely természetes személy helyezte
el az elektronikus dokumentumon. Ez pedig a magyar jogalkalmazásban sok vonatkozásban
korlátozni fogja a használhatóságát, mivel nálunk jogi személyek jellemzően képviselőik útján
járhatnak el, tehetnek nyilatkozatokat, tehát itt a teljes jogi környezet áttekintésére lesz szükség
a megoldás hazai működőképességéhez.
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3.14.1.4. Kézbesítési szolgáltatások
Az eIDAS rendelet szerint ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás az olyan szolgáltatás,
amely lehetővé teszi az adatok harmadik felek közötti, elektronikus úton való továbbítását, és
bizonyítékot szolgáltat a továbbított adatok kezelésére vonatkozóan, beleértve az adatok
küldésének és fogadásának igazolását, valamint amely védi a továbbított adatokat az
adatvesztés, az adatlopás, az adatkárosodás vagy a jogosulatlan adatmódosítás kockázata ellen.
Az ajánlott elektronikus kézbesítési szolgáltatás biztosítja tehát, hogy az adatok bizalmas
csatornán keresztül közlekedjenek a küldő és a fogadó fél között.
A kézbesítési szolgáltatás nem keverendő össze a bizalmas (védett) csatornát biztosító SSL, vagy
más kommunikációs protokollokkal. A kézbesítési szolgáltatás, kiváltképp annak minősített
változata a küldés és a fogadás dátumának, az azzal kapcsolatos adatoknak a hiteles igazolására
is alkalmas.

3.14.1.5. Határon átnyúló együttműködést elősegítő szolgáltatások
Az eIDAS rendelet mellett kiemelhető az Európai Parlament és a Tanács belső piaci
szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve által felállított mechanizmusok, valamint az
Európai Unió által kialakított informatikai együttműködést elősegítő megoldások47.
Az informatikai együttműködés biztosítása érdekében az Európai Unió kialakította az ISA
programot, valamint ennek keretében az Európai Interoperabilitási Keretrendszert (EIF),
valamint közzéteszi az alkalmazásra javasolt szoftvereket és megoldásokat48.
A nemzetközi jogsegélyügyekben, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló a 2009. évi LXXVI. törvény szerinti egyes eljárásokban
a hatóság, a hatósági jogkörben eljáró köztestület és egyéb szervezet más Európai Gazdasági
Térségben részes tagállam illetékes hatóságaival a belső piaci információs rendszeren (a
továbbiakban: IMI-rendszer) keresztül, elektronikus úton tart kapcsolatot az erre vonatkozó
szabályok szerint. Az IMI rendszeren keresztül megkeresések tehetőek más Európai Gazdasági
Térségben részes tagállam illetékes hatóságai felé, másfelől Magyarország is ezen keresztül
fogadja a felé érkező megkereséseket.
Ezen felül a szolgáltatási törvény alapján integrált ügyintézési ponton keresztül kell biztosítani a
szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos állam feladatok ellátását. Ezt elektronikus felületen is
tudni kell biztosítani. Ennek a követelménynek a személyre szabható ügyintézési felület
alkalmazásával is eleget lehet tenni, ezen keresztül a szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó
ügyeket egymás mellé lehet gyűjteni, szükség esetén az egyes ügyeket össze is lehet kapcsolni.

47
48

Lásd bővebben: <https://joinup.ec.europa.eu/interoperability/search>, elérés ideje: 2016. január 13.
2016. január 13.-án.
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4. Felhasználócentrikus
design
kialakítása,
elektronikus kormányzati szolgáltatások

ergonomikus

4.1. Bevezető
Az Eüsztv. megalkotásával a jogalkotó célja egy olyan szolgáltatási környezet létrehozása volt,
melynek a központjában az – Eüsztv. által tágan értelmezett49 – ügyfelek állnak: egyrészt az
ügyfél alanyi joga az elektronikus ügyintézés lehetősége50, másrészt a szabályozás nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a közszolgáltatást nyújtó, közfeladatot ellátó szervek, amit csak lehet,
az ügyfél közreműködése, szükségtelen bevonása nélkül végezzenek el, ezzel csökkentve az
ügyfelek adminisztratív terheit.
Az Eüsztv. 8. §-a kimondja, hogy az ügyfél – törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott
kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító
szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni,
nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Emellett a törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben
kiadott kormányrendelet is csak abban az esetben korlátozhatja ezt a jogot, ha az eljárás során
az ügyfél személyes jelenléte vagy valamely okiratok másként nem pótolható benyújtása
elengedhetetlen. Ez az állam oldaláról azt jelenti, hogy valamennyi közfeladatot ellátó szervnek
biztosítania kell az elektronikus ügyintézés kereteit.
Az Eüsztv. meghatározza továbbá a 10. §-ában, hogy az ügyfél
o

vagy a személyre szabott ügyintézési felületen, vagy

o ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ilyet biztosít, úgy az elektronikus
ügyintézést biztosító szerv által közzétett tájékoztatásban foglaltaknak megfelelő
elektronikus úton
élhet ezzel a jogával.
A jogalkotó szándéka tehát egy olyan legfeljebb kettős keretrendszer kialakítása, melynek a
központi eleme egy kötelezően létrehozandó egységes, a közszféra minden ügyét átfogó felület,
ugyanakkor részét képezik az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által már kialakított
vagy kialakítani tervezett elektronikus ügyintézési lehetőségek, amennyiben ilyeneket az
érintett szervek fenn kívánnak tartani.
Mindezeknek megfelelően a következőkben azokat az elveket, módszertanokat mutatjuk be,
melyek lehetővé teszik a könnyen használható, felhasználóbarát elektronikus ügyintézési
lehetőségek megalkotását, kifejlesztését, legyen szó akár az egységes, személyre szabott
ügyintézési felületről, akár az egyes szervek által külön biztosított szolgáltatásokról.

Az Eüsztv. 1. § 48. pontja szerint ügyfél: az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó
ügyben ügyfélként, félként vagy az eljárás alanyaként, az eljárás egyéb résztvevőjeként, a szolgáltatás igénybe
vevőjeként vagy ezek képviselőjeként részt vevő olyan személy vagy egyéb jogalany, aki vagy amely elektronikus
ügyintézést biztosító szervnek nem minősül és az ügyben eljáró elektronikus ügyintézést biztosító szervnek nem tagja
vagy alkalmazottja.
50 Megjegyzendő, hogy közigazgatási hatósági eljárások tekintetében a Ket. 28/B. § (1) bekezdése már főszabály
szerint kötelezővé teszi az elektronikus kapcsolattartás biztosítását.
49

62

Elektronizálási útmutató

Az ügyfél- (vagy felhasználó-) centrikus elektronikus kormányzat költséghatékony, személyre
szabott és releváns elektronikus közszolgáltatásokat nyújt.51 Az elektronizálás folyamatában
ennek megfelelően a következő elvekre szükséges tekintettel lenni:
o

az elektronizálás épüljön az ügyfelek igényeire;

o az a csatorna, amelyen keresztül az ügy intézhető, legyen könnyen elérhető az ügyfelek
számára;
o az ügy legyen minél több csatornán keresztül intézhető, hogy az ügyfelek az igényeik és
az ügyintézés kontextusa alapján a legmegfelelőbb módot választhassák ki;
o

az elektronikus ügyintézési lehetőség legyen felhasználóbarát, könnyen kezelhető;

o az elektronizálás során valósuljon meg további folyamatoptimalizálás (azon túlmenően,
hogy maga az elektronizálás ténye önmagában optimalizálhatja az ügyintézést, ha
megfelelően kerül végrehajtásra);
o az ügyfelek adminisztratív terhei a lehető legnagyobb mértékben csökkenjenek
(például az informatikai együttműködés megvalósulásával);
o

az elektronikus ügyintézés minél magasabb szintje valósuljon meg.

A felhasználóbarát design, tervezés témaköre az 1980-as években az otthoni használatra is
alkalmazható, megfizethető személyi számítógépekkel jelent meg, majd a használhatóság
kérdéséről a hangsúly az idő előrehaladtával áttevődött a felhasználás kontextusára52, és nagyon
leegyszerűsítve ez a tendencia vezetett el az elektronikus kormányzati weboldalak és
szolgáltatások felhasználóbarát jellegének kutatásához, elemzéséhez. Jelen Elektronizálási
Útmutató keretei nem teszik lehetővé a témakör részletes áttekintését53, így a következőkben a
fő figyelembe veendő aspektusokat soroljuk fel azok rövid bemutatásával. A jelen dokumentum
Függelékében található Design és ergonómiai útmutatóban részletesebb áttekintést,
valamint jó gyakorlatokat, további ajánlott szakirodalmat is felsorolunk.
A felhasználóbarát, felhasználó-centrikus elektronikus kormányzat témakörének tárgyalását az
egyes, releváns témakörök áttekintésével kezdjük, majd – bár szintén az ergonómia,
használhatóság kérdésköréhez tartozik – bemutatjuk az Eüsztv. által is kihangsúlyozott űrlapok
kialakításának elveit, a személyre szabott ügyintézési felület perszonalizálásának lehetőségeit, a
mobilról való böngészés és ügyintézés jelentőségének növekedésére tekintettel a
használhatóság mobilspecifikus jellegzetességeit, valamint a felhasználók igényeinek megfelelő
tervezés alapelvének fontosságára tekintettel külön foglalkozunk a felhasználási esetek és a
tesztelés alapvető módszereivel is. Az egyes részekben az általánosan alkalmazható
iránymutatások, elvek mellett kitérünk majd az elektronikus kormányzati specifikumokra is.

A Handbook for Citizen-centric eGovernment, elérés ideje: 2015.12.21.
<https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/files_epractice/sites/media/media1781.pdf>, elérés ideje:
2015.12.21.
52 A használhatóság témakörének kialakulásáról bővebben: The History Of Usability: From Simplicity To Complexity,
<http://www.smashingmagazine.com/2012/05/the-history-of-usability-from-simplicity-to-complexity/>, elérés
ideje: 2015.12.22.; The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed., 15. Usability Evaluation,
<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nded/usability-evaluation?p=7980>, elérés ideje: 2015.12.22.
53 Ajánlott olvasmány a témában: Elizabeth Buie és Dianne Murray, Usability in Government Systems: User Experience
Design for Citizens and Public Servants (Morgan Kaufmann, 2012), ISBN 978-0-12-391063-9
51
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4.2. A célcsoport igényeinek felmérése, figyelembe vétele
4.2.1. A célcsoport meghatározása és igényei
Ahogy a fentiekben említettük, az Eüsztv. az ügyfelek körét tágan értelmezi: mindenki ügyfélnek
minősül, aki az elektronikus ügyintézést biztosító szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben
nem a szerv oldaláról vesz részt az eljárásban, folyamatban. Ugyanakkor a kiválasztott konkrét
folyamat elektronizálásánál figyelembe kell venni, hogy mik az adott üggyel érintett célcsoport
igényei. Az igényfelmérés szempontjaival és módszereivel kapcsolatban visszautalunk a
közigazgatási szolgáltatások elektronizálásának szakmai-módszertani támogatása keretében
készült Szolgáltatásfelmérési útmutatóban (a továbbiakban: Szolgáltatásfelmérési Útmutató) a
folyamatleíró adatok gyűjtésének módszertanánál említettekre, az ott leírtak ebben az esetben is
alkalmazandók a következők szerint.
A célcsoport igényeinek felmérésénél az első feladat a célcsoport meghatározása. Ezzel
kapcsolatban azt szükséges elemezni, hogy az adott elektronizálásra kiválasztott ügy az ügyfelek
milyen körét érintheti. Ahogy korábban rámutattunk a demográfiai adatok vizsgálatáról szóló
részben, például érdemes megvizsgálni, hogy az ügy:
o

érint-e speciális korcsoportot (pl.: nyugdíjügyek vagy diákhitel);

o

kapcsolatban áll-e a gazdasági aktivitással;

o

befolyásolja-e a foglalkoztatottság;

o érintett-e speciális, jól lehatárolható csoport (például fogyatékosok vagy nem magyar
állampolgárok).
Maga az Eüsztv. annyiban képez csoportot a tágan értelmezett ügyfélkörön belül, hogy kiemeli a
gazdálkodó szervezeteket54, melyeknek 2018. január 1-től már nem alanyi joga az elektronikus
ügyintézés, hanem törvényi kötelezettsége [Eüsztv. 9. § (1) bekezdés].
A célcsoport meghatározását követően az igényfelmérés érdekében a következő, a
Szolgáltatásfelmérési útmutatóban részletesebben ismertetett szempontok vizsgálandók, illetve
módszerek alkalmazandók – értelemszerűen módosításokkal, kiegészítésekkel:
o a digitális írástudatlanság mértéke – elemzendő, hogy az ügyfélkör felkészült-e az
infokommunikációs technológiák alkalmazására,
o

az infokommunikációs technológiákkal való megfelelő ellátottság,

o a célcsoporttal kapcsolatban érdemes az adott elektronizálásra kijelölt folyamat
tekintetében hatáskörrel rendelkező szerv ügyintézőinek tapasztalataira is támaszkodni,
o

az ügyfelek interjúztatásával (szóbeli és kérdőív) is javasolt inputokat szerezni,

o az ügyfelek (szóhasználatuk stb.) ügyintézés közbeni megfigyelése is hasznos lehet– ezt
résztvevő megfigyelésnek is nevezik,

Az Eüsztv. 1. § 23. pontja szerint gazdálkodó szervezet: a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott,
belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, azzal az eltéréssel, hogy e törvény alkalmazásában gazdálkodó
szervezetnek minősül valamennyi gazdasági tevékenységet folytató jogi személyiséggel nem rendelkező, belföldi
székhelyű szervezet.
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o

gyakran alkalmazott módszer a fókuszcsoportos beszélgetés55,

o a kormányzati ügyfélvonalhoz, egyéb helpdeskhez beérkezett, vagy telefonon, e-mailen
kapott kérdések összegyűjtése és elemzése,
o meglevő elektronikus ügyintézési lehetőség fejlesztésénél opció lehet a használhatósági
tesztelés, illetve az új megoldások is tesztelhetők az élesítés előtt, még a fejlesztés fázisában
(erről részletesebben is írunk később),
o már meglévő elektronikus ügyintézési lehetőség továbbfejlesztésénél további
információt adhat az analitika (látogatottsági statisztika stb.), végül
o javasolt szakértők bevonása is (például webes akadálymentességi szakértő,
piackutató).
Az Egyesült Királyság elektronikus kormányzati weboldala (a továbbiakban: gov.uk) tizenhét
tervezési alapelvet határoz meg az elektronikus közszolgáltatásokkal kapcsolatban. Ezek közül
az első arra hívja fel a figyelmet, hogy az elektronizálás csak akkor lehet sikeres, ha
tényleges ügyféligényeken alapul [„Start with needs (user needs not government needs)”]56. A
felhasználói (célcsoport) igények meghatározása57 alapján alakíthatóak ki az elektronikus
ügyintézés megvalósításának keretei, ezt a következő fejezetben a használati esetek kapcsán
részletesebben is bemutatjuk (ugyanis a felhasználási esetek fogják meghatározni, hogy
ténylegesen milyen funkciókra van szükség).
A célcsoport-specifikus tényezők figyelembevétele azt jelenti, hogy a célcsoport jellemzői,
szokásai alapján alakítjuk ki az elektronikus ügyintézés lehetőségét:
o Célcsoport jellemzőire példa: az idősebbeknek – az accessibility (akadálymentesség)
körében ezt részleteiben is ismertetjük – kontrasztos, nagy betűmérettel rendelkező,
rövidebb tartalmakat és űrlapokat58 javasolt biztosítani;
o Felhasználói szokásra példa: az olyan eljárásoknál, amelyeket gyakran, „szokásszerűen”
kell igénybe venni, sokkal több automatizálási lehetőség merülhet fel, emellett hozzáadott
szolgáltatásokkal is segíthető az ügyintézés, például személyre szabott emlékeztetőkkel.
Az interjúk, kérdőívek, analitika és a további, a Függelékben ismertetett módszereket
megvalósító kutatás alapján a gyakorlatban valószínűsíthetően ki fognak rajzolódni olyan
mintázatok, amelyek segíthetnek a célcsoport jellemzőinek és szokásainak meghatározásában.
Kiemelendő, hogy a felhasználó-centrikus tervezés egy állandó feladat és folyamat: egyrészt
ideális esetben már az adott elektronikus ügyintézési lehetőség megalkotása előtt, a kialakítás
folyamatában is figyelembe kell venni, másrészt a már elkészült produktumot is folyamatosan

Ez egy félig irányított, moderált beszélgetés általában 6-9 számú résztvevővel, a kvalitatív kutatási módszerek közé
tartozik. Ehhez mindenképpen javasoljuk szakértő igénybevételét, ha nem megfelelő a moderátor, akkor a
csoportdinamikai jellegzetességek miatt torz eredmények fognak születni. Bővebben: The Use and Misuse of Focus
Groups, <https://www.nngroup.com/articles/focus-groups/>, elérés ideje: 2015.12.23. Fontos, hogy ez nem
összekeverendő a felhasználók bevonásával lefolytatott használhatósági teszttel: Myth #26: Usability testing = focus
groups, <http://uxmyths.com/post/1319999199/myth-26-usability-testing-focus-groups>, elérés ideje: 2015.12.23.
56 Government Digital Service – Design Principles, <https://www.gov.uk/design-principles>, elérés ideje: 2015.12.21.
57 User needs, <https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/user-needs.html>, elérés ideje:
2015.12.21.
58 Példa egy űrlap sikeres újratervezésére idősebb célcsoport mellett: <https://gds.blog.gov.uk/2014/07/03/whatwe-mean-when-we-say-service-transformation/>, elérés ideje: 2015.12.21.
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tesztelni, és szükség szerint módosítani kell. A tervezés iteratív jellegéről és a használhatósági
tesztelésről a Függelék vonatkozó fejezetében részletesebben is lesz szó.
A felhasználói esetek beazonosítását és az ún. perszónaalkotás technikáját is a Függelék egy
külön fejezetében, a felhasználó-centrikus tervezés többi aspektusának tárgyalását követően
részletezzük, mert ezeknek a megértéséhez álláspontunk szerint szükséges az alapok ismerete.

4.2.2. Az elektronikus kormányzati szolgáltatás preferált megjelenési
formája, csatornája
Az Eüsztv. elvi szinten kimondja, hogy az elektronikus ügyintézéshez való jog garanciája a
technológiasemlegesség követelménye: az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos jogszabály
nem tartalmazhat olyan követelményt, amely valamely meghatározott műszaki megvalósítás
vagy megoldás alkalmazását teszi az ügyfél számára kötelezővé (bizonyos kivételekkel59), azaz
nem várható el az ügyfelektől, hogy a széles körben elterjedt hardver- és szoftvereszközökön
túlmenően speciális technológiákkal rendelkezzenek. Ugyanakkor amellett, hogy
technológiasemleges módon rendelkezésre áll egy ügyintézési lehetőség, az elektronizálás
megvalósításakor szükséges végiggondolni, hogy még milyen lehetőségeket érdemes biztosítani
az üggyel érintett célcsoportnak, mi lehet az ügyfelek számára hasznos alternatíva. Ez egyrészt
nagyban függ a célcsoport jellegétől (például: nyugdíjügyintézéshez jelenleg nem javasolt mobil
applikációt fejleszteni, bár kérdéses, hogy a következő generációk esetében milyen elvárások
lesznek az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban), másrészt az ügy természetétől (egy
bonyolult űrlap kitöltését is magában foglaló ügyintézési folyamat valószínűleg nehezebben,
valósítható meg hatékonyan érintőképernyős felületeken; ugyanakkor egy néhány lépéses
adatváltozás-bejelentés igen) is. Bár jelenleg a számítógépes használatra gondolunk elsősorban,
mint az elektornikus ügyintézés felületérere a gov.uk által közzétett felhasználási statisztikák
azt mutatják, hogy egyre többen keresik fel a kormányzati weboldalt mobiltelefonról és
tabletről, különösen hétvégén és ünnepnapokon60. Ezért a technológia fejlődés és az
ügyféligények hosszú távú tervezése miatt vélhetően a jövőben a mobiltelefonos és tabletes
feületek lesznek az elektornikus ügyintzéés belépési pontjai, amelyet a hossz távú tervezésben
már mindeképp figyelembe kell venni.
A desktopra, tabletre és mobilra optimalizált multiplatform szolgáltatás mellett javasolt
megfontolni natív mobil applikáció fejlesztésének lehetőségét is. Ezzel kapcsolatban azt kell
végiggondolni, hogy elképzelhető-e olyan helyzet, amikor a felhasználónak szüksége lehet egy
már letöltött, az általa jól ismert funkciókat akár internetkapcsolat nélkül is biztosító, mobilon
futó szoftverre. Akkor lehet érdemes mobil applikációt fejleszteni, ha van olyan plusz
funkcionalitás, amit egy reszponzív, mobilra optimalizált weboldal nem tud nyújtani; illetve ha
van olyan eset, amikor a felhasználónak egy információ nagyon gyorsan kell. Emellett a mobil
applikáció ún. push notification-t is küldhet a felhasználónak (pl. értesítést egy határidő

59Kivételek:

a kormányzati célú hálózatokról szóló kormányrendeletben meghatározott kormányzati célú hírközlési
szolgáltatás, valamint az állam által ingyenesen biztosított infokommunikációs szolgáltatások igénybevétele, Eüsztv. 5.
§ (1) bekezdés.
60What can we learn from GOV.UK statistics?, <http://www.webtechnologygroup.co.uk/gov.uk-statistics>,
Desktop, tablet and mobile use by time of day, <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2013/11/14/desktop-tablet-andmobile-use-by-time-of-day/>, Inside GOV.UK, <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2014/12/26/who-looks-at-gov-ukon-christmas/>, elérés ideje: 2015.12.21.
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közeledtéről61). Ha az ügyfélnek viszonylag gyakran kell igénybe vennie az adott
közszolgáltatást, visszatérő jelleggel kell kapcsolatba lépnie a szervvel, akkor szintén hasznos
lehet az applikáció, mivel az felhasználóbarátabb elrendezést, navigációt biztosíthat. Fontos
ugyanakkor figyelembe venni, hogy az applikáció fejlesztésének komoly költségvonzata lehet
(különösen, ha mindhárom jelenleg elterjedt operációs rendszerre elkészül).62
Például az Egyenlő Bánásmód Hatóság applikációja 2014 szeptember óta elérhető63, tizenöt
hónap alatt kevesebb, mint százan töltötték le. Ennek két fő oka lehet: 1. nem mérték fel
megfelelően a felhasználói igényeket, és az Egyenlő Bánásmód Hatóság elérhetőségét, vagy az
egyenlő bánásmóddal kapcsolatos információkat, cikkeket, videókat a felhasználók igazából nem
szeretnék folyamatosan elérni egy alkalmazás segítségével; 2. az is előfordulhat, hogy az
alkalmazás kommunikációja nem volt megfelelő64. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
applikációját65 másfél év alatt több, mint ezren letöltötték, például van benne egy olyan funkció,
amely segít nyilvántartani, hogy a fogyasztó mikor vásárolta a terméket, és még egy
emlékeztetőt is küld a szavatossági idő lejárta előtt.66
Megjegyzendő ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító
szervezetnek minden esetben készen kell állnia arra, ha az elektronikus ügyintézés az ügyfél
döntése vagy szolgáltatáskiesés folytán mégsem vehető igénybe. Az Eüsztv. kimondja, hogy az
ügyfél nem kerülhet hátrányos helyzetbe a szervnél fellépő üzemzavar vagy más okból
megvalósuló szolgáltatáskiesés esetén, valamint ha nem elérhető az elektronikus úton kitölthető
formanyomtatvány [Eüsztv. 9. § (4) bekezdés].
A kapcsolattartás megválasztása főszabály szerint az ügyfél joga, ezzel kapcsolatban az
Eüsztv. előírja, hogy ha a választott elektronikus kapcsolattartási mód nem biztosítja a
nyilatkozatok megtételének és tartalmának utólagos bizonyíthatóságát, vagy ha hangkapcsolat
útján lezajlott beszélgetést a szerv nem rögzíti bizonyítható formában, akkor az ügyfél kap egy
összefoglalót a kapcsolattartás tartalmáról, és ha azt a megküldéstől számított három
munkanapon belül nem kifogásolja, törvényi vélelem kapcsolódik a benne foglaltak
hitelességéhez. Ez a szabály lehetővé teszi tehát, hogy egyes eljárásokban akár telefonon
keresztül is elérhető legyen az elektronikus ügyintézés. Megjegyzendő, hogy a hangkapcsolatot
biztosító elektronikus út természetesen a jelenleg hatályos szabályok szerint is alkalmazható

Ugyanezt számítógépes ügyintézési felület esetében is érdemes megfontolni.
Erről a témáról bővebben lásd: My website is responsive, so why do I need a mobile app?,
<http://www.modolabs.com/blog-post/my-website-is-responsive-so-why-do-i-need-a-mobile-app/>, elérés ideje
2015.12.22.; Responsive Web vs Native Apps, <http://thinkapps.com/blog/development/responsive-web-vs-nativeapps/>, elérés ideje: 2015.12.22., The Pros and Cons of Responsive Web Design vs. Mobile Website vs. Native App,
<http://designmodo.com/responsive-design-vs-mobile-website-vs-app/>, elérés ideje: 2015.12.22.
63 Egyenlő Bánásmód Hatóság applikáció a Google Play Store-ban,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsters.egyenlobanasmod&hl=en>, elérés ideje: 2015.12.21.
64 Bár a hatóság weboldalán a főoldalon egy nagyméretű kép hívja fel a figyelmet az applikációra,
<http://egyenlobanasmod.hu/>, elérés ideje: 2015.12.21.
65 A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság „Fogyasztóvédelem” applikációja a Goggle Play Store-ban,
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iv.nfh&hl=en>, elérés ideje: 2015.12.21.
66 Megjegyzendő, hogy a mobilon elérhető háromféle operációs rendszerből csak az Androiddal kapcsolatban
mutattunk be példákat, jelen útmutatónak nem célja az iOS, a Windows Phone és az Android rendszerek
elterjedtségének vizsgálata, vagy annak elemzése, hogy mely rendszerre érhető el több állami applikáció; ugyanakkor
a mobil applikáció fejlesztésére vonatkozó döntésnél szükséges figyelembe venni, hogy a célcsoport körében mely
rendszerek az elterjedtebbek.
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kapcsolattartási forma67, de az Eüsztv. az összefoglalókészítési kötelezettséggel minden esetben
hozzákapcsolja a bizonyíthatóságot, így generálisan is alkalmazhatóvá teszi – nem csak
tájékoztatáskérés céljából.

4.3. Használhatóság, felhasználói élmény, felhasználó-centrikus design
A felhasználói élmény összetevőit a szakirodalomban például az alábbiak szerint szokták
meghatározni68 (a felhasználói élmény hét fő minőségi követelménye):
Hasznos (Useful): az elkészült terméknek a felhasználó számára ténylegesen hasznos
megoldásokat kell nyújtania, a célcsoport igényét ki kell elégítenie;
Használható (Usable): egyszerűen, könnyen használhatónak, egyértelműnek kell lennie;
Kellemes (Desirable): ez a komponens fejezi ki az emotional design69 fontosságát;
Megtalálható (Findable): könnyen megtalálható és navigálható tartalmak szükségesek, hogy
a felhasználók gyorsan elérjék a céljukat;
Akadálymentesen
hozzáférhető
(Accessible):
a
tartalomnak
akadálymentesen
hozzáférhetőnek kell lennie (akár idős kor, akár látássérülés, akár más típusú időleges vagy
tartós képességhiány esetén);
Hiteles, megbízható (Credible): a felhasználók számára úgy jelenik meg a tartalom, hogy
megbíznak a látottakban (hallottakban);
Értékes (Valuable): növelje a felhasználók elégedettségét.
A jelen Elektronizálási Útmutató „A” részét képező Szolgáltatásfelmérési Útmutatóra alapozva a
szervek felmérték folyamataikat, és a „B” részét képező, az ügyintézési folyamatok
elektronizálási sorrendjének kialakításához kialakított Priorizálási Útmutató segítségével a
döntéshozók kiválasztották és sorba állították az elektronizálásra érdemes eljárásokat, ennek
keretében azt is vizsgálták, hogy mely ügyek elektronizálása lenne a leginkább hatékony, mire
lenne leginkább igény. Ebből következően a hasznosság minőségét annyiban adottnak
tekinthetjük, hogy az elektronikus ügyintézés (vagy magasabb szintjének) lehetővé tétele
önmagában hasznos, azonban ezt a minőséget szükséges a kontextushoz kötötten is vizsgálni,
olyan megoldásokat kell nyújtani, melyek tényleges választ adnak a célcsoport igényeire. Sajnos
egyes hatóságok applikációinak a hasznossága a letöltések száma tükrében megkérdőjelezhető.
A kellemes használat egy olyan alkotóelem, amely az elektronikus kormányzati szolgáltatásoknál
az alacsony prioritású, az összes többi komponens megfelelő szintű megléte esetén érdemes
csak figyelmet szentelni rá. Az állampolgárok attitűdje a hatósági ügyintézéssel kapcsolatban
általában az, hogy szeretnének minél gyorsabban eredményt elérni, illetve az is tény, hogy a
hatósági ügyintézésnek nincs konkurenciája, nincs egy másik hasonló szolgáltató, amelynek

Lásd a Ket. 28/A. § (1) bek. b) pont bb) alpont
User Experience Basics, <http://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html>, elérés ideje:
2015.12.22; User Experience Design, <http://semanticstudios.com/user_experience_design/>, elérés ideje:
2015.12.22.
69 Erre részletesen nem térünk ki, lényege, hogy a felhasználók szükségletpiramisában a funkcionális, megbízható, és a
használható szintek feletti legmagasabb szint a kellemes, örömet okozó minőség jelenti, de álláspontunk szerint az
elektronizálási törekvések már akkor nagyon sikeresnek mondhatók, ha az első három szint megfelelő hangsúlyt kap
a tervezés során, lásd: Aaron Walter, Designing for Emotion (New York, 2011), 6
67
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azért (is) lehetne versenyelőnye, mert szerethető a dizájnja, viszont az egyes közigazgatáson
belüli csatornák közötti választás esetében már döntő lehet. Érthető módon ez a nemzetközi
versenyképesség összefüggésében már lényegileg más, a különböző közigazgatási szolgáltatások
minősége komoly értékelési tényező a befektetési döntéseknél.
Ezzel szemben a használhatóság (és ennek részeként az egyértelműség), valamint a
megtalálhatóság kulcsfontosságú, az elektronizáláskor figyelni kell arra, hogy az eljárás
lefolytatását megkönnyítő információk könnyen elérhetőek legyenek, a lépések megfelelő
sorrendben kövessék egymást – erről a Függelékben, az információs architektúra tervezésénél
írunk még bővebben.
Az akadálymentességről a későbbiekben lesz szó részletesebben, és bár pl. a nyugdíjügyeknél
vagy az elsődlegesen a fogyatékkal élőket érintő ügyek esetén különösen lényeges erre
odafigyelni, természetesen minden üggyel kapcsolatban fontos ez a tényező.
A megbízhatóság kérdése az elektronikus kormányzat esetén azért megkerülhetetlen, mert az
egész elektronizálási folyamat sikere függ attól, hogy a felhasználókban milyen kép alakul ki az
elektronikus ügyintézésről. A hiteltelennek látszó design, szolgáltatás a felhasználók jelentős
részét vissza fogja terelni a hagyományos ügyintézési módok felé. Ha például a szolgáltatás
vizuális megjelenése egy évtizeddel korábbi trendeket követ, akkor a felhasználókban kétely
ébredhet az aktualitást, hatályosságot illetően (vélhetően elavult tartalmakban senki sem fog
bízni) és ez kihatással lehet a kellemes használhatóság követelményére is.
Az értékteremtés ideális esetben az összes többi komponens megvalósulásának következménye,
ezzel kapcsolatban is megemlítendő a gov.uk által publikált egyik legfontosabb megközelítés: az
ügyfelekből, a tényleges szükségleteikből és szokásaikból kiindulva alkotható értékes kormányzati
szolgáltatás.

4.4. Főbb nemzetközi példák: usability.com és gov.uk
Számos iránymutatás (és iránymutatás-gyűjtemény) található a használhatóság és a felhasználói
élmény témakörében, ezek áttekintése hasznos lehet mind a személyre szabott ügyintézési
felületen megvalósuló ügyintézési lehetőségek, mind az egyes szervek önálló megoldásainak
kialakítása, fejlesztése során is. A következőkben két olyan gyűjteményt emelünk ki, melyeket
kormányzati szervek publikáltak – kormányzati felhasználásra is.
Az USA-ban egy állami szerv (U.S. Department of Health & Human Services) működteti a
www.usability.com-ot, mely rengeteg információt és dokumentumot tartalmaz a felhasználói
élmény tervezése és a használhatóság témakörében azzal a céllal, hogy a kormányzati szektor és
a magánszféra szereplőit is támogassák. Az iránymutatások gyűjteménye70 (a továbbiakban:
HHS iránymutatások) összesen 18 fejezetet tartalmaz (ezek a következők: A design folyamata és
értékelése; A felhasználói élmény optimalizálása; Hardver és szoftver; A főoldal; Az oldal
szerkezete; Navigáció; Görgetés (Scrollozás) és oldalak linkelése (paging); Címsorok, címek,
címkék; Linkek; Szöveg megjelenése; Listák; Képernyő-alapú vezérlőelemek (Widgetek); Ábrák,
U.S. Dept. of Health and Human Services (HHS). The Research-Based Web Design & Usability Guidelines,
Enlarged/Expanded edition. Washington: U.S. Government Printing Office, 2006., <http://guidelines.usability.gov/>,
elérés ideje: 2015.12.22 illetve http://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf
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Képek és Multimédia; Webes tartalom írása; Tartalom strukturálása, elrendezése; Keresés;
Használhatóság tesztelése). A gyűjtemény szerkezete úgy épül fel, hogy tartalmazza röviden (egy
mondatban) az iránymutatást, ahhoz kommentárt fűz, szakirodalmi forrásokat is megjelöl, majd
megtekinthető egy vonatkozó jó példa, valamint a kapcsolódó iránymutatások listája. Emellett
egy értékelési rendszert is hozzákapcsoltak, az egyik érték az adott iránymutatás fontosságát, a
másik pedig a bizonyítottságát mutatja. A Függelékben kiemelünk néhány, az elektronikus
kormányzat szempontjából különösen fontos iránymutatást.
A gov.uk tíz plusz hét tervezési alapelvét71, illetve ezekből az elsőt már említettük a
célcsoport igényeinek meghatározásával kapcsolatban is, a Függelék vonatkozó részében a
további elveket is felsoroljuk. Az eredeti 7 db design elvet Ben Terrett, a központi kormányzati
weboldal tervezéséért felelős kormányzati szerv vezetője fogalmazta meg annak érdekében,
hogy az eredetileg mintegy 2000 db különböző kormányzati weboldalt egyetlen oldallá integráló
törekvéseik sikeresek lehessenek.

4.5. A felhasználó-centrikus design és az ergonomikus elektronikus ügyintézési
szolgáltatások kialakításának fő tényezői
4.5.1. Navigáció, az információs architektúra megtervezése
Akár egy bonyolultabb, több űrlapból álló folyamatról van szó (pl. adóbevallás), akár csak az
elektronikus ügyintézés első szintjét jelentő információszerzési feladatról, nagyon fontos, hogy
olyan módon rendezzük el az információkat, hogy az ügyfelek – lehetőleg minél kevesebb
frusztráció árán – sikerrel végig tudjanak haladni az ügyintézés folyamatán. A vonatkozó
iránymutatásokat a Függelékben foglaljuk össze.

4.5.2. Tartalomstratégia és egyszerű nyelvezet (plain language)
Fontos szempont a webes tartalmak tervezésekor (és az ügyintézési folyamat
elektronizálásakor), hogy a felhasználók nem olvasnak el minden szót, hanem csak
végigszkennelik a szöveget. A Függelékben áttekintésre kerülő eszközök segíthetnek abban,
hogy a megjelenített tartalom egyszerre feleljen meg a legibility (leginkább kibetűzhetőségnek
fordítható) és a readability (olvashatóságnak fordítható, de lefordítva összekeverhető az előbbi
kategóriával) követelményével, és így biztosítsa, illetve javítsa a comprehension (megértés)
képességét
Az Egyesült Államokban külön kormányzati szervezetet72 hoztak létre annak érdekében, hogy a
kormány minél egyértelműbben, könnyen értelmezhetően kommunikáljon az állampolgárokkal.
A plainlanguage.gov weboldalon található egyes útmutatások, irányelvek és jó gyakorlatok
áttekintésére a Függelékben kerül sor.

Government Digital Service – Design Principles, <https://www.gov.uk/design-principles>, elérés ideje: 2015.12.28.
The Plain Language Action and Information Network (PLAIN), <http://www.plainlanguage.gov/site/about.cfm>,
elérés ideje: 2016.01.03.
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Az Európai Unió „Gyakorlati útmutató az Európai Unió jogszabályainak szerkesztéséhez” című,
2013-ban kiadott dokumentuma73 – bár nem az elektronikus kormányzati szolgáltatások, hanem
jogszabályok tekintetében – szintén tartalmaz egyszerűsítésre vonatkozó útmutatásokat.74
Például iránymutatásként megfogalmazza, hogy a „jogi aktus rendelkezéseinek tömörnek,
tartalmuknak pedig a lehető legegyneműbbnek kell lennie. Kerülni kell a túlságosan hosszú
cikkeket és mondatokat, a szükségtelenül bonyolult megfogalmazást és a rövidítések túlzott
használatát.” Megállapítható, hogy már a jogszabályszerkesztés szintjén is megjelennek
bizonyos, a Függelékben a témával kapcsolatban bemutatott javaslatok. Mivel egy elektronikus
kormányzati szolgáltatás nagyon információközpontú, ezért a tartalom megfelelő megírása, és
megfelelő tálalása kulcsfontosságú75. A következőkben azt tárgyaljuk, hogy hogyan lehet olyan
formában, szerkezetben, felépítésben közölni egy már jól megírt szöveget ahhoz, hogy még
jobban támogassuk a használhatóság és a felhasználó-központúság elveit76.

4.5.3. Vizuális megjelenés
Az elektronikus kormányzat által megjeleníteni kívánt tartalmak és funkciók megjelenési
formája is nagyban befolyásolja a felhasználói élményt, a használhatóságot. Ennek a témakörnek
is számos aspektusa van.
Az első és legfontosabb szempont egy elektronikus kormányzati szolgáltatás vizuális
megjelenésével kapcsolatban, hogy az legyen összhangban a tartalommal, legyen hiteles,
sugározzon megbízhatóságot. Ha az ügyfelek komolytalannak vagy elavultnak érzékelnek egy
elektronikus ügyintézési lehetőséget, akkor kisebb valószínűséggel fogják igénybe venni, vagy
elkezdik ugyan a folyamatot, de elbizonytalanodnak, és a folyamat közben lépnek ki (ez utóbbi
vizsgálatában segíthet majd az analitika, a látogatottsági statisztikák elemzése).
A design – és így a tartalom webes vagy más felületen való – megjelenítésének alapelvei közé
tartoznak az ún. Gestalt törvények, melyek azt írják le, hogy mit látunk, érzékelünk koherens
egésznek (általában ösztönszerűen működnek, az érzékeléskor tudatosan nem gondolunk
ezekre, de számos kutatás igazolta, hogy valóban ezen elvek mentén érzékelünk). Egy
elektronikus ügyintézési folyamat megtervezésekor ezek azért lesznek hasznosak, mert
segítenek a felhasználói felület megtervezésére vonatkozó döntésekben (azaz leegyszerűsítve: a
tartalmat milyen formában, mekkora méretben és hova helyezzük). Ezek részletes elemzésére a
Függelékben térünk ki.
A Gestalt törvények mellett kiemeljük Fitts törvényét77 is, melynek lényege, hogy egy cél
kiválasztásának, elérésének ideje a céltól való távolságtól és a cél nagyságától függ. Tehát ha

Online elérhető változat, <http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228HUN.pdf>, elérés ideje:
2016.01.03.
74 Megjegyzendő, hogy nyelvi egyszerűsítési törekvés Magyarországon is volt a jogszabályi szövegek tekintetében a
Magyary Program keretében, lásd: <http://magyaryprogram.kormany.hu/sikerrel-zarult-a-kim-egyszerusitesiprogramja-epy, elérés ideje: 2016.01.03.
75 Ajánlott olvasmány: Legal Information Can Be Understandable, Too, In: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the
Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007), 263-271.
76 Nemzetközi szervezet a jogi egyszerű nyelvezet alkalmazásának népszerűsítésére: Clarity – an international
association promoting plain legal language, <http://www.clarity-international.net/>, elérés ideje: 2016.01.03.
77 Lásd: Fitts's Law: The Importance of Size and Distance in UI Design, <https://www.interactiondesign.org/literature/article/fitts-s-law-the-importance-of-size-and-distance-in-ui-design>, elérés ideje: 2016.01.17.;
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például egérmutatóval megpróbálunk valamire rákattintani, akkor ennek gyorsaságát
befolyásolja egyrészt az, hogy hol áll éppen az egérmutató, valamint az, hogy mekkora a felületi
elem. Ennek a felülettervezés kapcsán az a jelentősége, hogy a legfontosabb funkciókat könnyen
elérhető helyre kell tenni, és megfelelő méretűre tervezni.
A tartalom megfelelő tagolása, a felhasználó figyelmének irányítása (és a logikailag egymást
követő lépéseken keresztülvezetése) is lényeges kérdés. A következő elemek alkalmazása
javasolt: listák; táblázatok; ábrák, illusztrációk, képek. Az ezekre vonatkozó iránymutatásokat
szintén a Függelékben foglaljuk össze.
A vizuális megjelenésnek tipográfiai (pl. megfelelő font, kontraszt, formázás) aspektusai vannak,
ezekre is a Függelékben térünk ki.
Végezetül kiemelendő, hogy a vizuális megjelenésnek az egész weboldal vagy alkalmazás
tekintetében konzisztensnek kell lennie (ha az egyik aloldalon egy bizonyos stílust
alkalmazunk az alcímekre, akkor egy másik aloldalon is ezt használjuk).
A konzisztencia azonban nem csak egy felülettel kapcsolatban lehet hasznos. Például azon
túlmenően, hogy az egy folyamatgazda szerv által működtetett honlapok egységes arculatot
kapnak, vagy a személyre szabott ügyintézési felület elemei minden szolgáltatás tekintetében
konzisztensek, ez az elv keresztülvihető akár az elektronikus kormányzati működés és jelenlét
teljes spektrumán78. A következőkben jelentőségére tekintettel külön is tárgyaljuk az
egységesség kérdését.

4.5.4. Egységes elektronikus kormányzat
Az egységes arculatnak számos előnye van mind az állam, mind az ügyfél szempontjából
(feltételezve, hogy az egységes arculat megfelelően alkalmazza a jelen Elektronizálási
Útmutatóban és a Függelékben is említett felhasználó-centrikus tervezési megfontolásokat),
például:
o a hitelesség, megbízhatóság kérdése biztosított, az ügyfelek egy idő után már az arculat
alapján fel fogják ismerni, ha kormányzati weboldalon járnak;
o az elektronizálás folyamatában – az egységes arculat megalkotását kivéve – a design
döntésekre nem kell erőforrásokat allokálni (meghatározott elemkészlettel, színekkel,
tipográfiával stb., azonos elvek mentén épülhet fel minden szolgáltatás);
o az alkalmazott megoldások megismerését követően javul a felhasználói élmény,
valamennyi szolgáltatás tekintetében, mert már ismerős lesz a működés, a navigáció
felépítése stb.

további HCI törvényekkel kapcsolatban lásd például: Understanding the Science Aspect in Interaction Design – A
Summary of „Laws” in the Field, <https://nanlee.wordpress.com/tag/hci-laws/>, elérés ideje: 2016.01.17.
78 Megjegyzendő, hogy a kormany.hu és aloldalai már ezt az elvet kezdték el követni, azonban a magyar elektronikus
kormányzati jelenléttel kapcsolatban nem szerencsés a kormany.hu és a magyarorszag.hu arculati „kettőssége”.
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4.6. Akadálymentesség (accessibility)
Már az előző kérdéskörök kapcsán is többször említettük az akadálymentesség (accessibility)
kérdését. A webes akadálymentesség lényege az a törekvés, hogy a különböző fogyatékossággal,
korlátozott állapottal rendelkezők is tudják használni a weboldalakat, webes alkalmazásokat. Ez
az elektronikus kormányzati szolgáltatások esetén különösen fontos, mivel a cél nyilvánvalóan
az, hogy az állampolgárok minél szélesebb köre hozzáférhessen ehhez a lehetőséghez. A webes
akadálymentesség közelebbről azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb számú felhasználó képes
befogadni és megérteni az információkat, navigálni és interakcióba lépni a weboldallal, webes
alkalmazással79. Nagyon sokféle képesség korlátozottsága befolyásolhatja a web használatát, és
ezek lehetnek tartósak vagy időlegesek egyaránt. A fogyatékosság, korlátozottság lehet például:
hallással kapcsolatos, látással kapcsolatos, kognitív, idegrendszeri, mozgási, beszéddel
kapcsolatos. Az időleges korlátok is sokfélék, okozhatja egy baleset, de akár a rossz
fényviszonyok, valamint az éppen alkalmazott eszköz is. A tartós korlátozottság kialakulhat a
kor előrehaladtával, vagy az egészségi állapot romlásával is. A tartós korlátozottságnál nem
mindegy, hogy születéstől fennálló, vagy később szerzett képességkorlátozottságról beszélünk80.
A webes akadálymentességgel kapcsolatban a leggyakoribb félreértés, hogy elegendő létrehozni
egy fekete alapon sárga betűs weboldalt, és kész az akadálymentes verzió81. Ez a megközelítés
(amely egyébként a magyar weboldalak sajátossága) azt hangsúlyozza, mintha csak a
látásképességben korlátozottakra terveznénk (és ennek is csak egy szűk szeletére, a
gyengénlátókra, mivel természetesen a vakoknak nem segít ez a verzió)82. Nem külön
akadálymentes verzióra van szükség, hanem egy olyan szolgáltatásra, weboldalra, amely a lehető
legtöbb felhasználó által használható. A tervezés során nem a normális vagy átlagos
felhasználóra kell tervezni (mivel ilyen nem létezik83), és nem is szabad magunkból kiindulni84,
hanem az elérhető ajánlások, szabványok figyelembevételével elő kell segíteni, hogy a
képességek korlátozottsága minél kevésbé befolyásolja a böngészési élményt. Ezt a
megközelítést egyetemes tervezésnek (universal design85) nevezik.
Az akadálymentességre vonatkozó fő iránymutatásokat, javaslatokat a Függelékben foglaltuk
össze.

How People with Disabilities Use the Web: Overview, <http://www.w3.org/WAI/intro/people-useweb/Overview.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
80 Diversity of Web Users – How People with Disabilities Use the Web, <http://www.w3.org/WAI/intro/people-useweb/diversity>, elérés ideje: 2016.01.04.
81 Ez a gyakorlat az állami szervek weboldalain a leggyakoribb, és talán a legérthetetlenebb megoldás a Köztársasági
Elnöki Hivatal weboldalán található, ahol a főoldalon Braille-írással is fel van tüntetve, hogy „akadálymentes változat”.
82 Ezzel kapcsolatban ajánlott olvasmány: Nem az akadálymentes verzió a megoldás,
<http://www.akadalymentesweb.hu/2011/08/nem-az-akadalymentes-verzio-a-megoldas/>, elérés ideje;
2016.01.04.; Honnan ered az akadálymentes verzió sárga-fekete pöttyös ikonja?,
<http://www.akadalymentesweb.hu/2015/11/honnan-ered-az-akadalymentes-verzio-sarga-fekete-pottyosikonja/>, elérés ideje: 2016.01.04.
83 C. Stephanidis, D. Akoumianakis and A. Savidis, Universal Design in Human-Computer Interaction, In: International
Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Volume 1, Second Edition, Kentucky, 2006, 1291.
84 Myth #14: You are like your users, <http://uxmyths.com/post/715988395/myth-you-are-like-your-users>, elérés
ideje: 2016.01.04.
85 Inkluzív designként is hivatkoznak rá, lásd: Designing for Inclusion,
<http://www.w3.org/WAI/users/Overview.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
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4.7. Felhasználó-centrikus felület tervezése
A fentiekben ismertetettek mellett a felhasználó-centrikus tervezésnek számos további
aspektusa van, nem létezik egy egzakt, minden részletre kiterjedő és választ adó módszertan,
ráadásul egy folyamatosan változó területről van szó, mely az újabb és újabb kutatásokra
alapozva a korábban alkalmazott szabályokat időnként felülírja. Erre tekintettel javasoljuk a
gov.uk és usa.gov, valamint az egyéb, a jövőben jó példaként megjelenő megoldások és
fejlődésük állandó követését. Álláspontunk szerint ugyanakkor a Függelékben bemutatásra
kerülő, Jesse James Garrett által publikált modell86 jól megragadja, hogy milyen rétegekből
épül fel a tervezés, és mik a fő szempontok.
Megjegyzendő, hogy természetesen számos más módszertan elérhető, az alkalmazott
keretrendszer függ a szervezeti kultúrától, a szervezeti nagyságától és természetesen az adott
projekten dolgozó szakemberek preferenciáitól is87.

4.8. Adatokra alapozott tervezés és kutatási módszerek
A következőkben röviden kiemeljük az adatokra alapozott tervezés fontosságát. A
szakirodalomban háromféle terminológiával találkozhatunk, ezeket azért mutatjuk be, mert a
kérdéskör részletes tárgyalása meghaladja jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, és a
megfelelő kulcsszavak ismerete megkönnyíti a további tájékozódást: a „data driven design” azt
jelenti, hogy a tervezési döntéseket az összegyűjtött adatokra alapozva hozzuk meg. A „datainformed design” szintén adatokra alapozott, de ebben az esetben vagy további kutatásokra
van szükség a döntés meghozatalához, vagy az adatok csak kiindulópontként szolgálnak, de
önmagukban nem alkalmasak döntések meghozatalára. A „data aware design” kifejezés azt az
aspektust hangsúlyozza, hogy a tervezési döntéseket nem pusztán az adatok alapján hozzuk,
hanem a döntések részét képezik az adatokkal kapcsolatos kérdések is: milyen típusú adatokat
gyűjtsünk, az összegyűjtött adatokat hogyan kombináljuk stb., tehát az adatelemző
szakembereknek és a tervezőknek együtt kell dolgozniuk, hogy a megfelelő adatokat használjuk
a megfelelő kérdések megválaszolásához88. Az adatgyűjtés a Jesse James Garrett által
meghatározott, és a Függelékben részletesen bemutatott tervezési síkok bármelyike során
hasznos lehet. A következőkben címszavakban felsorolunk néhány kutatási módszertant és
eszközt, és ajánlunk olyan forrásokat, amelyek jó kiindulási pontok lehetnek a témakörben való
elmélyedéshez. A felhasználói igények felmérésére vonatkozó adatgyűjtésről egyrészt már
korábban, a célcsoport igényeinek felmérésével kapcsolatban volt szó, másrészt később, a
felhasználói esetek kapcsán is kitérünk rá. Egy már meglevő szolgáltatás előzetes felmérésénél
például a heurisztikus elemzést (heuristic analysis – ennek során szakemberek átnézik a

Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 29.
További módszertanokkal kapcsolatban lásd: U.S. Digital Services Playbook – Build the service using agile and
iterative practices, <https://playbook.cio.gov/#play4>, elérés ideje: 2016.01.04.; Government Service Design Manual,
<https://www.gov.uk/service-manual>, elérés ideje: 2016.01.04.; What’s the design process at GDS?,
<https://gds.blog.gov.uk/2014/07/18/whats-the-design-process-at-gds/>, elérés ideje: 2016.01.04.; 18F Guides –
Methods, <https://methods.18f.gov/index.html>, elérés ideje: 2016.01.04.; 18F Guides – Agile Principles & Practices,
<https://pages.18f.gov/agile/>, elérés ideje: 2016.01.04.;
88 Rochelle King, Elizabeth F Churchill, Designing with Data – Improving User Experience with Large Scale User
Testing, (O'Reilly, 2015)
86
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weboldalt vagy szolgáltatást, és 247 szempont szerint értékelik)89 és a kognitív bejárást
(cognitive walkthrough – egy szakember meghatározott feladatokat hajt végre az oldalon, és a
tapasztalatait összeírja90) javasoljuk alkalmazni. A tervezés előtt érdemes jó gyakorlat (best
practice) kutatást végezni (comparative analysis-ként is hivatkoznak rá91), ennek során a
hasonló szolgáltatást nyújtó weboldalakat tekintjük át, valamint az egyes felületi megoldásokat,
elterjedt mintázatokat92 is áttekintjük (sok olyan elem van, amely független a szolgáltatás
jellegétől, ilyen például a bejelentkező űrlap). A kutatási módszerek közé tartoznak a már
korábban említett felhasználói interjúk (a jelenlegi vagy leendő felhasználók szokásainak
feltérképezésére alkalmas; ide tartoznak a kérdőívek is), a megbízói interjúk93 (stakeholder
interview94), valamint a fókuszcsoport. A tervezés során hasznos lehet az analitika95, a
látogatottsági statisztikák áttekintése is, azért érdemes analitikát alkalmazni a már működő
szolgáltatás esetén is, mert erre alapozva fejleszthető folyamatosan az elkészült termék (például
kiderül belőle, hogy a felhasználók melyik oldalon mennyi időt töltenek; mely pontokon szakad
meg az ügyintézés folyamata; hány sikeres, lezárult ügyintézés jut egy sikertelenre stb.). Ehhez
kapcsolódóan érdemes hőtérképes adatokat is gyűjteni. Az információs architektúra kialakítása
során jó módszer a már említett kártyarendezés (card sorting). Fontos kutatási módszertan a
használhatósági teszt, az ún. perszónaalkotás, a user journey mapping (még nincs hivatalos
magyar fordítása), a felhasználási esetek (use case) feltérképezése (ezekről külön fejezet,
valamint részletesebben a Függelék szól majd). Számos további módszertan96 létezik a tervezés
különböző fázisaira, ezek további részletes tárgyalása meghaladja jelen Elektronizálási Útmutató
kereteit, és ha már a felsoroltakat alkalmazzuk a tervezés során, az nagyon jó eredmény.
A következőkben a felhasználó-centrikus tervezés egyes aspektusait kiemelten, külön fejezet
keretében tárgyaljuk, szó lesz az űrlapok kialakításáról, a felhasználói felület személyre
szabhatóságáról, a multiplatform tervezésről, és részletesebben is megvizsgáljuk, hogy hogyan
lehet a felhasználók igényei alapján tervezni a használhatósági tesztek segítségével.

247 web usability guidelines, <http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>, elérés ideje: 2016.01.05. –
Innen érdemes letölteni az Excel fájlt, és abba összeírni az értékeléseket (-1, 0 és 1-es adható egy szempontra, a végén
az Excel automatikusan összegzi egy grafikonon az eredményt).; 10 Usability Heuristics for User Interface Design,
<https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>, elérés ideje: 2016.01.05.; A Guide To Heuristic
Website Reviews, <http://www.smashingmagazine.com/2011/12/a-guide-to-heuristic-website-reviews/>, elérés
ideje: 2016.01.05.
90 Cognitive walkthrough, <https://methods.18f.gov/cognitive-walkthrough/>, elérés ideje: 2016.01.05.
91 Comparative analysis, <https://methods.18f.gov/comparative-analysis/>, elérés ideje: 2016.01.05.
92 Például: PatternTap, <http://zurb.com/patterntap>, elérés ideje: 2016.01.05.; Little Big Details,
<http://littlebigdetails.com/>, elérés ideje: 2016.01.05.
93 Azért nem ügyfélinterjúnak fordítottuk, mert akkor összekeverhető lenne az elektronikus kormányzati
szolgáltatások felhasználóival készített interjúkkal, hiszen ők is ügyfelek)
94 Stakeholder and user interviews, <https://methods.18f.gov/stakeholder-and-user-interviews/>, elérés ideje:
2016.01.05.
95 Javasolt eszközök: Google Analytics, https://www.google.com/analytics/, elérés ideje: 2016.01.05.; Hotjar,
<https://www.hotjar.com/>, elérés ideje: 2016.01.05.
96 További módszertanok gyűjteménye: Summary of Usability Inspection Methods,
<https://www.nngroup.com/articles/summary-of-usability-inspection-methods/>, elérés ideje: 2016.01.05.;
Usability Body of Knowledge – Methods, <http://www.usabilitybok.org/methods>, elérés ideje: 2016.01.05.; 18F
Methods, <https://methods.18f.gov/index.html>, elérés ideje: 2016.01.05.; Usability.gov – Methods,
<http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/index.html>, elérés ideje: 2016.01.05.; Gov.uk – An
introduction to user research techniques, <https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/userresearch>, elérés ideje: 2016.01.05.;
89
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4.9. Felhasználóbarát űrlap kialakításának elvei
A felhasználók igényeinek megfelelő űrlapok tervezése különösen fontos kérdés az elektronikus
kormányzati szolgáltatások megvalósítása során, mivel a jelenleg hatályos szabályozás szerint is
gyakran írják elő formanyomtatványok alkalmazását a jogszabályok.
A jelenleg még hatályos Ket. 34. § (3) bekezdése kimondja, hogy „jogszabály előírhatja, hogy az
ügyfél a kérelmét az e célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus
kapcsolattartás esetén on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus
űrlapon nyújtsa be. Ha törvény az elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, és a kérelmet
on-line felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus űrlapon kell benyújtani, az
elektronikus űrlap kitölthető és letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint közzéteszi”.
Az Eüsztv. is tartalmaz rendelkezéseket az elektronikus űrlapokkal kapcsolatban: egyrészt az
értelmező rendelkezések között meghatároz kétféle, űrlapokhoz kapcsolódó szolgáltatást (a
meghatározott technikai követelményeknek megfelelő, azonosítást is biztosító ÁNYK
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatást97; valamint az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási
szolgáltatást98), másrészt az automatikus döntéshozatali eljárásban főszabállyá teszi a kérelem
elektronikus űrlap útján benyújtását99, harmadrészt a felhasználó-centrikus szolgáltatások
biztosítása érdekében törvényi szinten is rögzíti egy magasabb minőségű interakció lehetőségét:
az elektronikus űrlapok helyett interaktív, az ügyfelet lépésről-lépésre vezető alkalmazás
használatát100 (mely tulajdonképpen szintén űrlap, de ahogy a következőkben is látni fogjuk, az
űrlap és a kitöltő közötti párbeszéd megteremtésével segíti a kitöltés felhasználóbarát jellegének
erősítését).
A felhasználóbarát űrlapok kialakítását a Függelékben kifejtett részletes iránymutatások segítik.

4.10. Felhasználási esetek beazonosítása, perszónaalkotás
A jelen pont ahhoz a követelményhez kapcsolódik, hogy a célcsoport igényeire alapozva
szükséges megtervezni az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat. „A felhasználó-centrikus
tervezés koncepciója nagyon egyszerű: a termék, szolgáltatás tervezésének minden egyes
Eüsztv. 1. § 1. pont: „ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás: a jogszabályban meghatározott szerv vagy
szolgáltató meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus
ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás” [ezt a
Kormány biztosítja a 38. § (1) bekezdés l) pontja alapján].
98 Eüsztv. 1. § 19. pont: „elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek keretében a
jogszabályban kijelölt szolgáltató biztosítja az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapok létrehozását, azok ügyfél általi kitöltésének és benyújtásának lehetőségét;”
Eüsztv. 25. § (3) bekezdés: „Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést
biztosító információs rendszer működtetésére, amely biztosítja legalább az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási
szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.”
99 Eüsztv. 11. § (2) bekezdés: „Kérelemre induló automatikus döntéshozatali eljárás során az ügyfél az elektronikus
azonosítást követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által biztosított elektronikus űrlap útján nyújtja be
kérelmét.”
100 Eüsztv. 25. § (7) bekezdés „Ha jogszabály az ügyfél számára valamely jognyilatkozat megtételére
formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazását írja elő, vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
számára formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap rendszeresítését teszi lehetővé, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv a formanyomtatvány helyett a jogszabályban meghatározott nyilatkozatok megtételét az ügyfél
számára interaktív alkalmazás rendszeresítése útján is biztosíthatja.”
97
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lépésénél legyünk tekintettel a felhasználóra”101. A következőkben bemutatunk néhány, a
témakörhöz kapcsolódó102 alapvető fogalmat103.
1. Felhasználási eset (Use case): egy cél érdekében tett felhasználói aktivitás, az interakció
lépésekre lebontott halmazát jelenti, és sokkal inkább a szoftver vagy a felhasználói felület elvárt
működésének leírására szolgál (ezért inkább informatikai mint felhasználó-centrikus tervezési
kérdés).
2. Felhasználói leírás (User story): itt egy szükségletből indulunk ki, így ez utóbbi inkább a
felhasználók oldaláról közelít: pár mondatban (és egyszerű, a felhasználók által is érthető
nyelvezettel) megfogalmaz egy konkrét igényt (mindig tartalmazza, hogy kinek, mire és miért
van szüksége).104
3. Perszóna: Valódi felhasználók hipotetikus archetípusa (a perszónaalkotás részletes menete a
Függelékben található).
3. Szcenárió (Scenario): szintén egy szöveges leírás, de bővebb, mint a user story, ugyanis a
szükségletet (a már megalkotott perszóna felhasználásával) kontextusba helyezi.
4. User Flow: ez szintén a felhasználói igényeken alapul (és másik oldalról a termékcélokon –
azaz mi mit akarunk nyújtani a felhasználóknak), azt írja le, hogy milyen folyamat zajlik le,
milyen utat jár be a felhasználó a felületen egy konkrét feladat megvalósítása érdekében. A
megfelelő user flow megtervezésével egyértelmű és könnyen elsajátítható navigációt
biztosíthatunk, emellett nagyobb lesz a sikeresen záruló ügyintézési folyamatok valószínűsége
(a sikeres alatt ez esetben azt értjük, hogy a folyamat megszakítása nélkül végigmegy az ügyfél
az ügyintézéshez szükséges úton).
5. Customer vagy User Journey Mapping: Ez az eszköz az előbbihez képest megjeleníti a
felhasználó szempontjait, jellemzőit. Ez szintén abban segít, hogy az „általános”, magunkból
kiindulva alkotott felhasználókoncepció helyett a különböző, egymástól sokszor igen eltérő
igényeket is megpróbáljuk figyelembe venni a tervezés során105.106

Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 17.
Ahogy már korábban is említettük, a felhasználó-centrikus tervezés témaköre jóval bővebb annál, amit jelen
Elektronizálási Útmutató keretei között be tudunk mutatni, ebben a fejezetben csak néhány fontosabbnak vélt eszközt
említünk [további módszerekkel, illetve az említett módszerek részletes ismertetésével kapcsolatban lásd például:
Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San Francisco,
CA, 2005)]
103 Az adatokra alapozott tervezésről szóló fejezetben is jeleztük, hogy a fogalmi elhatárolásokat azért tartjuk
fontosnak bemutatni, hogy megkönnyítsük a szakirodalomban való elmélyedést. Megjegyzendő, hogy bár az első
előfordulásuknál megkíséreljük a kifejezések lefordítását, a későbbiekben az angol elnevezést alkalmazzuk (kivéve a
szcenárió esetén).
104 Requirements 101: User Stories vs. Use Cases, <http://www.stellman-greene.com/2009/05/03/requirements101-user-stories-vs-use-cases/>, elérés ideje: 2016.01.06.
105 Ajánlott olvasmányok: All You Need To Know About Customer Journey Mapping,
<https://www.smashingmagazine.com/2015/01/all-about-customer-journey-mapping/>, elérés ideje: 2016.01.07.;
The Value of Customer Journey Maps: A UX Designer’s Personal Journey,
<http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/09/the-value-of-customer-journey-maps-a-ux-designers-personaljourney.php>, elérés ideje: 2016.01.07.; The Anatomy of an Experience Map, <http://adaptivepath.org/ideas/theanatomy-of-an-experience-map/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Using Customer Journey Maps to Improve Customer
Experience, <https://hbr.org/2010/11/using-customer-journey-maps-to>, elérés ideje: 2016.01.07.; User Journeys –
The Beginner’s Guide, <http://theuxreview.co.uk/user-journeys-beginners-guide/>, elérés ideje: 2016.01.07.;
Customer Journey Mapping Guide for Practitioners,
101
102
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A fentiek közül természetesen nem szükséges valamennyi eszközt igénybe venni, illetve látható,
hogy az egyes módszerek több szempontból átfedik és kiegészítik egymást.
Ezek a módszerek abban az esetben szolgálják leginkább a felhasználó-centrikus tervezést, ha
különböző perszónákra alkalmazzuk őket (kivéve a use case-t, mert annál a funkción és az
interakción van a hangsúly, és elegendő a „felhasználó”-val végiggondolni). A kész perszónák
alkalmazásával megalkothatjuk a user storykat, a szcenáriókat, a user flow-kat és a user journeyket. Ez a négy eszköz tehát annyiban több, mint a use case (csak a lépéseket ismerjük, de a
mögötte álló motivációt nem), hogy megjeleníti a különböző felhasználói csoportok igényeit,
céljait107, jellemzőit is108. A Függelékben ismertetjük a perszónaalkotás technikáját, valamint a
fenti fogalmakat is részletesebben, példákkal illusztrálva tárgyaljuk.
A következőkben a tervezés validálási szakaszáról, és ezen belül főként a használhatósági
tesztekről lesz szó.

4.11. Tesztelés, különös tekintettel a moderált használhatósági tesztre
A fentiek alkalmazásával kialakított felhasználói felületetet teszteléssel validáljuk. Ezzel
kapcsolatban két szempontot hangsúlyozunk:
o a tervezés abból a szempontból nem lineáris folyamat, hogy mindent megtervezünk,
majd azt teszteljük, és a tesztelés tanulságainak levonását, a szükséges módosítások
átvezetését követően „készen vagyunk”: fontos, hogy a folyamat során állandóan, iteratív
jelleggel, több körben teszteljünk;
o nincs szükségünk egy majdnem kész termékre vagy szolgáltatásra a teszteléshez, már
egy papír-prototípusból (a papír-prototípus alapú tesztelés a használhatósági tesztek olyan
formája, ahol a szoftver későbbi felhasználóinak egy reprezentatív csoportja realisztikus
feladatokat hajt végre azáltal, hogy interakciót folytat a felhasználói felület papíron rögzített
verziójával, amelyet egy, a számítógép szerepét játszó valós személy működtet) is sokat
lehet tanulni a tesztek segítségével.
A használhatósági teszteknek alapvetően két fajtáját különböztethetjük meg109:

<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/123970/journey_mapping1.p
df>, elérés ideje: 2016.01.07.; Customer Journey Mapping,
<http://www.smartcities.info/files/Smart_Cities_Brief_Guide_to_Customer_Journey_Mapping.pdf>, elérés ideje:
2016.01.07.
106 A fenti módszerek közül a use case-eket már hosszú ideje alkalmazzák a szoftverfejlesztésben (is), a többi eszköz
viszonylag új, és az ún. agilis (agile) tervezési módszer részeként alkalmazzák, lásd: U.S. Digital Services Playbook –
Build the service using agile and iterative practices, <https://playbook.cio.gov/#play4>, elérés ideje: 2016.01.07.; 18F
Guides – Agile Principles & Practices, <https://pages.18f.gov/agile/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Gov.uk – Agile,
<https://www.gov.uk/service-manual/agile>, elérés ideje: 2016.01.07.; Agile does work in government,
<https://gds.blog.gov.uk/2011/05/13/agile-does-work-in-government/>, elérés ideje: 2016.01.07.
107 A cél-orientált tervezésről bővebben: Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 137-144.
108 Megjegyzendő, hogy a perszónaalkotás témakörének számos további aspektusa van, a Függelékben a témához
kapcsolódóan hivatkozott hivatkozott könyvek közül elsősorban a következők teljes áttekintését javasoljuk: John
Pruitt, Tamara Adlin, The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design, (San Francisco, CA,
2006); Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004); további ajánlott olvasmányok: Alan Cooper, About
Face 3: The Essentials of Interaction Design (Indianapolis, IN, 2007), 5. fejezet; Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the
Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007), 19-28.
109 Nagyon sokféle csoportosítás létezi, jelen Elektronizálási Útmutató céljaira tekintettel választottuk ezt a felosztást.
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o

moderált – ez lehet személyes és távoli (remote);

o

moderálatlan – ez mindig távoli110.

A moderálatlan (és ezért minden esetben egyben távoli) használhatósági tesztek lehetővé
teszik, hogy a tervezőcsapat valamely tagjának közreműködése nélkül, tipikusan erre szolgáló
webes eszközök segítségével teszteljük a terméket, szolgáltatást, vagy annak valamely
aspektusát.
A moderált, de távoli használhatósági teszt pusztán annyiban különbözik a következőkben
bemutatott személyes teszttől, hogy nem egy légtérben van a felhasználó és a moderátor, ezért
az alábbiakban leírtak ezen aspektuson kívül teljes mértékben alkalmazhatóak a
videókapcsolaton keresztül megvalósított távoli tesztekre is.
A moderált és személyes használhatósági teszt lényege, hogy leültetünk valakit a készülő
termék, szolgáltatás elé, különböző feladatok elvégzését kérjük tőle, és a feladatok teljesítése
során megfigyeljük, hogy hogyan alkalmazza azt.
A Függelékben áttekintjük a használhatósági tesztelés (usability testing) fajtáit és
módszertanát.

4.12. Személyes beállítások megtételének lehetősége
A személyes igényeknek megfelelően kialakított elektronikus kormányzati szolgáltatások
kérdéskörében az alábbi két – egymástól eltérő tartalmú – szempontot szükséges vizsgálni:
o a személyre szabhatóság vagy testreszabhatóság (customization) azt fejezi ki,
amikor a felhasználó határozza meg, hogy hogyan nézzen ki az általa alkalmazott
felhasználói felület, illetve hogy milyen tartalmakat szeretne látni, például megváltoztatja a
betűméretet, a színeket vagy a számára fontos témákat helyezi el a főoldalon
(természetesen ez csak az adott felhasználó számára módosítja a főoldalt, a bejelentkezést
követően) – tehát itt a felhasználó az „aktív fél”;
o a perszonalizáció lényege pedig – legalábbis ebben az értelmezési keretben – az, hogy
a rendszer különböző felhasználási adatok alapján módosítja, hogy mi jelenik meg egy adott
felhasználónak (bejelentkezését követően), például a magyarorszag.hu felülete hangsúlyos
helyen megjeleníthetné a legutóbb vagy a legtöbbször igénybe vett szolgáltatást – tehát
ebben az esetben a rendszer a „kezdeményező”111.

Természetesen a csoportosítás a személyes vagy távoli jelleg kiemelésével is történhet, és ennek megfelelően a
távoli használhatósági teszt lehet moderált és moderálatlan, a személyes pedig mindig moderált, azért emeltük a
moderált jelleget csoportképző tulajdonságként, mert a következőkben főként a moderált használhatósági tesztet
fogjuk részletesen bemutatni.
111 Megjegyzendő, hogy az „adaptív felhasználói felület” (adaptive user interface) kérdésköre is ide sorolható, mivel az
adaptív interfész is a begyűjtött adatok és/vagy a környezet figyelembevételével alkalmazkodik a felhasználóhoz, de
ennek tárgyalása egyrészt meghaladná a jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, másrészt – legalábbis a
környezetfüggő alkalmazás tekintetében – kevésbé érdekes tendencia az elektronikus kormányzati szolgáltatások
szempontjából, lásd például: Creating An Adaptive System To Enhance UX,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/12/creating-an-adaptive-system-to-enhance-ux/>, elérés ideje:
2016.01.11.; Talia Lavie, Joachim Meyer, Benefits and costs of adaptive user interfaces, Int. J. Human-Computer
Studies 68 (2010) 508–524, <http://www.cs.tufts.edu/~jacob/250aui/AdaptiveBenefits_Lavie_IJoHCI10.pdf>, elérés
ideje: 2016.01.11.
110
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A témát részletesen a Függelékben fejtjük ki.

4.13. PSC; multiplatform tervezés (így különösen a mobilra tervezés sajátosságai)
A PSC (Points of Single Contact; részletes leírása a függelékben található) meghatározása során
meg kell különböztetni egymástól a fizikai és az elektronikus megjelenési formát.
Magyarországon az előbbinek a kormányablakok felelnek meg112, míg utóbbinak a
magyarorszag.hu elektronikus kormányzati portál113, és az onnan Ügyfélkapus azonosítás útján
elérhető szolgáltatások; jelen dokumentumban értelemszerűen az elektronikus változatot
tárgyaljuk.
Az Eüsztv. 1. § 40. pontja szerinti személyre szabott ügyintézési felület a jogszabályban kijelölt
szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely
az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus
ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek
teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
igénybevételére. Ahogy már a fentiekben bemutattuk, a jogszabályok szerint 2017. folyamán
rendelkezésre kell állnia egy olyan személyre szabott ügyintézési felületnek, mely egységesen
tartalmazza majd (vélhetően fokozatos bevezetéssel) az összes elektronikus ügyintézési
folyamatot114 (és emellett az egyes folyamatgazda szervek opcionálisan saját felületet is
biztosíthatnak majd)115. A Belügyminisztérium az elektronikus kormányzati PSC
megvalósításához a következő követelményeket emeli ki:
„A virtuális térben elérhető digitális állami szolgáltatások akkor szolgálják hatékonyan az
állampolgárokat, ha az ügyfelek az államot – és annak minden ügyfélszempontból releváns
szervezeti vetületét – egyetlen belépési ponton el tudják érni. Ennek érdekében tehát célszerű
egy olyan központi portál(rendszer)t létrehozni,
o

amely az ügyfeleket érintő és érdeklő állami működést egyetlen helyen összegyűjti,

o

amelyen könnyű eligazodni (logikus, egyszerű, ergonomikus),

o

az ügyfelek számára közérthető információkat tartalmaz (ügyek, élethelyzetek),

o az ügyfelek kapcsolatfelvételét és az ügyintézést a lehető legszélesebb körben és
legnagyobb mértékben,
o

modern eszközökkel és megoldásokkal, multiplatform módon támogatja.”116

Az utóbbi követelmény átvezet a multiplatform tervezés kérdésköréhez, mely két módon
értelmezhető, ugyanis multiplatformnak nevezzük

eGovernment in Hungary, <http://eugo.gov.hu/key-facts-about-hungary/egovernment-hungary>, elérés ideje:
2016.01.16.
113 Points of Single Contact, <http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm>, elérés ideje: 2016.01.16.
114 Eüsztv. 25. § (3) bekezdés b) pont
115 Eüsztv. 10. §
116 Belügyminisztérium, E-közigazgatási keretrendszer koncepció, 19. oldal,
<http://www.kormany.hu/download/0/05/50000/Ek%C3%B6zigazgat%C3%A1si_keretrendszer_koncepci%C3%B3.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
112
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o a többféle eszközön (mobiltelefon, tablet, desktop, okostévé stb.) elérhető
szolgáltatásokat117; valamint
o a többféle operációs rendszerre készített alkalmazásokat (például mobiltelefonok és
tabletek esetén megkülönböztethető a Windows, az Android és az iOS).
A Függelékben áttekintést adunk az alkalmazott technológia oldaláról, a lehetséges
platformokról, valamint bővebben is kitérünk a mobilra tervezés során figyelembe veendő
szempontokra.

A szakirodalomban „multi-channel”-nek is nevezik, lásd például az ENSZ 2012-es e-kormányzat kutatását: United
Nations E-Government Survey 2012, Chapter 4: Supporting multichannel service delivery,
<https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Chapter-4-Supportingmultichannel-service-delivery.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
117
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5. Folyamatoptimalizálás az elektronizálás során
A jelenlegi, igen komplex eljárások felülvizsgálat nélküli elektronizálása nem lenne megfelelő,
elfogadható. A szervek által alkalmazott jelenlegi folyamatok egy az egyben történő
elektronizálása nem lenne megfelelő eljárás, és a kívánt eredményt sem hozná el. Az
elektronizálást tehát mindenképpen folyamatoptimalizálással együttesen kell végrehajtani,
annak érdekében, hogy a kívánt célkitűzések – egy költséghatékony és ügyfélközpontú
közigazgatás – megvalósuljanak.
Az Eüsztv. bevezetése így – többek között – lehetőséget ad arra, hogy a szervezet a folyamatait
feltérképezze és felülvizsgálja, és ezáltal egy költséghatékony és ügyfélközpontú közigazgatás
valósuljon meg. Az elektronizálás során elsősorban a folyamatgazda szervezetek eljárásaihoz
kapcsolódó folyamatok kerülnek átvilágításra és átalakításra.

5.1. Elektronizálásból fakadó folyamatfelülvizsgálat
A folyamatok optimalizálása során az elektronizálás alatt nem csak a jelenleg papír alapon
előállított dokumentumok elektronikus előállítását, tárolását, továbbítását értjük, hanem azt,
hogy teljes folyamatok legyenek a modern technológia eszközei segítségével, de egy új
megközelítésben, optimálisabban, gyorsabban, hatékonyabban végrehajthatóak. Célkitűzés
tehát, nemcsak az, hogy az új folyamatokhoz kapcsolódó eljárások elektronikus adatfeldolgozást,
tárolást, illetőleg továbbítást végző vezetékes, rádiótechnikai, optikai vagy más elektromágneses
eszközökkel tudjanak megtörténni. Cél az is, hogy az új eszközkészlet adta lehetőségekkel új
minőségű szolgáltatásokat biztosítsunk, illetve a meglevő szolgáltatásokat az új lehetőségek
kihasználásával gyorsabban, hatékonyabban, (olcsóbban) kevesebb humán erőforrás
ráfordításával oldjuk meg. Ehhez mind a célokat, mind pedig az elektronizálásban rejlő
lehetőségeket alaposan ismerni kell és természetesen nélkülözhetetlen a kreativiás is.
Az elektronikus ügyintézést biztosító szervezetnek tehát nem elegendő csupán mechanikusan,
az ügyintézés belső összefüggéseinek tisztázása nélkül elektronizálnia eljárásait, hanem azt
végig is kell gondolnia, optimalizálnia kell, és a teljes ügyintézési folyamatot támogató,
ügyfélbarát megoldást kell választania.
Fentebb már utaltunk számos olyan elemre, amely az ügyintézési folyamatok felülvizsgálatát
teszi szükségessé. Ezeket itt áttekintjük és kiegészítjük.
o Az ügyfélközpontúság elve (lásd: 3.1.3. pont) alapján az ügyintézési rendelkezésében
részletesen rendelkezhet az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatban, amelyet az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek figyelembe kell vennie.
o A teljes ügyintézési folyamat elektronizálásának elve (lásd: 3.1.6. pont) alapján a
szervnek az elektronikus ügyintézést a teljes ügyintézési folyamatot támogató elektronikus
ügyintézési megoldások útján köteles biztosítani az elektronikus ügyintézést biztosító szerv,
ha azt törvény vagy az ügyfél ügyintézési rendelkezése nem zárja ki, és a teljes ügyintézési
folyamat megvalósítható elektronikus ügyintézési megoldások útján.
A teljes ügyintézési folyamatot minden esetben az ügyfél oldaláról kell vizsgálnia az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek. Számba kell vennie a folyamatokat, valamint
azok részegységeit, és kötelező azon folyamatok, folyamatrészek elektronizálása,
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amelyekkel az ügyfél közvetlenül találkozik. Ez természetesen szükségszerűen magában
hordozza a kiszolgáló háttérfolyamatok elektronizálását is, enélkül nem lehet hatékony.
Az elektronizálás során figyelemmel kell lenni arra is, hogy ugyanazok a folyamatok
(például elektronikus fizetés) általában az összes ügyben ugyanolyan formában kerülnek
elektronizálásra.
A teljes ügyintézési folyamat elektronizálása az ügyfél szempontjából megköveteli, hogy
az ügyfél a beadványait elektronikus úton be tudja adni. Nem valódi adminisztratívtehercsökkentés ugyanakkor az, ha például a kérelem elektronikus beadása után az
elektronikus ügyintézést biztosító szervnek azt ki kell nyomtatnia, mert megfelelő
eszközök hiányában nem biztosított, hogy az ügyintéző elektronikus úton is kezelni tudja
azt. A teljes ügyintézési folyamat értelmes elektronizálása egyben a folyamat
optimalizálását is megköveteli.
o A hagyományos és elektronikus ügyintézés egymás mellett élése biztosításának
elve (lásd: 3.1.4.) alapján létrejövő vegyes ügyek, az elektronikus és papír alapú okiratok
egymás mellett „élése”, az ezek közötti átjárhatóság új folyamatok, mozzanatok kialakítását
teheti szükségessé. Ez részben az iratkezelési folyamatok átalakításával jár.
o A személyre szabott ügyintézési felület használata miatt a szervnek a személyre
szabott ügyintézési felület szolgáltatója által közzétettek alapján kell megvalósítania az
elektronikus ügyintézési szolgáltatását. Az ügyintézési folyamatok tervezése során így
elsődlegesen azt kell megvalósítani, hogy a személyre szabott ügyintézési felületen
keresztül váljanak elérhetővé az elektronikus ügyintézési szolgáltatások (lásd: 3.2. pont).
o A gyakorlatilag kötelezően igénybe veendő szabályozott elektronikus ügyintézési
szolgáltatások és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások bevezetése
bizonyos ügyintézési mozzanatok felülvizsgálatát követeli meg. Ilyen például a biztonságos
kézbesítési szolgáltatáson keresztül érkező küldemények fogadása, amelyre való
iratkezelési stb. felkészülés minden szerv számára követelmény.
o Ezen felül az opcionálisan igénybe vehető szolgáltatások igénybe vétele is bizonyos
folyamatok átalakítását követelheti meg. Ilyen például a központi érkeztetési ügynök
szolgáltatás, mely esetben a szerven belüli érkeztetési folyamatok részlegesen átalakulnak
(lásd: 3.9. pont).
o Az ügyfél rendelkezési jogának biztosításával (lásd: 3.4. pont) összefüggésben
ahhoz, hogy minden ügyfél esetében biztosítható legyen az ügyintézési rendelkezések
érvényesülése, az elektronikus ügyintézési szervnek többek között


fel kell mérnie, hogy az elektronikus ügyintézési folyamat mely szakaszában
milyen ellenőrzést szükséges a rendelkezési nyilvántartásban megtenni,



meg kell határozni, hogy az ellenőrzés eredménye milyen hatással van az
elektronikus ügyintézés folyamatára, gátolja-e azt, milyen módon orvosolható az
esetleges összeütközés az elektronikus ügyintézés és a rendelkezési
nyilvántartás tartalma között,



az ügyintézési folyamatba be kell építeni, hogy a rendelkezési nyilvántartás
alapján milyen módon kell az elektronikus ügyintézésnek a továbbiakban folynia.
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o Az ügyfelekkel való kapcsolattartásra, a hivatalos elérhetőségre, valamint a
szervezetek képviseletére vonatkozó szabályok (lásd: 3.6. pont) szintén az ezzel
kapcsolatos ügyintézési mozzanatok, folyamatok, ellenőrzések módosítását igényli.
o Az elektronizálás továbbá az üzemzavar, üzemszünet (lásd: 3.8. pont) kapcsán is
újfajta folyamatokat igényel. Ilyen például


a karbantartási stb. feladatok tervezésénél, ütemezésénél a szervnél történő
ügyintézés sajátosságai (pl. bevallási határidők) figyelembe vételének biztosítása
annak érdekében, hogy a szünetelés ne okozzon jelentős fennakadást az
ügyintézésben,



az elektronikus ügyintézési folyamatokban annak biztosítása, hogy az ügyfelet a
kiesések miatt ne érhesse joghátrány,

o A szervek közötti informatikai együttműködésre vonatkozó követelmények (lásd:
3.10. pont) részben kifejezetten az informatikai megoldásokra, részben az informatikai
együttműködés módjára, igazgatási, folyamatszervezési kérdéseire terjednek ki, tehát
közvetlenül, vagy közvetetten befolyásolják az informatikai együttműködés tényleges
megvalósításának, az ezzel kapcsolatos fejlesztéseknek a terjedelmét. Néhány példa:


Szükséges például biztosítani a hivatalos elérhetőségek folyamatos figyelését, a
beérkező küldeményekkel kapcsolatos feladatokról való gondoskodást.



Az iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás keretében a
szolgáltató az együttműködő szervek iratkezelő rendszerei közötti elektronikus
felületen az elektronikus iktatókönyvben nyilvántartott iratok, ügyiratok,
irategyüttesek átadását valósítja meg. Ez értelemszerűen bizonyos iratkezelési
folyamatok felülvizsgálatát teszi szükségessé.



Az Eüsztv. informatikai együttműködés alatt szabályozza, hogy az információk
milyen forrásból, milyen szolgáltatásokon keresztül cserélődhetnek ki az
együttműködő szervek között. Ennek kapcsán szükséges biztosítani az
információforrások regiszterének, valamint az adat- és iratmegnevezések
jegyzékének figyelembe vételét. Ez a folyamatfelülvizsgálat során abban is
kötelezettséget jelent, hogy az egységesítésre való törekvés jegyében az egyes
információk elnevezését felül kell vizsgálni és lehetőleg egységesen kell majd
alkalmazniuk, ideértve az adatmegnevezések jogszabályi szintű egységesítését is.

o A szervek közötti együttműködésre vonatkozó követelmények, valamint az egyéb,
külső adatkapcsolatokat igénylő követelmények (pl. elektronikus aláírással ellátott
dokumentumok támogatása) adott esetben a szerv információbiztonsági és egyéb
kapcsolódó folyamatainak felülvizsgálatát teheti szükségessé.
o Hasonlóképpen biztosítja az Eüsztv. az automatizált döntéshozatali eljárás lehetőségét,
ha az elektronikus ügyintézés során az ügyfél kezdeményezésére olyan ügy intézésére kerül
sor, amely mérlegelést nem igényel, és amely esetében a döntéshez szükséges információk
már az ügyindításkor rendelkezésre állnak. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével
összefüggésben vizsgálandó az automatizált döntéshozatali eljárás megvalósíthatósága is,
már figyelembe véve a fentiek alapján egyszerűsített folyamatokat (pl. igazolások helyett az
adatok beszerzése) is.
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5.2. Személyes megjelenési kötelezettségek, igazolások körének felülvizsgálata
Az Eüsztv. 18. § (3) bekezdése alapján nem elektronikus ügyintézés esetén – ha jogszabály erre
lehetőséget ad – az ügyfél személyes megjelenésével végezhető eljárási cselekményt vagy
megtehető nyilatkozatot az ügyfél elektronikus ügyintézés keretében akkor teljesítheti, ha olyan
korábban elvégzett, az ügyfél személyes megjelenését igénylő személyazonosításra
visszavezethető elektronikus azonosítással azonosítja magát, amelynek során személye saját
magával – a törvényben foglaltak szerint – egyértelműen megfeleltethető.
A fenti szempontrendszert is figyelembe véve felül kell tehát vizsgálni, hogy az adott ügyben
esetleg előírt személyes jelenlét indokolt-e, pótolható-e az ügyfél személyes jelenléte; van-e
lehetőség a fenti rendelkezés alkalmazására.
Az Eüsztv. értelmében az ügyfél azonosításához szükséges adatokon felül, ha az ügyintézéshez
szükséges adat, vagy azonosító közhiteles nyilvántartásban elérhető, abban az esetben az ügyfél
nem kötelezhető az adat megadására (lásd: 3.3.2. pont). Mindez komoly adminisztratív
kötelezettséget jelenthet az elektronikus ügyintézést biztosító szervek számára, amely csak
gondos tervezéssel és megfelelő informatikai eszközökkel teljesíthető.
Ennek keretében először azt érdemes megvizsgálni, hogy az érintett adatok, iratok ténylegesen
szükségesek-e az ügy elintézéséhez. Ha nem, akkor attól függően, hogy jogszabály vagy más
norma írja-e elő ezek beszerzését, indokolt e szabályok módosítása, illetve annak
kezdeményezése. Értelemszerűen az információ megszerzését biztosító megoldást is ki kell
alakítni. Az ügy intézéséhez szükséges, fennmaradó adatok, iratok tekintetében pedig meg kell
határozni, hogy azok elérhetőek-e közhiteles nyilvántartásban, illetve hogy melyik
együttműködő szervnél áll rendelkezésre az ügy elintézéséhez szükséges döntés vagy
nyilatkozat.
Felül kell vizsgálni az okiratok eredeti példányának bemutatását, csatolását előíró
rendelkezéseket, és ezeket lehetőleg megszüntetni. Csak akkor indokolt valamely eredeti okirat
bemutatásának előírása, ha az valami olyan egyedi tulajdonsággal rendelkezik, amivel annak
másolata már nem rendelkezik és ennek a tulajdonságnak a vizsgálata az adott ügyben releváns
(Az esetek többségében elégséges a kétség esetén bemutatásra kötelezés lehetősége).
Hangsúlyozzuk: a fenti követelmények mind papír alapú, mind pedig elektronikus ügyintézés
tekintetében érvényesek. Az ügyfél személyes megjelenéssel történő ügyintézése esetén sem
kötelezhető olyan adat megadására, amelyet a szerv más forrásból pl. közhiteles
nyilvántartásból vagy más szervezettől be tud szerezni. Itt az Eüsztv speciális 3 napos maximális
beszerzési határidőt is megállapoít (20. §)

5.3. Űrlapok, formanyomtatványok felülvizsgálata, adatbázisok
A felülvizsgálat értelemszerűen az űrlapok, formanyomtatványok felülvizsgálatát,
egyszerűsítését is magával kell, hogy vonja. Az űrlapokon nem szerepelhetnek olyan adatok
megadására vonatkozó mezők, amelyek beszerzése felesleges, vagy amelyet a szervnek az
Eüsztv. alapján másik együttműködő szervtől kell beszereznie az ügyféltől való megkövetelés
helyett. Az azonosításhoz, ügykezeléshez kialakításra kerülő felületek adatmezői akár
előtölthetők lehetnek (a felhasználóbarát űrlapok kialakítására lásd még: 4.9. pont).
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Az Eüsztv. továbbá kifejezetten támogatja, és formanyomtatványt (elektronikus űrlapot) előíró
jogszabályi rendezés esetén is lehetővé teszi interaktív, az ügyfelet lépésről-lépésre vezető
alkalmazás segítségével az ügyintézéshez szükséges adatok felvételét, de úgy, hogy az ügyfél
maga is megfelelő bizonyítékkal rendelkezzen a szolgáltatott adatokról. Ez magának az
ügyintézési folyamatnak a módosítását is igényelheti.
Itt is elmondható: a felülvizsgálat nem csupán az elektronikus ügyintézésre vonatkozik.

5.4. Ügyelosztás, ügyintézési határidő, díjak és illetékek
Tekintettel arra, hogy az elektronikus ügyintézés sok esetben oda vezethet, hogy a valóságban
teljesen mindegy, hogy az eljáró hatóság vagy más szerv Magyarország területén hol található, az
Eüsztv. sajátos ügyelosztási lehetőségeket teremt. Lehetővé teszi, hogy a jogalkotó az
elektronikus eljárásban történő eljárásra az azonos hatáskörű szervek közül egy szervet jelöljön
ki, vagy pedig – a fizetési meghagyásos eljárásban érvényesülő szabályozáshoz hasonlóan – az
ügyelosztást más módon, nem területi alapon, de objektív szempontok, például az aktuális
ügyteher figyelembevételével oldja meg. Ez olyan lehetőség, amelynek adott ügytípusban való
alkalmazhatóságát javasolt megvizsgálni.
Az elektronikus ügyintézés elterjedésének elősegítése érdekében indokolt, hogy az elektronikus
ügyintézést biztosító szervezet, vagy az állam azokat az előnyöket, melyek nála abból erednek,
hogy az ügyfél elektronikusan intézi az ügyét, az ügyféllel „megoszthassa”.
Ennek megfelelően javasolt, hogy amennyiben az elektronikus ügyintézés esetén a szerv,
szervezetek eljárása gyorsabb vagy olcsóbb, mint nem elektronikus eljárás esetén, jogszabály –
illetve a szerv – alacsonyabb ügyintézési díjat (illetéket, díjat) állapítson meg, illetve egyébként
az ügyintézés határideje, az eljárásért fizetendő díj-, költségtérítés vagy illeték mértéke
tekintetében kedvezőbb feltételeket állapítson meg a nem elektronikus ügyintézésre vonatkozó
rendelkezéseknél.

5.5. Integrált ügyindítás
Az integrált ügyintézés arra biztosít lehetőséget, hogy az ügyfelek adott élethelyzetben egyetlen
lépéssel el tudjanak indítani egy olyan ügyintézési folyamatot, amely egy vagy több hatóság vagy
más elektronikus ügyintézési szolgáltatást biztosító szervezet – igazgatási logikán alapuló –
megközelítésében több, egymáshoz kapcsolódó ügyként, vagy ügycsoportként jelenik meg.
Leegyszerűsítve az integrált ügyintézésben az új típusú szolgáltató állam manifesztálódik, amely
egy-egy élethelyzetben képes – az ügyfél fejével gondolkodva – az ügyintézések olyan logikus
láncolatát építi fel, amely az ügyfél oldaláról nézve szorosan kapcsolódik az adott élethelyzethez,
illetőleg logikus a felesleges adminisztratív terhek elkerülése/mérséklése érdekében. Példaként
említhetők a következő tipikus élethelyzetek:
o egy baleset következtében mozgásképességét elvesztő személy esetében fokozott
figyelmet igényel, hogy személyes ügyintézésre csak a lehető legszükségesebb esetben
kerüljön sor, vagy a másik oldalról: személyes megjelenése alkalmával egy helyről minél
több ügyet elintézhessen;
o a család nyaralása esetén az útlevelek időben – és lehetőleg egyszerre – történő
kiváltása a cél; emellett független attól, hogy ki, hány éves a családban, és így kinek hány
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évig érvényes az okmánya, a családi nyaralás meghiúsul, ha csak egy okmány is késve készül
el;
o gépjármű forgalomba helyezése esetén az ügyfél szempontjából a rendszám
megszerzése jelenik meg célként, függetlenül attól, hogy ezen eredményig mennyi hatóság
(vámhatóság, adóhatóság, közlekedés felügyelet, okmányiroda) hányféle eljárása vezet.
A hatályos szabályozásban jelenleg az olyan integrált ügyintézési helyekre találunk
rendelkezéseket, ahol az állam egy helyen sokféle ügyintézést tesz lehetővé – mind fizikai mind
elektronikus értelemben:
o Fizikai értelemben vett integrált ügyintézési hely: a kormányablakokról szóló
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti „kormányablakok” a közigazgatás saját logikája
szerinti fizikai ügyfélszolgálati integrációként jelennek meg, ami azt jelenti, hogy egy helyen,
illetve egy helyről sokféle ügy elintézhető, ezeket az ügyeket azonban jelenleg külön-külön,
az ügyfélnek egyenként kell megindítania, akkor is, ha egyébként az ügyintézés hivatali
hátterét az ügyfél nem feltétlenül nem látja át. Ez azonban a következő időszakban
remélhetően átalakul.
o Elektronikus értelemben vett integrált ügyintézési helyek: az Európai Parlament
és a Tanács belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelve alapján megalkotott,
a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
2009. évi LXXVI. törvény 31. §-a értelmében a Kormány által rendeletben kijelölt szerv
integrált ügyintézési és tájékoztatási pontot (Point of Single Contact – PSC) működtet, mely
az utóbbi években egyértelműen az integrált elektronikus (!) egyablakos ügyintézés
követelményeként jelenik meg az Európai Bizottság kommunikációjában.
Az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, működtetéséről, valamint a
működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről szóló 160/2010. (V. 6.)
Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében a Kormány kijelölte a helyi önkormányzatokért
való felelőssége körében eljáró belügyminisztert, hogy a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala bevonásával biztosítsa az integrált ügyintézési és
tájékoztatási pontnak a különböző hatóságok által biztosított elektronikus ügyintézési
lehetőségek egységes felületen való elérését. Sőt a kormányrendelet részletesen
szabályozza azokat a szolgáltatásokat is, amelyeket ezen elektronikus felületen
biztosítani kell.
Bár a kormányrendelet nem határozza meg, hogy hol érhető el az elektronikus felület, sőt
a zavart csak növeli, hogy kormányzati portál alatt jelenleg több – ugyanakkor kizárólag
magyar nyelvű – weboldal is azonosítható, ugyanakkor megállapítható, hogy ennek a
követelménynek leginkább a magyarorszag.hu weboldal felel meg118. Ezen a weboldalon
ugyanakkor a törvényi kötelezettség ellenére nem lehet teljes körűen tájékozódni a
szolgáltatási kerettörvény hatálya alá tartozó ügyekben, az e körbe tartozó ügyek
zömében nincs lehetőség elektronikus ügyindításra, illetve bejelentések elektronikus
megtételére.

A tárgyszerűség kedvéért megemlítendő még az eugo.gov.hu oldal is, amely eredeti céljával ellentétben jelenleg e
funkciójának nem felel meg.
118
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A közigazgatási hatósági eljárás szabályainak felülvizsgálata során ugyanakkor kiemelt
célkitűzés az integrált ügyindítás lehetőségének biztosítása; az Eüsztv. pedig az elektronikus
ügyintézési szabályozás oldaláról biztosítja ennek lehetőségét. Az integrált ügyindítás
intézményének meghonosítása értelemszerűen a folyamatok további jelentős átalakítását igényli
majd.

5.6. Átfogó folyamatfelülvizsgálat
Az új folyamatok kialakításakor a teljes (end-to-end) ügyintézési folyamatnál a támogató,
ügyfélbarát megoldást szükséges választani. Fontos számolni azzal is, hogy az elektronikus
ügyintézés mellett – akár kötelezően, akár önkéntesen kerül bevezetésre – szükség lehet a
folyamat „hagyományos” végrehajtására is. Így például akkor, ha az elektronikus ügyintézést
üzemzavar vagy tervezett üzemszünet akadályozza, vagy akkor, ha nem kötelező minden ügyfél
számára az elektronikus ügyintézés.
A szerveknek tehát az elektronikus ügyintézésre alkalmas informatikai rendszer működtetése
mellett (melynek főbb garanciális jellegű követelményeit törvény, részletes technikai szabályait
végrehajtási rendelet tartalmazza) olyan akciótervvel és folyamatjavaslattal is rendelkezniük
kell, mely szabályozza, ha az ügyintézés hagyományos, offline keretek között kerül
végrehajtásra.
A folyamatoptimalizálást megelőzően hasznos, ha a folyamatok feltérképezése, katalogizálása, és
azokhoz a folyamatábrák felrajzolása megtörténik, de természetesen ezekre a
folyamatoptimalizálás keretében is van lehetőség.
Anélkül, hogy a folyamatoptimalizálás általános elveit megkísérelnénk összefoglalni, az alábbi
kiemeléseket tesszük:
o a rendelkezési, meghatalmazotti jogok elektronikus úton gyakorolhatóak; ezek
automatizált figyelembe vétele, kikényszerítése (az ügyintéző általi elemzés nélküli
feldolgozás) is megvalósítható,
o

az ügyek kezelése work flow jellegű lehet,

o

a folyamatok végrehajtását egyszerű, on-line elérhető leírások, súgók tudják támogatni,

o kialakítandó 24 órás ügyintézési lehetőség, amelyet azonban szinkronba kell hozni az
ügyintézők rövidebb munkaidejével,
o kialakítható akár többféle ügyfélszolgálat, mely támogatja az elektronikus ügyintézést,
vagy csatlakozni lehet az e célból létrehozott központi kormányzati szolgáltatáshoz,
o gondoskodni szükséges az elektronikus iratok szabályszerű tárolásáról
archiválásáról, főszabály szerint az e célból kialakított SZEÜSZ alkalmazásával,

és

o a folyamatokat nagyban elősegíti, ha a korábbi ügyek adatai – az ügyfél által is –
elérhetőek új ügyek indításakor,
o az ügyintézés során a fizetési kötelezettségek elektronikus teljesítése kapcsán az
elszámolási folyamatok hosszú távon, a megfelelő fejlesztések után lényegesen
egyszerűsíthetők, a jogszabályi feltételekkel a bizonylatok is elektronikusan kiállíthatók.
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Fontos hangsúlyozni, hogy az optimalizálás során javasolt, hogy ne csak a folyamatok kerüljenek
átvilágításra, hanem a folyamatot támogató rendszerek, alkalmazások, szervek is.

5.7. Kapcsolódó feladatok
Az elektronizálás tehát nemcsak műszaki, hanem részben folyamatszervezési, részben pedig
szabályozási feladatokat jelent. Ennek során célszerű a folyamatokat átfogó jelleggel, az
alapoktól kiindulva tervezni meg.
A folyamatfelülvizsgálat azonban olyan mértékben érint(het)i a szervezetek működését, hogy az
o

felmérési-tervezési,

o

szervezetátalakítási,

o

szabályozási,

o

kommunikációs

feladatokat is jelent(het).

5.7.1. Felmérési, tervezési feladatok
A Szolgáltatásfelmérési Útmutatóban kitértünk arra, hogy a folyamatábrák esetében milyen
fontos, hogy valóban lépésről-lépésre kerüljenek ábrázolásra a folyamatelemek. Mindez azért
hangsúlyos, hiszen a már működő folyamat pontos ismerete teszi lehetővé a felesleges
folyamatlépések kiküszöbölését. A folyamatkatalógus alapján, a kitűzött célok ismeretében –
ügyek elektronizálása – valamint a hatékony munkavégzés érdekében a Priorizálási Útmutató
szerint javasolt prioritási sorrend felállítása. A folyamatkatalógusból egy újabb folyamatlista fog
előállni, mely megmutatja azt a sorrendet, ami alapján a folyamatok felülvizsgálata és tényleges
átalakítására sor kerülhet.
Fontos lépés az optimalizálást megelőzően a folyamatokhoz tartozó szabályzatok, eljárásrendek
és egyéb utasítások összegyűjtése, rendszerezése, folyamatokhoz kapcsolása. Az optimalizálás
csoportmunkában történik, hogy valóban minden rész átgondolásra, felrajzolásra kerüljön, ezért
szükséges egy munkacsoport összeállítása.

5.7.2. Szervezeti változások
Szervezeti változásnak tekinthető minden olyan átalakulás, mely a szervezetek "lényeges
jellemzőiben" következik be. A felvázolt folyamatfelülvizsgálat és elektronizálás a szervezetre
jellemző működési folyamatok esetében eredményez változást, hatást gyakorolva ezzel a
szervezet felépítésére is. Emiatt bizonyos esetekben a szervezet átalakítása is szükséges lehet a
megváltozott folyamatokkal való illeszkedéshez.
Ilyen szervezeti változást indukálhat például, ha a folyamatok elektronikus útra terelése a
szervek közötti, eddig manuális módon végzett információátadást szükségtelenné teszi,
miközben informatikai területen többlet-humánerőforrás igényt keletkeztet.
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5.7.3. Szabályozási feladatok
Ajánljuk, hogy a folyamatoptimalizálásra, valamint az azt követő tényleges folyamatjavításra,
fejlesztésre projekt keretében kerüljön sor, így a projekt létrehozása a megelőző tevékenységek
között szerepel.
A fenti követelményeket nem csupán az informatikai rendszerek tervezésénél szükséges igénybe
venni, hanem egyúttal szükséges a vonatkozó
o

jogszabályok és

o

belső szabályozók

felülvizsgálata is.
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény
elfogadását követő feladatokról szóló 1957/2015. (XII. 23.) Korm. határozat 1. pontjában a
Kormány az egységes elektronikus ügyintézési rendszer kialakítása érdekében felhívta az
érintett minisztereket, hogy az egyes eljárásokra vonatkozó ágazati szabályokban
a) az elektronikus ügyintézés tilalmának, korlátozásának, valamint az ügyfél személyes
megjelenési kötelezettségének szabályait vizsgálják felül,
b) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényhez
képesti eltéréseket vizsgálják meg, és
az indokolatlan tilalmak, korlátozások, megjelenési kötelezettségek, valamint a b) pontban
megjelölt eltérések megszüntetéséhez szükséges törvénymódosítási javaslataikat 2016. február
28-ig küldjék meg a belügyminiszternek.
Nyilvánvaló azonban, hogy az elektronizálás számos olyan szabályozási szükségletet generál,
amely részletekbe menően nem látható előre. Ezek elfogadtatása az elektronizálás
szempontjából kiemelt feladat.
A fenti szabályozási feladatok ütemezése előre tervezendő annak érdekében, hogy a szabályozási
folyamatok késedelme ne okozhasson fennakadást az ügyintézésben. A folyamatok
elektronizálása során nem elegendő azt vizsgálni, hogy az adat, irat valahol rendelkezésre áll-e,
és technikailag megoldható-e elektronikus beszerzése, hanem azt is, hogy van-e jogi lehetőség
annak megszerzésére. Ha az informatikai együttműködés adatvédelmi vagy más jogi
akadályokba ütközik, a folyamatfejlesztés során meg kell vizsgálni, hogy akár jogalkotással, akár
más módon – például az ügyfél adatkezelési hozzájárulásának beszerzésével – lebontható-e ez az
akadály.

5.7.4. Kommunikációs feladatok
Fontos számolni továbbá a változásokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokkal. Számolni
kell a fejlesztések bevezetését követően – a folyamat érintettjeinek részéről – egyfajta
ellenállással, mely az új dolgok bevezetéséből és nem ismeréséből ered. Reális a veszélye például
annak, hogy az informatikai együttműködésből fakadó felgyorsuló információáramlás a
személyes adatokkal való visszaéléstől való irracionális félelmet generál. Fontos ennek kapcsán
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hangsúlyozni: ilyen reakció nemcsak az ügyfelek, hanem az ügyintézők és más „belső” érintettek
részéről is várható.
Az ellenállás természetes, hiszen mindenkiben van félelem az új dolgokkal szemben. Ezt
felismerve és elfogadva célszerű idejében lépéseket tenni annak érdekében, hogy az ellenállás
mértéke minimalizálódjon. Ennek eszköze a folyamatos tájékoztatás és akár az érintettek
bevonása a fejlesztésekbe.
A mérföldkövek teljesítését, a szolgáltatások éles üzembe állítását megelőzően, majd azt
követően is fontos az ügyfelek tájékoztatása a változásokról, azok okáról, előnyeiről, erről
részletesebben a jelen projekt keretében előkészítendő Kommunikációs Segédletben lesz szó.
Fontos, hogy az új folyamatokhoz a bevezetést megelőzően elkészüljenek az új folyamatábrák,
azokat valamenyi érintett ügyintézővel megismertessék és mellékletként kerüljenek
becsatolásra az érintett szabályzatokhoz. Az új folyamatokhoz kerüljenek meghatározásra a
folyamatfelelősök, akik kezdeményezői és egyben felelősei annak, hogy a szabályzatokban a
folyamatban bekövetkező változások átvezetés megtörténjen.
A változásra kerülő szabályokról azon területeket, amelyekre a megváltozott szabály hatása
kiterjed, a hatálybalépést megelőzően írásban értesíteni kell, szükség esetén képzést kell
szervezni és tartani.

5.7.5. Utókövetés, utógondozás
Végül kiemeljük: a fejlesztések éles üzembe állításával nem zárulnak le a feladatok. Az új
folyamatok és működés a bevezetést követően még gondozást, utókövetést igényelnek. A
folyamatok utókövetése, utógondozása nélkül ugyanis az elektronikus ügyintézés jogi akadályai,
a felülvizsgálattal lebontott, indokolatlan adminisztratív terhek, az egységes szemlélettől és a
szabályozott, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatásoktól eltérő megoldások
újratermelődnek. Azaz az egyszeri optimalizálással, elektronizálással elért eredmények –
ahelyett, hogy kritikus tömegként a technológiai és folyamatszervezési vívmányokkal lépést
tartó fejlődést eredményeznének – néhány év alatt elenyészhetnek.
Indokolt, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító és az együttműködő szervek e körben az
utógondozást, utókövetést már a 2018-ig lebonyolítandó kampányszerű felülvizsgálat során
megtervezzék, mérföldköveit írásba foglalják, ezekhez pénzügyi eszközöket kapcsoljanak.
A tervezés iteratív jellegéről a Függelék vonatkozó fejezetében részletesebben is lesz szó.
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Design és ergonómiai útmutató
A felhasználóbarát design, tervezés témaköre az 1980-as években az otthoni használatra is
alkalmazható, megfizethető személyi számítógépekkel jelent meg, majd a használhatóság
kérdéséről a hangsúly az idő előrehaladtával áttevődött a felhasználás kontextusára119, és
nagyon leegyszerűsítve ez a tendencia vezetett el az elektronikus kormányzati weboldalak és
szolgáltatások felhasználóbarát jellegének kutatásához, elemzéséhez. Jelen Elektronizálási
Útmutató keretei nem teszik lehetővé a témakör részletes áttekintését120, így a következőkben
azt kivonatolva a fő figyelembe veendő aspektusokat soroljuk fel azok rövid bemutatásával,
valamint jó gyakorlatokat, további ajánlott szakirodalmat is ajánlunk.

I. Design alapelvek, főbb ergonómiai, használhatósági szempontok
A felhasználóbarát, felhasználó-centrikus elektronikus kormányzat témakörének tárgyalását az
egyes, releváns témakörök áttekintésével kezdjük, majd – bár szintén az ergonómia,
használhatóság kérdésköréhez tartozik – önálló részekben kiemelve elemezzük az Eüsztv. által is
kihangsúlyozott űrlapok kialakításának elveit, a személyre szabott ügyintézési felület
perszonalizálásának lehetőségeit, a mobilról való böngészés és ügyintézés jelentőségének
növekedésére tekintettel a használhatóság mobilspecifikus jellegzetességeit, valamint a
felhasználók igényeinek megfelelő tervezés alapelvének fontosságára tekintettel kiemelten
foglalkozunk a felhasználási esetek és a tesztelés alapvető módszereivel is. Az egyes részekben
az általánosan alkalmazható iránymutatások, elvek mellett kitérünk majd az elektronikus
kormányzati specifikumokra is.

A. A használhatóság, a felhasználói élmény és a felhasználó-centrikus design
definiálása
Jelen Elektronizálási Útmutató kereteit meghaladja, hogy a felhasználóbarát felülettervezéssel
kapcsolatos definíciókat, és az azok közötti különbségeket részletesen bemutassuk, ezért
bevezetésként csak néhány mondatban ismertetjük ezeket.
Az alapvető fogalmak egymáshoz való viszonyát azért írjuk le röviden, mert a témában való
elmélyedést megkönnyíti a következő kifejezések tartalmának ismerete. A használhatóság
(usability) arról szól, hogy egy ember hogyan viszonyul bármilyen termékhez (ami akár lehet
egy ajtó). A használhatóság definíciója az ISO 9241-11-es szabványban szerint: „Használhatóság:
Annak mértéke, hogy egy terméket meghatározott felhasználók, meghatározott célokért
mennyire hatásosan, hatékonyan és elégedetten használnak egy adott kontextusban.”121 Az

A használhatóság témakörének kialakulásáról bővebben: The History Of Usability: From Simplicity To Complexity,
<http://www.smashingmagazine.com/2012/05/the-history-of-usability-from-simplicity-to-complexity/>, elérés
ideje: 2015.12.22.; The Encyclopedia of Human-Computer Interaction, 2nd Ed., 15. Usability Evaluation,
<https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nded/usability-evaluation?p=7980>, elérés ideje: 2015.12.22.
120 Ajánlott olvasmány a témában: Elizabeth Buie és Dianne Murray, Usability in Government Systems: User
Experience Design for Citizens and Public Servants (Morgan Kaufmann, 2012), ISBN 978-0-12-391063-9
121 ISO 9241 Part 11: Guidance on usability, <http://www.userfocus.co.uk/resources/iso9241/part11.html>, elérés
ideje: 2015.12.22.; ISO/DIS 9241-11 Ergonomics of human-system interaction -- Part 11: Usability: Definitions and
concepts, <http://www.iso.org/iso/catalogue_detail.htm?csnumber=63500>, elérés ideje: 2015.12.22.
119
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ember-számítógép interakció (human-computer interaction, HCI) tudományterülete a
használhatósági kutatásokból indult ki, de a kapcsolatot digitális termékekre szűkíti. A
felhasználó-centrikus design (user-centered design, UCD) a HCI-ből nőtte ki magát, lényege,
hogy az alkalmazások megfeleljenek a felhasználói igényeknek. Ezekhez jön hozzá a
felhasználói élmény (user experience, UX) témája, mely a felhasználók szoftverrel kapcsolatos
élményének a teljességét magában foglalja, nem csak a funkcionalitás, hanem az egyértelmű és
kellemes használat oldaláról is. A fogalmak úgy függnek össze, hogy egy felhasználó-centrikus
design egyben teljesíti a használhatóság követelményeit is, és a felhasználó-centrikus
tervezéskor az is szempont, hogy a termék megfelelő felhasználói élményt biztosítson122.
A használhatóság (usability) minősége Jakob Nielsen megfogalmazásában, és webre alkalmazva
azt fejezi ki, hogy mennyire könnyen alkalmazható egy felhasználói felület, és tartalmát Jakob
Nielsen öt fő komponenssel írja le123:
o Tanulhatóság (Learnability): mennyire könnyű a felhasználónak az alapfeladatok
elvégzése, amikor első alkalommal találkoznak az adott designnal,
o Hatékonyság (Efficiency): a működés ismeretében milyen gyorsan tudják végrehajtani
a feladatokat,
o Megjegyezhetőség (Memorability): ha a felhasználók némi kihagyás után térnek vissza,
milyen egyszerű helyreállítani a korábban megszerzett jártasságot,
o Hibák (Errors): mennyi és milyen súlyos hibát vétenek a felhasználók, és milyen
könnyű számukra a hibák kezelése,
o

Elégedettség (Satisfaction): mennyire nyújt kellemes élményt a használat124.

Steve Krug szerint „Mindenkinek, aki átlagos (vagy akár átlag alatti) képességekkel és
tapasztalattal rendelkezik, rendeltetésszerűen és a meghibbanás veszélye nélkül kell tudnia
használni az illető dolgot, legyen az weboldal, vadászrepülőgép vagy forgóajtó.”125 Bár ez a
megfogalmazás nem túl tudományos, de a lényege az, hogy a tervezésnél olyan terméket kell
megcélozni, amely legalább az átlagos képességekkel és ismeretekkel rendelkező ügyfél által
alkalmazható lesz (ugyanakkor olyan, hogy „átlagos felhasználó” nem létezik, egyrészt
figyelembe kell venni az érintett célcsoportot, másrészt az akadálymentesség szempontjai is
fontosak – ezt a vonatkozó részben részletesen kifejtjük).
A felhasználói élmény fogalmának sokféle megragadása létezik, ezek közül azt emelnénk ki,
hogy nem egy hagyományos értelemben vett élményről (benyomásról) van szó. A felhasználói
élmény az az élmény, amit a termék kivált a felhasználóban, amikor valós körülmények között
használja azt126. Jesse James Garrett a weboldalakkal kapcsolatban kiemeli azok önkiszolgáló
jellegét: nincs előre elolvasható használati utasítás (vagy ha van, akkor vagy nehéz megtalálni,

Travis Lowdermilk, User-Centered Design (Sebastopol, CA, 2013), 6; Megjegyzendő, hogy természetesen más
megközelítések és csoportosítások is léteznek, de ezt találtuk a legegyszerűbben értelmezhetőnek a témával
kapcsolatban szakértelemmel nem rendelkezők számára.
123 Usability 101: Introduction to Usability, <https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-tousability/>, elérés ideje: 2015.12.22.
124 A magyar fordításhoz alkalmaztuk a következő könyvet: Leiszeter Attila, Webergonómia – Jakob Nielsen nyomán
(Budapest, Typotex, 2011), 23.
125 Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG Könyvek, 2008), 15
126 Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 6
122
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vagy a felhasználók nem fogják rászánni az időt az elolvasására), a használata nem tanulható
meg egy tanfolyamon, nincs eladó vagy ügyintéző, aki ott helyben azonnal segítene127. Ez az
aspektus nagyon fontos az elektronikus ügyintézési lehetőségekkel kapcsolatban is:
egyértelműnek kell lennie, vagy ha valami nem az, akkor rövid és jól tagolt instrukciókkal
kell segíteni az ügyfeleket, ráadásul lehetőleg az adott problémás részhez kötötten (pl. egy
űrlap esetén az érintett mező mellett kell elhelyezni, de erről később részletesebben is lesz szó).
A felhasználó élmény összetevőit a szakirodalomban szokták a következő diagram segítségével
is ábrázolni128:

Eszerint a felhasználói élmény hét fő minősége a következő:
o Hasznos (Useful): az elkészült terméknek a felhasználó számára ténylegesen hasznos
megoldásokat kell nyújtania, a célcsoport igényét ki kell elégítenie
o

Használható (Usable): egyszerűen, könnyen használhatónak, egyértelműnek kell lennie

o

Kellemes (Desirable): ez a komponens fejezi ki az emotional design129 fontosságát

o Megtalálható (Findable): könnyen megtalálható és navigálható tartalmak szükségesek,
hogy a felhasználók gyorsan elérjék a céljukat

Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 10
User Experience Basics, <http://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html>, elérés ideje:
2015.12.22; User Experience Design, <http://semanticstudios.com/user_experience_design/>, elérés ideje:
2015.12.22.
129 Erre részletesen nem térünk ki, lényege, hogy a felhasználók szükségletpiramisában a funkcionális, megbízható, és
a használható szintek feletti legmagasabb szint a kellemes, örömet okozó minőség jelenti, de álláspontunk szerint az
elektronizálási törekvések már akkor nagyon sikeresnek mondhatók, ha az első három szint megfelelő hangsúlyt kap
a tervezés során, lásd: Aaron Walter, Designing for Emotion (New York, 2011), 6
127
128
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o Akadálymentesen hozzáférhető (Accessible): a tartalomnak akadálymentesen
hozzáférhetőnek kell lennie (akár idős kor, akár látássérülés, akár más típusú időleges vagy
tartós képességhiány esetén)
o Hiteles, megbízható (Credible): a felhasználók számára úgy jelenik meg a tartalom,
hogy megbíznak a látottakban (hallottakban)
o

Értékes (Valuable): növelje a felhasználók elégedettségét

A fenti kategóriákat az elektronikus ügyintézésre alkalmazva a következőket emeljük ki. A jelen
Elektronizálási Útmutató „A” részét képező Szolgáltatásfelmérési Útmutatóra alapozva a szervek
felmérték folyamataikat, és a „B” részét képező, az ügyintézési folyamatok elektronizálási
sorrendjének kialakításához készített Priorizálási Útmutató segítségével a döntéshozók
kiválasztották és sorba állították az elektronizálásra érdemes eljárásokat, ennek keretében azt is
vizsgálták, hogy mely ügyek elektronizálása lenne a leginkább hatékony, mire lenne leginkább
igény. Ebből következően a hasznosság minőségét annyiban adottnak tekinthetjük, hogy az
elektronikus ügyintézés (vagy magasabb szintjének) lehetővé tétele önmagában hasznos,
azonban ezt a minőséget szükséges a kontextushoz kötötten is vizsgálni, olyan megoldásokat kell
nyújtani, melyek tényleges választ adnak a célcsoport igényeire. Például az Egyenlő Bánásmód
Hatóság applikációjának hasznossága a letöltések száma tekintetében megkérdőjelezhető. A
használhatóság kategóriájáról már a fentiekben is volt szó, az egyértelműség biztosításának
számos technikája van (például: konzisztens és a tartalmakat jól megjelenítő navigáció, egyszerű
nyelvezet, a vizuális design elveinek megfelelő alkalmazása stb., ezekről a későbbiekben
bővebben is lesz szó). Ez a komponens az állampolgár és az állam kapcsolatában különösen
fontos, mert egyrészt egy hatósági ügynek általában nagyobb súlya van egy ember életében, mint
egy könyvvásárlásnak, másrészt az ügyek, lépések általában bonyolult jellege ellenére sokszor
nem érhető el a jogszabályokon kívül további magyarázat, útmutató (és itt az elérhetőség alatt
nem csak a létezését értjük, hanem hogy ténylegesen megtalálható – ez utóbbi minőség
fontossága folytán külön komponenst alkot). A kellemes használat egy olyan alkotóelem, amely
az elektronikus kormányzati szolgáltatásoknál a legkisebb prioritású, az összes többi
komponens megfelelő szintű megléte esetén érdemes csak figyelembe venni. Emellett
kiemelendő, hogy az állampolgárok attitűdje a hatósági ügyintézéssel kapcsolatban általában az,
hogy szeretnének minél gyorsabban eredményt elérni, illetve az is szempont, hogy a hatósági
ügyintézésnek nincs konkurenciája, nincs egy másik hasonló szolgáltató, aminek azért (is) lehet
versenyelőnye, mert szerethető a design. Ezzel szemben a megtalálhatóság kulcsfontosságú, az
elektronizáláskor figyelni kell arra, hogy ez eljárás lefolytatását megkönnyítő információk
könnyen elérhetőek legyenek, a lépések megfelelő sorrendben kövessék egymást – erről az
információs architektúra tervezéséről szóló részben írunk még bővebben. Az
akadálymentességről a későbbiekben lesz szó részletesebben, és bár pl. a nyugdíjügyeknél vagy
az elsődlegesen a fogyatékkal élőket érintő ügyek esetén különösen lényeges erre odafigyelni,
természetesen minden üggyel kapcsolatban fontos ez a tényező. A megbízhatóság kérdése az
elektronikus kormányzat esetén azért megkerülhetetlen, mert az egész elektronizálási folyamat
sikere függ attól, hogy a felhasználókban milyen kép alakul ki az elektronikus ügyintézésről. A
hiteltelennek látszó design, termék, szolgáltatás a felhasználók jelentős részét vissza fogja terelni
a hagyományos ügyintézési módok felé. Továbbá, bár nem közvetlenül használhatósági kérdés,
de ha például a szolgáltatás vizuális megjelenése egy évtizeddel korábbi trendeket követ, akkor a
felhasználókban kétely ébredhet az aktualitást, hatályosságot illetően (elavult tartalmakra pedig
senki sem fog alapozni). Az értékteremtés ideális esetben az összes többi komponens
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megvalósulásának következménye, ezzel kapcsolatban is megemlítendő a gov.uk által közölt
egyik legfontosabb elv: az ügyfelekből, a tényleges szükségleteikből és szokásaikból kiindulva
alkotható értékes kormányzati szolgáltatás.

B.

Kormányzati szervek által adott iránymutatások: usability.com és gov.uk

Számos iránymutatás (és iránymutatás-gyűjtemény) található a használhatóság és a felhasználói
élmény témakörében, ezek áttekintése hasznos lehet mind a személyre szabott ügyintézési
felületen megvalósuló ügyintézési lehetőségek, mind az egyes szervek önálló megoldásainak
kialakítása, fejlesztése során is. A következőkben két olyan gyűjteményt emelünk ki, melyeket
kormányzati szervek publikáltak – kormányzati felhasználásra is.
Az USA-ban egy állami szerv (U.S. Department of Health & Human Services) működteti a
www.usability.com-ot, mely rengeteg információt és dokumentumot tartalmaz a felhasználói
élmény tervezése és a használhatóság témakörében azzal a céllal, hogy a kormányzati szektor és
a magánszféra szereplőit is támogassák. Az iránymutatások gyűjteménye130 (a továbbiakban:
HHS iránymutatások) összesen 18 fejezetet tartalmaz (ezek a következők: A design folyamata és
értékelése; A felhasználói élmény optimalizálása; Hardver és szoftver; A főoldal; Az oldal
szerkezete; Navigáció; Görgetés (Scrollozás) és oldalak linkelése (paging); Címsorok, címek,
címkék; Linkek; Szöveg megjelenése; Listák; Képernyő-alapú vezérlőelemek (Widgetek); Ábrák,
Képek és Multimédia; Webes tartalom írása; Tartalom strukturálása, elrendezése; Keresés;
Használhatóság tesztelése). A gyűjtemény szerkezete úgy épül fel, hogy tartalmazza röviden (egy
mondatban) az iránymutatást, ahhoz kommentárt fűz, szakirodalmi forrásokat is megjelöl, majd
megtekinthető egy vonatkozó jó példa, valamint a kapcsolódó iránymutatások listája. Emellett
egy értékelési rendszert is hozzákapcsoltak, az egyik érték az adott iránymutatás fontosságát, a
másik pedig a bizonyítottságát mutatja. A következőkben kiemelünk néhány, az elektronikus
kormányzat szempontjából különösen fontos iránymutatást:
o „Használjuk az összes rendelkezésre álló erőforrást arra, hogy jobban megértsük a
felhasználók igényeit”131 – A gov.uk-n is kiemelt helyen szerepel ez az elv, és ebben a
listában is második, a felhasználókkal kapcsolatos információkból építhetők majd fel a
használati esetek;
o a hitelesség fontosságáról szintén volt már szó: „Optimalizáljuk az információ-orientált
weboldalak megbízhatóságát, hitelességét132„ – A professzionális kinézet mellett ebben a
megfelelő szöveges tartalmak is segíthetnek (pl.: útmutató, súgó, rendszeresen frissített
információk);
o „Tegyük lehetővé a felhasználók számára, hogy ugyanazon feltételek mellett
ugyanolyan sorrendben és módon hajthassák végre a feladatokat.”133 – Ha a felhasználók

U.S. Dept. of Health and Human Services (HHS). The Research-Based Web Design & Usability Guidelines,
Enlarged/Expanded edition. Washington: U.S. Government Printing Office, 2006., < http://guidelines.usability.gov/>,
elérés ideje: 2015.12.22
131Use all available resources to better understand users' requirements,
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/2>, elérés ideje: 2015.12.23.
132 Optimize the credibility of information-oriented Web sites, <http://guidelines.usability.gov/guidelines/13>, elérés
ideje: 2015.12.23.
133 Allow users to perform tasks in the same sequence and manner across similar conditions,
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/14>, elérés ideje: 2015.12.23.
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bizonyos mintázatokat megtanulnak, akkor az a szerencsés, ha ezek konzisztens módon
jelennek meg, pl. ha megszokják, hogy a segítségek, instrukciók a jobb vagy a bal oldalon
jelennek meg, akkor a továbbiakban is ott fogják keresni;
o
„A funkciók megalkotásakor a számítógép és a felhasználók belső erősségeit is
megfelelően használjuk ki”134 – Ezt azt jelenti, hogy a gépi feldolgozásra alkalmas adatokat
(például valaminek az összeadását, vagy egy határidő kiszámítását vagy azokat az adatokat,
melyek a különböző nyilvántartásokból közvetlenül is lekérhetők, egyébként ismertek vagy
az ügyfél által már korábban közöltek) ne a felhasználótól kérjük – ez összhangban van az
Eüsztv. célkitűzésével, azaz az ügyfelek adminisztratív terheinek lehető legnagyobb
mértékű csökkentésével;
o „Ne várjuk el a felhasználóktól, hogy információkat jegyezzenek meg két lépés
között”135 – Egyrészt az emberek „munkamemória” kapacitása az öregedéssel csökken;
másrészt kimutatták, hogy a felhasználók átlagosan egyszerre maximum 3-4136 információt
jegyeznek meg egy munkafolyamat során, és azokat is csak rövid ideig (például egy konkrét
jogszabályhely keresésénél nehézséget okozhat, ha egyszerre meg kell jegyezni a jogszabály
számát, típusát, a paragrafus számát és a bekezdést is, ezért a magyarorszag.hu-s cikkek
közvetlenül linkelik az információtartalomhoz kapcsolódó jogszabályhelyeket). Emellett ha
összehasonlítást kell végezni az ügyintézés során, akkor az a legjobb, ha az adatokat egymás
mellett jelenítjük meg, így átláthatóbb, és nem kell megjegyezni.
o „A weboldalak letöltési idejét minimalizáljuk” – Ez az elv mobilon különösen fontos,
kutatások szerint míg desktopon türelmesebbek a felhasználók, mobil ügyintézés esetén
lényegesen kevesebb időt várnak frusztráció vagy kilépés nélkül137.
o „Tudassuk a felhasználókkal, ha az oldal úgy van programozva, hogy bizonyos idő után
kilép („time out”), és figyelmeztessük őket az idő lejárta előtt, hogy további időt
kérhessenek”138 . Biztonsági és erőforrás szempontból teljes mértékben igazolható ez a
funkció, azonban egy megkezdett folyamat hirtelen megszakítása, a már megadott adatok
elvesztése akár azt is eredményezheti, hogy a felhasználó nem is próbálkozik újra. Ebben a
kérdésben is fontos figyelembe venni, hogy vannak, akik az átlagnál sokkal lassabban
olvasnak, illetve sokkal lassabban képesek adatokat bevinni.
o Javasolt megfontolni, ha olyan folyamatról van szó, melyet az ügyfél azonosítást,
belépést követően ér el, akkor a már megkezdett munkafolyamatot bizonyos időközönként
automatikusan mentse a rendszer, illetve az is megoldás lehet, ha a felhasználónak lehetővé

Allocate functions to take advantage of the inherent respective strengths of computers and users,
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/15>, elérés ideje: 2015.12.23.
135 Do not require users to remember information from place to place on a Web site.
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/16>, elérés ideje: 2015.12.23.
136 Egyes kutatások szerint ez a szám 7 +/- 2 (lásd Miller törvénye: How to Remember the 3 Vital UX Laws,
<http://www.uxbeginner.com/how-to-remember-the-3-vital-ux-laws-and-impress-ux-interviews/>, elérés ideje:
2016.01.17.), de nem is a pontos szám az érdekes, hanem az, hogy az ügymenet gördülékenységét azzal segíthetjük, ha
minél kevésbé támaszkodunk az ügyfél munkamemóriájára.
137 Lásd például: 5 Reasons You Absolutely Must Optimize Your Website for Mobile,
<http://www.huffingtonpost.com/ian-mills/5-reasons-you-absolutely-_b_5122485.html>, elérés ideje: 2015.12.23.;
Mobil web stratégia, <http://blog.fps.hu/post/34183735827/mobil-web-strategia-responsive-ress>, elérés ideje:
2015.12.23.
138 Let users know if a page is programmed to 'time out', and warn users before time expires so they can request
additional time, <http://guidelines.usability.gov/guidelines/18>, elérés ideje: 2015.12.23.
134

98

Elektronizálási útmutató

tesszük a „Mentés” opció alkalmazását. Ugyanakkor utóbbi kapcsán felhívjuk a figyelmet
arra, hogy egy folyamat (például űrlap kitöltése) során az hordozza magában a felhasználó
oldaláról a legkevesebb hibalehetőséget, ha nincsenek másodlagos akciók, csak „egy úton”
tud végigmenni az ügyfél139 (erről a Felhasználó-centrikus űrlapok tervezése fejezetben
részletesebben is lesz szó). A mentési lehetőség például bizonytalanságot okozhat annyiban,
hogy az ügyfél azt hiheti, beküldte a bevitt adatokat, pedig csak elmentette; emellett a
többszörös beküldés veszélye is fennáll140.
o „Álljon rendelkezésre megfelelő visszajelzés a felhasználóknak várakozás közben”141 –
Ha egy feladat végrehajtása hosszabb időt vesz igénybe, fontos, hogy a felhasználók tudják,
hogy a folyamat nem szakadt meg, illetve hosszabb várakozási idő esetén érdemes
vizuálisan megjeleníteni azt is, hogy hol tart a számítás. Ezzel kapcsolatos iránymutatás,
hogy érdemes lehet már a folyamat legelején jelezni a felhasználónak, hogy körülbelül hány
percet fog igénybe venni az ügyintézés142 (természetesen csak egy átlag határozható meg,
de teljesítéshez szükséges idő feltüntetése segít eldönteni az ügyfélnek, hogy – a
pillanatnyilag rendelkezésére álló idő ismeretében – megkezdi-e a folyamatot).
Összefoglalóan a felhasználóknak sokkal rosszabb a bizonytalanság, mint a várakozás, ezért
a várakozás ideje alatt informálni kell őket143.
o „Olyan útmutatókat készítsünk, melyek a felhasználók által használt terminológiát
alkalmazzák az elemek és a funkciók leírására”144 – Már az elektronizálás megvalósításának
kutatási fázisában fontos figyelmet fordítani arra, hogy a célcsoport milyen szóhasználatot
várna el az adott ügyintézéssel kapcsolatban. Így javasoljuk, hogy erre vonatkozóan is
gyűjtsenek adatot a folyamatgazda szervek (például a kérdőívben lehet erre vonatkozó
nyitott kérdés, ahol a válaszadók saját szavaikkal fogalmazhatják meg a választ, vagy a
szóbeli interjúk, fókuszcsoportos alkalmak során is érdemes rákérdezni). Megjegyzendő,
hogy a felhasználók szóhasználatának figyelembevétele nem csak a súgók, Gyakran Ismételt
Kérdések, egyéb útmutatók megírásánál fontos, hanem magát az ügyintézési folyamatot is
úgy kell megtervezni, hogy az alkalmazott terminológiák érthetőek legyenek. Például a
köznyelvben a lakások bérletére az „albérlet” kifejezés elterjedt, ugyanakkor a
www.magyarorszag.hu weboldalon az ábécésorrend szerinti portálindexben sem az „A”
betűnél („albérlet”), sem az „L” betűnél („lakásbérlet”) nem található meg a vonatkozó
információ, a „B” betűnél a „bérlakás” kifejezés vezet a keresett tartalomhoz145.

Lásd: Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the Blanks, (New York, 2008), 6. fejezet
Ezzel kapcsolatban hívjuk fel a figyelmet a „megbocsájtó felhasználói felület” (Forgiving UI) koncepciójának
fontosságára: a felhasználók hibáival is számolnunk kell előre, ezekre az esetekre is terveznünk kell. Lásd például:
Forgiveness in UI design, <http://www.jankoatwarpspeed.com/forgiveness-in-ui-design/>, elérés ideje: 2016.01.17.
141 Provide users with appropriate feedback while they are waiting, <http://guidelines.usability.gov/guidelines/21>,
elérés ideje: 2015.12.28.
142 A visszajelzésekkel kapcsolatban lásd továbbá: Progress Bars & Time Indicators: UX Design Best Practice,
<ttp://chriskiess.net/progress-bars-time-indicators-ux-design-best-practice/>, elérés ideje: 2015.12.28.
143 Erről bővebben: Progress Indicators Make a Slow System Less Insufferable,
<https://www.nngroup.com/articles/progress-indicators/>, elérés ideje: 2015.12.28.
144 Create ‘Help’ documentation using the users’ terminology to describe elements and features,
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/25>, elérés ideje: 2015.12.28.
145 Ezzel kapcsolatban lásd továbbá: Krisztina Szeróvay, Usability of e-government websites, evaluation of the
Hungarian e-government portal, COFOLA 2011: the Conference Proceedings, 1. edition. Brno: Masaryk University,
2011, 17
139
140

99

Elektronizálási útmutató

o „Biztosítsunk támogatást azoknak a felhasználóknak, akiknek további segítségre van
szüksége”146 – Az iránymutatás megfogalmazásából kevésbé érthető, de ennek az elvnek az
a lényege, hogy az elektronizálásnál javasolt figyelmet fordítani arra is, hogy másképp kell
megtervezni egy olyan szolgáltatást, amit a célcsoport várhatóan rendszeres jelleggel fog
használni, és másképp egy olyat, ami egy adott ügyfél életében viszonylag ritkábban fordul
elő. A szolgáltatással első ízben találkozó felhasználóknak érdemes további segítséget
biztosítani, míg a már „rutinos”, visszatérő ügyfeleket csak külön kérésükre kell
útmutatókkal segíteni. Például ha a rendszer azt érzékeli, hogy az adott felhasználó először
lép be a felületre, akkor egy leírásokat, súgót is tartalmazó képernyőre javasolt irányítani
(ugyanakkor ez egy sokadik alkalommal belépőnek felesleges zavaró tényező).
Számos további, a HHS iránymutatások gyűjteményében szereplő iránymutatás figyelembe
veendő az elektronikus kormányzati szolgáltatások tervezésekor, a következő témákhoz
kapcsolódóan is érdemes áttekinteni (pl. webes akadálymentesség, navigáció, webes
tartalom)147.
A gov.uk tizenhét tervezési alapelvét148, illetve ezekből az elsőt már említettük a célcsoport
igényeinek meghatározásával kapcsolatban is, a következőkben a további elvekről lesz szó
röviden. Az eredeti 7 db design elvet Ben Terrett, a központi kormányzati weboldal tervezéséért
felelős kormányzati szerv vezetője fogalmazta meg annak érdekében, hogy a nagyjából 2000 db
különböző kormányzati weboldalt egyetlen oldallá integráló törekvéseik sikeresek lehessenek.
Ezek az elvek a következők:
o A digitális az alapértelmezett [„Digital by default”] – ez összhangban van az Eüsztv.-ben
megfogalmazottakkal is, az ügyfél a jövőben szinte bármilyen ügyben használhatja majd az
elektronikus utat.
o A felhasználók szempontjai az elsődlegesek [„Putting users first”] – tulajdonképpen ez
foglalja össze – az Eüsztv. 6. § (2) bekezdésével is összhangban – a felhasználó-centrikus
tervezés fontosságát.
o A designfolyamat során szerzett tapasztalatokból le kell vonni a megfelelő
tanulságokat, és azokat be kell építeni a további tervezés során [„Learning from the
journey”] – nem létezik egy bevált, minden célcsoportra és környezetre alkalmazható
„recept” az elektronizálásra, ezért a tervezés folyamatában kell önreflektív módon, a
hibákból, rossz döntésekből, megdőlt hipotézisekből okulva módosítani.
o Megbízható, hiteles képet kell festeni [„Building a network of trust”] – erre már a
fentiekben részletesen is kitértünk, az elv fontosságát mutatja, hogy a gov.uk tervezése
kapcsán is kiemelték.
o Az akadályokat el kell hárítani [„Moving barriers aside”] – az infokommunikációs
technológiák alkalmazásával olyan keretet kell létrehozni, melyben a szükséges fejlesztések
elvégezhetők;
Provide assistance for users who need additional help with the website,
<http://guidelines.usability.gov/guidelines/27>, elérés ideje: 2015.12.28.
147 A teljes gyűjtemény – összesen 209 db iránymutatás – letölthető formában elérhető itt:
<http://www.usability.gov/sites/default/files/documents/guidelines_book.pdf?post=yes>, elérés ideje: 2015.12.28.
148 Government Digital Service – Design Principles, <https://www.gov.uk/design-principles>, elérés ideje:
2015.12.28.
146
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o Olyan környezetet kell teremteni, melyben az infokommunikációs technológiákhoz értő
szakemberek ki tudnak bontakozni [Creating an environment for technology leaders to
flourish”]
o Ne akarjuk mindent egyedül véghezvinni (mivel úgysem fogjuk tudni) [„Don't do
everything yourself (you can't)”]
A fenti elvek mellé a gov.uk tervezésének folyamatában további 10 elv fogalmazódott meg
(mintegy a fenti harmadik elv megvalósulásaként), ezek a következők:
o

A felhasználók igényeiből kell kiindulni [„Start with needs”]

o A kevesebb több [„Do less”] – ezzel arra utalnak, hogy nem az elektronikus kormányzat
feladata új mintázatokat, megoldásokat kitalálni; jól bevált módszerekkel, a lehető
legegyszerűbbre és legkevesebbre kell törekedni.
o A tervezést adatokra kell alapozni [„Design with data”] – ez is aláhúzza a tervezést
megelőző kutatások fontosságát. Emellett ide kapcsolódik a beépített analitika fontossága,
erről egy későbbi fejezetben részletesen is írunk.
o Tegyünk meg mindent az egyszerűen használhatóság eléréséért [„Do the hard work to
make it simple”] – az „ez mindig is így volt, és már bevált” nem jó kiindulópont. Ezzel
kapcsolatban már előre utalunk annak fontosságára, hogy például az elektronizálás során
nem javasolt a papír alapú űrlapokat változtatás nélkül átvenni, és azonos formában
digitalizálni.
o Iteráljunk. Majd iteráljunk ismét. [„Iterate. Then iterate again.”] – erről a későbbiekben,
a tesztelés kapcsán lesz szó.
o Mindenkinek tervezünk [„This is for everyone”] – ez utal a webes használhatóság
(accessibility) fontosságára. A tervezés során azokból a felhasználókból kell kiindulni,
akiknek – vagy tartós, vagy csak az adott pillanatban fennálló – valamely korlátjuk miatt
nehezebb a használat.
o Kontextusalapon tervezünk [„Understand context”] – javasolt azt végiggondolni, hogy a
célcsoport hogyan, milyen körülmények között fogja használni a szolgáltatást (ez az elv is a
célcsoport igényei megismerésének fontosságát húzza alá).
o Digitális szolgáltatásokat építünk, nem weboldalakat [„Build digital services, not
websites”] – természetesen a szolgáltatások egy része weboldal formájában vagy annak
részeként jelenik meg, de a tervezés kiindulópontjaként azt kell meghatározni, hogy ki a
célcsoport, mik az igényeik, és ezek az igények milyen szolgáltatások formájában
elégíthetőek ki leghatékonyabban.
o Konzisztensnek kell lenni, nem pedig egységesnek [„Be consistent, not uniform”] – ahol
csak lehet, használjunk azonos nyelvezetet és tervezési mintákat (mivel a megszokottat
mindig könnyebb használni), ugyanakkor ha a tartalom, a kontextus vagy a szolgáltatás
jellege csak erőltetetten lenne megvalósítható a szokásos keretek között, akkor el kell
kezdeni az egyes elemeket megfelelően módosítani és fejleszteni. Az egységességről és a
konzisztenciáról fontossága folytán később külön is lesz szó.
o Osszuk meg és hozzuk nyilvánosságra a tervezési folyamatot, mert ez végső soron
jobbá teszi azt [„Make things open: it makes things better”].

101

Elektronizálási útmutató

A tervezési elvek áttekintését követően az általunk legfontosabbnak tartott témákat,
aspektusokat mutatjuk be röviden (a lábjegyzetekben utalva azokra az alapvető ajánlott
olvasmányokra, melyeket az egyes szempontok megértéséhez hasznosnak gondolunk).

C.

Navigáció, az információs architektúra megtervezése

Akár egy bonyolultabb, több űrlapból álló folyamatról van szó (pl. adóbevallás), akár csak az
elektronikus ügyintézés első szintjét jelentő információszerzési feladatról, nagyon fontos, hogy
olyan módon rendezzük el az információkat, hogy az ügyfelek – lehetőleg minél kevesebb
frusztráció árán – sikerrel végig tudjanak haladni az ügyintézés folyamatán. Steve Krug az
elektronikus felületeken megvalósuló kereséssel kapcsolatban a következő eltéréseket emeli
ki149 az „offline” világhoz – például egy barkácsáruházban sétálgatáshoz – képest:
o az elektronikus ügyintézés során nem érzékelhetők a méretek és a távolságok, nem
egyértelmű, hogy hány oldalból, részből áll az előttünk álló folyamat,
o

nincs irányérzékünk – nem léteznek hagyományos értelemben vett irányok,

o nincs térérzetünk – a valóságban megjegyezhetjük, hogy mit hol találtunk, és oda
könnyen vissza is tudunk térni.
o A navigáció megtervezésénél tehát megfelelő elemekkel, funkciókkal,
visszajelzésekkel, a vizuális hierarchia alkalmazásával és további más technikákkal
szükséges biztosítani, hogy a felhasználók
o ne érezzék magukat elveszettnek (egyáltalán tudják, hogy hol vannak, illetve hol
tartanak),
o

könnyen megtalálják, amit keresnek,

o

el tudják dönteni, hogy merre kell tovább haladniuk,

o

átláthassák, hogy mit várhatnak el a szolgáltatástól, mit fognak itt megtalálni,

o megtanulhassák az oldal vagy szolgáltatás használatát, hogy később már könnyebben
menjen.
o A felhasználói élmény fent hivatkozott hét fő minősége közül a következőkben tehát a
megtalálhatóságra (findable) fogunk koncentrálni.
o

Az információs architektúra150 megtervezésének két szintje van:

o egyrészt a több oldalból, részből álló tartalmat hogyan csoportosítjuk, hogyan nevezzük
meg és jelenítjük meg (pl. egy website több oldala, egy űrlap több része);
o másrészt az egy adott oldalon vagy egy részben megjelenített tartalmak szervezése (pl.
hogyan lehet egy hosszabb szöveget úgy megírni, hogy könnyen átfutható legyen).
Mind a két szinttel kapcsolatban alapvetően három feladat van: az információk rendszerezése
(például kategóriák szerint vagy ábécé sorrendben); az elemek elrendezése, strukturálása
Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG Könyvek, 2008), 67
Az információs architektúra tudományos és részletezett definíciójával kapcsolatban lásd: Peter Morville, Louis
Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol, CA, 2007), 4 – Megjegyzendő,
hogy ez a könyv a definíció megragadásán túlmenően is hasznos és fontos olvasmány az információs architektúra
tervezésével kapcsolatban.
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(mivel kezdjünk egy listát, például megoldás lehet, hogy a legutóbb hozzáadott elemtől indul
stb.); valamint a szóhasználat, szövegezés kialakítása151.
Az elemek rendszerezésére többféle séma alakult ki, ezek alapvetően két csoportra
oszthatók:
o egzakt sémák (objektív, pontosan meghatározott, és egymást kölcsönösen kizáró
szekciókra bontást tesz lehetővé – ilyen például az ábécésorrend),
o bizonytalan vagy többes jelentésű sémák (az információk szubjektív módon
rendezettek előre meghatározott kategóriák szerint)152.
Felmerülhet a kérdés, hogy utóbbiaknak mi haszna van, miért nem rendszerezünk mindent az
első módszerrel (például egy telefonkönyv használata egyértelmű). Az indok az, hogy sok
esetben a felhasználók mégis inkább az utóbbi sémákat használják, mert nem tudják pontosan,
hogy mit keresnek. Nem ismerik előre a szolgáltatás vagy ügytípus pontos nevét (például a „TAJkártya” vagy a „társadalombiztosítási azonosító jel” alapján keresnénk?), vagy egyszerűen csak
szeretnének böngészni a valamilyen szempontból azonos fajtába sorolt elemek között. A
magyarorszag.hu-n mindkét séma megjelenik rögtön a főoldalon: egyrészt egy ábécésorrendbe
rendezett portálindex, másrészt egy tematikus ügytípuskereső is elérhető. Az egzakt
rendszerezési sémákra példák lehetnek a következők: a már említett ábécésorrend; a
kronologikus sorrend és földrajzi elhelyezkedés szerinti csoportosítás. A bizonytalan sémák
például: a téma szerinti rendszerezés (példa a magyarorszag.hu főoldaláról: pénzügyek, nyugdíj,
vállalkozás, okmányok); a feladatalapú rendszerezés – ez akkor hasznos, ha meghatározott
számú kiemelt feladatot lát el a szolgáltatás, illetve lát el a felhasználó a szolgáltatás segítségével,
például az MS Wordben a „Beszúrás”, „Lap elrendezése”, „Korrektúra” stb. kategóriák
feladatalapon választják szét az elérhető opciókat; célközönség vagy célcsoport szerinti
rendszerezés (például: vállalkozások, nyugdíjasok, diákok stb.). Fontos, hogy ha keverjük a
különböző típusú sémákat egy szolgáltatáson belül, akkor azok világosan különüljenek el
egymástól (mint például a magyaroszag.hu esetében, ahol a portálindex és a katalógus
megfelelően el van választva), nem szerencsés, ha egy listán vagy egy menürendszeren belül
többféle szempontot jelenítünk meg, mert ez összezavarja a felhasználókat.
A rendezés az elemek egy, a fentiek alapján meghatározott csoportján belüli sorrendjének
meghatározása. Például az „Építésügy” kategóriában rendezhetjük az elemeket
ábécésorrendben, népszerűségük szerint (például a gov.uk vagy a magyarorszag.hu alkalmazza
ezt a lehetőséget is), vagy akár azokat az ügyeket is a lista elejére vehetjük, amelyek a
közelmúltban jelentősen átalakultak (például az elektronikus építési napló bevezetése kapcsán).
Ugyanakkor az is jó megoldás, ha biztosítjuk az igény szerint rendezést az ügyfelek számára.
Ha kialakítottuk a rendszerezés alapján a csoportokat, és azon belül megvan az elemek
sorrendje, akkor a következő feladat az elemek megszövegezése (címkézése). Minden
kategóriának, tartalomnak megfelelő terminológiát kell választanunk. Egy elektronikus
kormányzati szolgáltatás esetén például a következőket javasoljuk figyelembe venni:

„Organizing, structuring, and labeling”, lásd: Information Architecture Basics, <http://www.usability.gov/whatand-why/information-architecture.html>, elérés ideje: 2015.12.28.
152 Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol, CA,
2007), 59-68
151

103

Elektronizálási útmutató

o a nem specifikus (bármilyen más weboldallal vagy szolgáltatással kapcsolatban
előforduló) elemekkel kapcsolatban kövessük a konvenciókat, mert a felhasználókat segítik
a megszokott mintázatok (például az útmutatókat tartalmazó rész neve legyen „Súgó”, és ne
mondjuk „Websegéd”; de hasonló a „Gyakran Ismételt Kérdések”, a „Bejelentkezés”, a
„Regisztráció”, a „Keresés” stb.),
o kérdezzük meg a célcsoportot a szóhasználatuk megismerése érdekében (lásd TAJkártya vs. társadalombiztosítási azonosító jel vs. TB-kártya; albérlet vs. bérlakás stb.),
o speciális tartalmaknál, amelyeknek nincs elterjedt „köznyelvi” megfelelője, használjuk a
jogszabályi terminológiát (ugyanakkor ebben az esetben akár egy „szótár” elérhetővé tétele
is ajánlott, erről bővebben a tartalmak szövegezésénél lesz szó),
o az egész szövegezést átható elv legyen a konzisztencia megtartása153: például nem jó
gyakorlat a magyarorszag.hu-n, hogy a portálindex az „A” betűnél számos olyan elemet
tartalmaz, melyek csak azért szerepelnek ott, mert az elemhez hozzáírták a nevelőt is
(például: „A haláleset bejelentése”, „A helyi önkormányzatok”, „A házasság felbontása”,
ugyanakkor a „H” betűnél nem található meg a „Haláleset bejelentése”, csak a „Haláleset
anyakönyvezése”, és a házasság felbontásával kapcsolatban is csak a „Házasság
felbontásának járulékos kérdései” elem szerepel, helyi önkormányzatokra vonatkozó link
pedig egyáltalán nincs a „H” betű alatt). Emellett a „Katalógus” – témák szerint
rendszerezett elemek – is tartalmaz zavaró inkonzisztenciát, például a főoldalon az
„Okmányok” alatt a „Jogosítvány” szöveg olvasható, míg az „Ügyek (233)” linkre kattintva az
„Okmányok” alatt „Gépjármű vezetői engedély” szerepel.
Jelen Elektronizálási Útmutató kereteit meghaladná annak részletes tárgyalása, hogy mi alapján
választjuk meg a rendszerezési sémát, az egyes elemeket mi alapján helyezzük el az egyes
kategóriákban, valamint hogyan állapítjuk meg a kategórián belül sorrendet (hogyan
rendezünk), ezért ezt csak nagyon röviden mutatjuk be. A legfontosabb, hogy minden esetben a
tényleges ügyféligényekből kell kiindulni: felhasználói interjúk, kérdőívek, fókuszcsoportos
megbeszélések (már meglevő szolgáltatás továbbfejlesztése esetén használhatósági tesztek)
segítségével megtudjuk, hogy mit és milyen szóhasználattal keres a célcsoport. A rendszerezési
elv kiválasztásánál is arra kell törekedni, hogy az ügyfelek szükségleteiből, elvárásaiból
induljunk ki, például egyes esetekben hasznos lehet a vállalkozások és a természetes személyek
szerinti szétválasztás. Az analitikát, a rendelkezésre álló statisztikákat egyrészt szintén fel lehet
használni a szövegezéshez (például mik az elterjedt keresőszavak), másrészt az azonos
kategórián belül segítséget nyújthat a népszerűség szerinti rendezéshez. Az úgynevezett
kártyarendezés (card sorting)154 egy olyan módszer, melyben a résztvevők kategóriák szerint
választanak szét elemeket. Ennek során nem csak azt lehet megállapítani, hogy a felhasználók
mit hova sorolnának, hanem segíthetnek a szövegezésben is. Két fajtája van a kategóriák
definiáltsága szerint: a nyílt kártyarendezésnél csak az egyes témákat (például ügytípusokat)
kapják meg a résztvevők, és a csoportok kialakítása után ők nevezik el az adott csoportokat, míg

Lásd: Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol,
CA, 2007), 99
154 Erről részletesen (még útmutatót is ad a lefolytatásához) lásd: Card Sorting, <http://www.usability.gov/how-toand-tools/methods/card-sorting.html>, elérés ideje: 2015.12.28.
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a zárt kártyarendezésnél előre meghatározott kategóriákkal dolgozunk.155 A különböző
módszerek, kutatások eredményeként elkészült tervet végül javasolt tesztelni a validálás
érdekében, és ezt követően a szükséges módosításokat elvégezni. Egy már kész szolgáltatás
esetén segíthet továbbá a hőtérképek alkalmazása (például a Hotjar156 segítségével), ezek
megmutatják, hogy az oldal mely elemeire fókuszálnak leginkább a felhasználók.157
Az információs architektúra tervezésének további fontos aspektusa, hogy milyen navigációs
rendszereket158 alkalmazunk, ezeket is csak címszavakban említjük a következőkben.
Kiemelendő, hogy minden a navigáció része egy weboldalon, mobil alkalmazásban vagy bármely
elektronikus szolgáltatásban, amellyel ha a felhasználó interakcióba lép, akkor egy másik
elemhez jut. A konvenciók szerint az oldal bal felső sarkában elhelyezett logóra kattintva
bármely aloldalról visszajutunk a főoldalra, így a logó is eleme a navigációs rendszernek.
Általában van egy globális navigáció (a fejlécben, ez azért globális, mert mindenhonnan
elérhető); lokális, második szintű navigáció az aloldalakon; valamint a kontextusfüggő navigáció
a tartalomhoz kapcsoltan (utóbbira példa a magyarorszag.hu főoldalán a „Katalógus” linkjei).
Emellett a kiegészítő navigációs rendszerek például a honlaptérkép (Sitemap), az indexek,
valamint az egy folyamatot lépésenként bemutató útmutatók (Guide). Például egy elektronikus
kormányzati tudásbázisnál a kontextuális navigációnak fontos szerepe lehet, mivel a tartalom
szintjén segít kapcsolódási pontokat kiépíteni, ezzel támogatva a különböző ügyek,
jogintézmények összefüggéseinek megértését. A szövegen belüli belső linkek az olvasást is
könnyítik, mivel az aláhúzott szavakat előbb nézzük meg (arról, hogy hogyan olvasunk a weben
– vagy más digitális eszközön –, később részletesen is lesz szó)159. Bár korábban az volt az
elterjedtebb nézet, hogy mindennek 3-4 kattintás távolságban kell lennie, különben a
felhasználók nem érik el, a kutatások azt mutatják, hogy a felhasználók hajlandóak kattintani, ha
az általuk keresett tartalomhoz vezető út egyértelmű160, emellett a görgetés sem okoz
problémát161, ha nem kérdéses, hogy miért szükséges.
A navigációt segíti az oldal szabadszöveges keresést lehetővé tevő funkciója is, ez lehet egy
egyszerű, az oldal jobb felső sarkába elhelyezett szövegdoboz, de összetett keresési opciókat is
biztosíthatunk (gyakori, hogy a felhasználók a Google találati listáról érkeznek az oldalra)162.
A navigáció további lehetséges módja a címkézési rendszer (tagging system) alkalmazása; ez
a módszer egyrészt lehetővé teszi az egymással valamilyen tartalmi kapcsolatban álló elemek
közötti mozgást, másrészt egy adott kulcsszó szerinti leválogatásra, keresésre is alkalmas. Az
Magyar példák: Kártyarendezés a gyakorlatban – esettanulmányok,
<http://www.slideshare.net/csabavarga/krtyarendezs-a-gyakorlatban-esettanulmnyok>, elérés ideje: 2015.12.28.
156 Hotjar, <https://www.hotjar.com/>, elérés ideje: 2015.12.28.
157 A kutatási módszertanokról bővebben: Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information Architecture for the World
Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol, CA, 2007), 231-263
158 Lásd: Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol,
CA, 2007), 116-144
159 Jó példa a gov.uk weboldal, ahol minden cikkben hivatkoznak további tartalmakra, lásd például: Government
Gateway, <https://www.gov.uk/government-gateway>, elérés ideje: 2015.12.29.
160 Lásd: Myth #2: All pages should be accessible in 3 clicks, <http://uxmyths.com/post/654026581/myth-all-pagesshould-be-accessible-in-3-clicks>, elérés ideje: 2015.12.30.
161 Lásd: Myth #3: People don’t scroll, <http://uxmyths.com/post/654047943/myth-people-dont-scroll>, elérés ideje:
2015.12.30.
162 Ugyanakkor hangsúlyozandó, hogy a keresési lehetőség nem „mentesít” a navigáció megtervezésének feladata alól,
lásd: Myth #16: Search will solve a website’s navigation problems, <http://uxmyths.com/post/717755413/mythsearch-will-solve-a-websites-navigation-problems>, elérés ideje: 2016.01.17.
155
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alkalmazott (vagy a leggyakoribb) címkékből címkefelhő is képezhető (tag cloud), lásd például:
https://magyarorszag.hu/cimkek. A címkézési rendszer háromféleképp képezhető:
o a tartalom kezelője előzetesen meghatározott elveknek megfelelően saját maga hozza
létre a címkéket, metaadatolja a tartalmat – előnye, hogy konzisztens, és megfelelő tervezés
esetén kiterjed minden fontos aspektusra; hátránya, hogy külön erőforrást kell allokálni a
folyamatos karbantartásra, valamint hogy rugalmatlan: a kezdeti rossz koncepciót utólag
nagyon nehéz javítani;
o a felhasználói bázis fűz címkéket a tartalmakhoz (ún. social/collaborative tagging
systems) – előnye, hogy alacsony a költségvonzata; megjeleníti a felhasználók, a célcsoport
nyelvezetét; magától fejlődik a rendszer; hátránya, hogy az irányítás nem a tartalmat
gondozó szervezet kezében van, és egy idő után olyan kulcsszavak terjednek el leginkább,
amelyeket a felhasználók a leggyakrabban alkalmaznak, látnak; továbbá ez a rendszer nem
kezeli azt a problémát, ha több címke ugyanarra mutat (például: TAJ-kártya és TBkártya)163;
o szoftveresen generálunk címkéket a tartalmak elemzése alapján – előnye, hogy gyors
és költséghatékony; hátránya, hogy nem biztos, hogy azokat a pontokat emeli ki, amik a
felhasználó szemszögéből legjobban reprezentálják a hivatkozott tartalmat (például lehet,
hogy a „jog” szó gyakran előfordul, de egy konkrét jogintézményt kereső ügyfél nem erre
kíváncsi).
Ideális esetben javasoljuk az első megoldás alkalmazását, ennek sikeréhez azonban az szükséges,
hogy már az elején megfelelően mérjük fel a rendszert és a tartalmainkat. Ha erre nincsenek meg
a szükséges erőforrások, akkor a harmadik megoldás is segítheti a használatot. A felhasználók
által generált címkézést azonban csak saját tartalmaik rendezésére, illetve a számukra fontos
oldalak „megjelölésére” javasoljuk bevezetni (tehát csak azonosításukat követően, a saját
böngészési élményük keretében) – ez a módszer egyben a későbbiekben tárgyalt perszonalizáció
egyik lehetséges iránya.
Még egy navigációs elemet tartunk kiemelendőnek: az ún. webmorzsa (breadcrumbs)164 rész
segíti a felhasználót abban, hogy tudja, éppen hol van a weboldalon vagy az alkalmazáson belül:
ez a horizontális linksor a kezdőoldalról kiindulva mutatja, hogy milyen szinteket jártunk végig,
például: „Közigazgatás > Intézmények > Magyarország bíróságai > Legfelsőbb Bíróság”165.
A navigációs rendszerek kialakítását szintén egyrészt a konvenciókra, másrészt a kutatási
eredményekre kell alapozni. Érdemes más kormányzati weboldalak, szolgáltatások navigációs
rendszereit áttekintetni, jó példákat gyűjteni, majd a példák és a kutatások alapján készült

Ennek nagyon kiterjedt szakirodalma van, lásd például: Scott A. Golder, Bernardo A. Huberman, The Structure of
Collaborative Tagging Systems, <http://www.hpl.hp.com/research/idl/papers/tags/tags.pdf>, elérés ideje:
2017.01.17., Markus Strohmaier, Christian Körner, Roman Kern, Why Do Users Tag? Detecting Users’ Motivation for
Tagging in Social Tagging Systems,
<https://www.aaai.org/ocs/index.php/ICWSM/ICWSM10/paper/viewFile/1497/1892>>, elérés ideje: 2017.01.17.,
Denis Helic, Christoph Trattner, Markus Strohmaier, Keith Andrew, On the Navigability of Social Tagging Systems,
<http://markusstrohmaier.info/documents/2010_SocialCom2010_Navigability.pdf>>, elérés ideje: 2017.01.17.,
164 Erről bővebben lásd: Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG Könyvek, 2008),
86-89
165 Kúria, <https://kozigazgatas.magyarorszag.hu/intezmenyek/450129/450133/legfbir.html>, elérés ideje:
2015.12.29.
163
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prototípusok tesztelésén keresztül eljutni egy, a célcsoport igényeit is megfelelően tükröző,
publikálható változatig (amelyet természetesen folyamatosan tökéletesíteni kell).166 A fenti
navigációs elemek közül a magyarorszag.hu főoldalán a következők figyelhetőek meg:
Navigációs elemek a magyarorszag.hu oldalon

Az ábrán a számok a következő felületi elemeket jelölik:

További ajánlott olvasmány a fentieken kívül: Abby Covert, How to Make Sense of Any Mess: Information
Architecture for Everybody, jelenleg olvasható online a teljes könyv:
<http://www.howtomakesenseofanymess.com/>, elérés ideje: 2015.12.29.; valamint a következő cikkek: Efficiently
Simplifying Navigation, Part 1: Information Architecture, <http://www.smashingmagazine.com/2013/12/efficientlysimplifying-navigation-information-architecture/>, elérés ideje: 2015.12.29.; Efficiently Simplifying Navigation, Part
2: Navigation Systems, <http://www.smashingmagazine.com/2014/05/efficiently-simplifying-navigation-systems/>,
elérés ideje: 2015.12.29.; The Ultimate Guide to Information Architecture,
<http://www.webdesignerdepot.com/2015/02/the-ultimate-guide-to-information-architecture/>, elérés ideje:
2015.12.29.; Complete Beginner’s Guide to Information Architecture, <http://www.uxbooth.com/articles/completebeginners-guide-to-information-architecture/>, elérés ideje: 2015.12.29.
166
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o (1) A logó, amely a konvenciók szerint a bal felső sarokban helyezkedik el, erre
kattintva visszajutunk a főoldalra
o (2) Szabadszöveges keresését lehetővé tevő funkció a konvenciókat követve az oldal
jobb felső sarkában
o

(3) A főmenü az oldal fejlécében

o (4) Kontextusfüggő navigációs linkek a „Katalógus” szekcióban (mely egyben
bizonytalan vagy többes jelentésű rendszerezési séma)
o

(5) Egzakt rendszerezési séma az ábécésorrendű linkgyűjtemény formájában

o

(6) Címkefelhő

o

(7) Kiegészítő navigációs rendszer a láblécben

o A következőkben arról lesz szó, hogy hogyan olvasunk a weben, hogyan érdemes
kialakítani egy weboldal vagy egy böngészőben futó alkalmazás egy oldalát, valamint ennek
részeként kitérünk az egyszerű nyelvezet (plain language) fontosságára is.167

D.

Tartalomstratégia és egyszerű nyelvezet (plain language)

Fontos szempont a webes tartalmak tervezésekor (és az ügyintézési folyamat
elektronizálásakor), hogy a felhasználók nem olvasnak el minden szót, hanem csak
végigszkennelik a szöveget (átlagosan a tartalom 28%-át olvassák el168). A szkennelés (vagy más
fordításban „letapogatás”) tényének az alátámasztására számos ún. szemkövetéses (eyetracking) kutatás169 áll rendelkezésre. A legjellemzőbb olvasási mintázat a hőtérképek szerint
egy „F” alakot formál170: a felhasználók szeme először egy horizontális mozgást végez (az első
bekezdés elejét futja át), majd egy kicsit lejjebb tekintve még egy horizontális mozgás
következik, majd végül egy vertikális irányú szkennelés.171 Emellett szükséges tisztázni az
olvashatóság két különböző minőségét.
A legibility (leginkább kibetűzhetőségnek fordítható) azt jelenti, hogy a felhasználók látják-e,
képesek-e megkülönböztetni a betűket, számokat és a szavakat; ez tehát főként a vizuális
megjelenés, és ezen belül különösen a megfelelő tipográfia kérdése. Ennek biztosítására
nagyméretű fontokat javasolt alkalmazni (azzal, hogy biztosítjuk a felhasználónak a fontméret
megváltoztatásának lehetőségét); nagy kontrasztot kell biztosítani a szöveg és a háttér között;

Megjegyzendő, hogy a keresési rendszerek témaköre is fontos kérdés a sok aloldalt tartalmazó weboldalak
esetében, ezekkel kapcsolatban javasoljuk a következő áttekintését: Peter Morville, Louis Rosenfeld, Information
Architecture for the World Wide Web, 3rd Edition, (Sebastopol, CA, 2007), 8. fejezet
168 How Little Do Users Read?, <https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/>, elérés ideje:
2015.12.29.
169 F-Shaped Pattern For Reading Web Content, <https://www.nngroup.com/articles/f-shaped-pattern-reading-webcontent/>, elérés ideje: 2015.12.29., Eyetracking Study of Web Readers,
<https://www.nngroup.com/articles/eyetracking-study-of-web-readers/>, elérés ideje: 2015.12.29.; Kormányzati
felhasználásra példa: Using unmoderated research with eye-tracking,
<https://userresearch.blog.gov.uk/2014/12/17/using-unmoderated-research-with-eye-tracking/>, elérés ideje:
2015.12.29.
170 Ez főként a tartalomközpontú weboldalakra igaz (ilyen például egy elektronikus kormányzati oldal), ugyanakkor
egyes esetekben a „Z” forma is megfigyelhető, lásd: How the human eye reads a website,
<http://www.creativebloq.com/ux/how-human-eye-reads-website-111413463>, elérés ideje: 2015.12.29.
171 Lásd továbbá: Leiszeter Attila, Webergonómia – Jakob Nielsen nyomán (Budapest, Typotex, 2011), 104.
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olyan fontot kell választani, amely támogatja az olvashatóságot (utóbbi szempontokról a vizuális
megjelenésről szóló részben lesz szó bővebben).
A readability (olvashatóságnak fordítható, de lefordítva összekeverhető az előbbi kategóriával)
egy szinttel feljebb vizsgálja a tartalmat: a szavak és a mondatok könnyen olvashatók-e egy
bekezdésen vagy más szerkezeti egységen belül. Általában az összetett körmondatokat sokkal
nehezebb átfutni, mint az egyszerű, párszavas mondatokat. A readability kérdése tehát
összefügg a szöveg bekezdéseinek megfelelő tagolásával, vizuális tálalásával, ugyanakkor az
egyszerű nyelvezet alkalmazására törekvés, valamint a felesleges szavak elhagyásának
technikája is ehhez a minőséghez kapcsolódik.
Az előbbiekkel függ össze egy még magasabb szint: a megértés (comprehension) képessége, és
ennek javíthatósága. Az elektronizált ügyintézésnél ez különösen fontos, mivel az ügyfelek nem
tudnak az ügyintézőtől segítséget kérni a folyamat végigviteléhez. A megértés képességét ebben
az értelemben arra használják, hogy a felhasználó felfogja-e a szöveg szándékolt tartalmát, és a
megfelelő következtetéseket vonja-e le. Emellett az akció-orientált tartalmaknál szeretnénk, ha a
felhasználó az instrukciók elolvasását követően képes lenne megfelelően végrehajtani a feladat
lépéseit. A megértést a következőkkel tudjuk javítani:
o felhasználó-centrikus terminológia alkalmazása (erről már korábban is volt szó, a
lényeg, hogy ha a felhasználó a saját szóhasználatát látja viszont, akkor könnyebben
értelmezi a szöveget – visszautalva az ügyféligények megismerésére, ezzel kapcsolatban az
is megfelelő módszertan lehet, ha megfigyeljük az ügyfeleket ügyintézés közben: milyen
szavakat használnak, mikor megfogalmazzák igényeiket, mi számukra a logikus az
ügymenet tekintetében stb.172),
o speciális terminológia használata ott, ahol nincs köznyelvi megfelelő (hiszen akkor
előreláthatóan ezt keresi a felhasználó szeme),
o az ún. fordított piramis technika alkalmazása (erről a következőkben részletesebben is
írunk),
o meglévő mentális modellek alkalmazása [a mentális modell egy olyan kognitív
kapaszkodó, amely azáltal segít a webes funkciók, kategóriák értelmezésében, hogy
megfeleltethető egy, az „offline” világból már ismert jelenséggel, ilyen például a
webáruházak esetén a kosár: bele lehet tenni dolgokat, ki lehet venni, amíg más dolgokat
vásárlunk, addig a már betett elemek nem tűnnek el, és amikor végeztünk a vásárlással,
akkor a kosarat a pénztárhoz visszük; az elektronikus kormányzat esetén például az
ügyfélkapu (client gate) elnevezése utal arra, hogy ez egy olyan felület, ahova az ügyfél
belépve különböző módokon interakcióba léphet az állammal],
o

álló és mozgóképek és ábrák beszúrása a bonyolultabb folyamatok elmagyarázására173,

Lásd: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007),
14, 45.
173 A képeket egyébként is könnyebbe észreveszik a felhasználók, lásd: Photos as Web Content,
<https://www.nngroup.com/articles/photos-as-web-content/>, elérés ideje: 2015.12.29. Megjegyzendő, hogy ezzel
kapcsolatban figyelembe kell venni az ún. bannervakság jelenségét is, lásd: Banner Blindness: Old and New Findings,
<https://www.nngroup.com/articles/banner-blindness-old-and-new-findings/>, elérési idő: 2015.12.30.
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o a lehető legrövidebb megfogalmazásra törekvés egyszerű nyelvezet alkalmazásával (ez
utóbbi mobil alkalmazás esetén még fontosabb a kijelző méretbeli korlátaira tekintettel).
Mindezekből következően az alábbiakat javasolt figyelembe venni, illetve alkalmazni a
tartalom megírásakor, megszerkesztésekor, elrendezésekor (különösen, ha egy, az elektronikus
ügyintézés első szintjét megvalósító tájékoztató szövegről van szó):
o a konklúzióval, legfontosabb tartalommal kezdjük (ún. fordított piramis technika174),
utána tárgyaljuk a lényegesebb részleteket, majd a kapcsolódó, kiegészítő információk
következzenek; ennek a szerkesztési technikának az az előnye, hogy az ügyfél kevesebb
időráfordítással megtalálhatja, amit keres, de ha van ideje, és jobban érdekli a téma, akkor
elmélyedhet benne;
o teremtsük meg a vizuális hierarchiát címsorok alkalmazásával, az összetartozó
elemeket helyezzük közel egymáshoz (arról, hogy a vizuális megjelenés hogyan támogatja a
felhasználói élményt, később részletesebben is lesz szó);
o az „F” mintázatra tekintettel a legfontosabb tartalmakat bal oldalon és felül javasolt
elhelyezni, illetve egy megfelelő ábrával is irányítható a tekintet;
o szintén az „F” mintázatra tekintettel az első két sort kezdjük olyan szavakkal, amik
felkeltik az érdeklődést, amit relevánsak a téma szempontjából (kutatások szerint mind a
két sorból nagyjából az első 11 karakterre figyelünk);
o a számokon megragad a tekintet, ezért inkább írjuk számmal a fontos információkat
(például: ügyintézési határidők, illeték összege stb.);
o ne alkalmazzunk felesleges bevezető szövegeket (és egyebekben is törekedjünk a
felesleges szövegrészek elhagyására);
o

legyen egyértelmű, hogy mi kattintható;

o letisztult, zajoktól mentes felületet javasolt tervezni, ennek két aspektusa van: egyrészt
maga a szöveg ne tartalmazzon felesleges kiemeléseket (aláhúzások, félkövér vagy dőlt
betűk), másrészt a háttér és az oldal egyéb elemei ne tereljék el a figyelmet (lásd például a
gov.uk aloldalait);
o

legyünk tekintettel a fent tárgyalt olvashatósági és érthetőségi szempontokra.

o A következőkben az elektronikus kormányzati kontextusra tekintettel két témakört
emelünk ki: a megfelelő tartalomírási stratégia (felesleges szavak elhagyása, megfelelő
hangnem, rövid mondatok stb.), valamint az egyszerű nyelvezet alkalmazásának
fontosságát175.
A tartalomírással kapcsolatban a legalapvetőbb tanács, hogy minél hosszabban és
bonyolultabban fogalmazunk meg valamit, annál kisebb az esélye, hogy az ügyfelek
végigolvassák (és megfelelően értelmezik). Így végső soron az ügyintézése sikeressége múlik
azon, hogy a lehető legtömörebben, a lényeget előre véve jelenítsük meg az információt. A

Lásd: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007),
102-106.
175 A témában a következőket ajánljuk elolvasni: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content
that Works (San Francisco, CA, 2007); Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG
Könyvek, 2008), 5. fejezet
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tartalom azonban nem csak attól megfelelő, hogy könnyen szkennelhető, hanem a megfelelő
szóhasználat is legalább ilyen fontos. Egy elektronikus kormányzati tartalomnak nem csak
vizuális megjelenésében (erről lásd később az IRS példáját), hanem hangnemében is tükröznie
kell a hitelességet, megbízhatóságot. Ezzel kapcsolatban is javasoljuk más jó példák alapulvételét
(például a gov.uk áttekintését). Emellett mindig legyen egyértelmű a felhasználók számára, hogy
milyen oldalon vannak (vagy milyen szolgáltatást alkalmaznak), és hogy mi a célja, mennyire
aktuális. Ugyanakkor semmiképp ne alkalmazzunk hosszas bevezetőket, üdvözlő szövegeket,
ezeket szinte senki sem olvassa el, ugyanakkor egy lépéssel kitolják az ügyintézés menetét, mivel
elfoglalják a helyet a fontosabb tartalmak elől.
Szintén nem működnek a korábban papír alapon alkalmazott többoldalas útmutatók (és
ezekkel kapcsolatban az is fontos, hogy a kizárólag PDF formátumban176 való elérhetővé tétel
nem jó gyakorlat, mivel a mobilról érkező felhasználók nem biztos, hogy le tudják tölteni a
nagyobb méretű fájlokat, és az akadálymentességet sem támogatja), ezeket nem javasolt egy az
egyben a papíralapúval megegyező tartalommal és szerkezeti egységekkel, változatlan formában
elérhetővé tenni (hiszen, ahogy a fentiekben írtuk, az elektronikus ügyintézés során teljesen
másképp olvasnak a felhasználók). Erre tekintettel javasoljuk a hosszabb tartalmak rövidebb,
önmagában is értelmezhető egységekre bontását. A szétbontás történhet például: az ügymenet
időrendje szerint (lásd például az építési engedélyezést); az egyes különböző feladatok szerint;
célközönség szerint; gyakran ismételt kérdések szerinti struktúrában (például „Mit kell
magammal vinnem az ügyintézéshez?”); végül az információ típusai szerint (szakhatóságok,
illeték stb.). Ugyanígy a – papíralapon, eredetileg – kéthasábos szöveg nem működik a
képernyőn, egy hasábban, és azon belül több áttekinthető bekezdésben javasolt tervezni.
Segíthet továbbá az információtartalom rövid összefoglalása a cikkek elején.
A szöveg konkrét tartalmával kapcsolatban javasolt a jogszabályszöveg bemásolása helyett úgy
megírni a közölni kívánt információt, mintha párbeszédet folytatnánk az ügyféllel. Meg kell
próbálni elképzelni, hogy milyen kérdések fogalmazódnak meg az ügymenet során (ebben az ún.
perszónák segíthetnek, erről a technikáról később részletesebben is írunk), és ezekre szükséges
választ adni. Emellett fontos szempont a gördülékenység is, az ügyfelek minél hamarabb
szeretnék befejezni az ügyintézést. A párbeszédjellegű, ügyfél-centrikus tartalom átvezet a
következő témakörhöz, az egyszerű nyelvezet (plain language) alkalmazásának
fontosságához177.
Az Egyesült Államokban külön kormányzati szervezetet178 hoztak létre annak érdekében, hogy a
kormány minél egyértelműbben, könnyen értelmezhetően kommunikáljon az állampolgárokkal.
A plainlanguage.gov weboldal három tényezőt emel ki egy – kormányzati vagy más
információközpontú – weboldal179 használhatósága tekintetében:
o legyen logikus a felépítése (ez az információs architektúra tervezésének kérdése,
melyről korábban már volt szó);
Erről bővebben: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco,
CA, 2007), 85-86.
177 Magyar kezdeményezésre példa: Mi az a közérthető fogalmazás?, <http://vilagosbeszed.hu/>, elérés ideje:
2016.01.03.
178 The Plain Language Action and Information Network (PLAIN), <http://www.plainlanguage.gov/site/about.cfm>,
elérés ideje: 2016.01.03.
179 A weboldalon kívül bármilyen elektronikus ügyintézést lehetővé tevő felületre érvényesek ezek a szempontok.
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o legyen egyszerűen használható a felhasználói felület (használhatósági kérdés, számos
összetevője van, a jelen Elektronizálási Útmutató ezeket igyekszik röviden összefoglalni);
o legyen egyszerűen értelmezhető az információ (ezt segíti elő az egyszerű nyelvezet
alkalmazása)180.
A webes tartalomírással kapcsolatban a plainlanguage.gov is azokat a szempontokat említi,
amelyeket már a fentiekben tárgyaltunk (felesleges szövegrészek elhagyása, fordított piramis
technika, szkennelhetőség támogatása, ügyfél-centrikus és párbeszédjellegű leírások,
megbízhatóság és hitelesség stb.181), és magával az egyszerű nyelvezettel kapcsolatban például a
következő iránymutatásokat emeli ki182:
o

ahol lehet, kerüljük szakzsargont (hacsak nem épp az adott szakma a célközönség);

o

alkalmazzunk rövid és kifejező címeket, alcímeket183;

o

ne használjunk passzív szerkezetet;

o

szólítsuk meg az ügyfelet;

o

rövid bekezdéseket és mondatokat használjunk;

o

bekezdésenként csak egy témát érintsünk;

o

egyszerűbb szavakkal kommunikáljunk (kevesebb idegen szóval, jogi kifejezéssel)184;

o

minél kevesebb rövidítést alkalmazzunk;

o a mondatszerkesztésnél figyeljünk arra, hogy az alany és az állítmány ne legyen
túlságosan távol egymástól;
o

listákkal és táblázatokkal segítsük az összetettebb leírások megértését;

o

a felsorolásoknál maximum 2 vagy 3 szintet alkalmazzunk (pont, alpont);

o

használjunk példákat a megértés megkönnyítése érdekében;

o

alkalmazzuk a kifejezéseket konzisztensen.185

A plainlanguage.gov mellett a 18F nevű, szintén kormányzati szervezet186 is működtet egy
honlapot az ügyfél-centrikus tartalomírás támogatása érdekében (valamint számos egyéb
kérdéskörrel is foglalkoznak, például az akadálymentességgel, a teszteléssel és magával a
fejlesztéssel is). Útmutatóik részben a fentieket ismétlik, részben további releváns javaslatokat is

Planning a Plain-Language Website, <http://www.plainlanguage.gov/webPL/index.cfm>, elérés ideje: 2016.01.03.
Web-Writing that Works, <http://www.plainlanguage.gov/webPL/web_writing/index.cfm>, elérés ideje:
2016.01.03.
182 Ehhez további ajánlott olvasmány: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that
Works (San Francisco, CA, 2007), 172-204.
183 Címek írásához útmutató: Headings, <http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/headings.cfm>, elérés
ideje: 2016.01.03.
184 A plainlanguage.gov egy külön szólistát is közöl erre vonatkozóan: Simple Words and Phrases,
<http://www.plainlanguage.gov/howto/wordsuggestions/simplewords.cfm>, elérés ideje: 2016.01.03.
185 Federal Plain Language Guidelines, March 2011,
<http://www.plainlanguage.gov/howto/guidelines/FederalPLGuidelines/TOC.cfm>, elérés ideje: 2016.01.03.;
Document Checklist for Plain Language, <http://www.plainlanguage.gov/howto/quickreference/checklist.cfm>,
elérés ideje: 2016.01.03.
186 18F – Building the 21st century digital government, <https://18f.gsa.gov/>, elérés ideje: 2016.01.03.
180
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tartalmaznak, ezek ismertetése meghaladja jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, ugyanakkor
javasoljuk a tartalomstratégiai iránymutatásuk (Content Guide)187 áttekintését.
Az Európai Unió „Gyakorlati útmutató az Európai Unió jogszabályainak szerkesztéséhez” című,
2013-ban kiadott dokumentuma188 – bár nem az elektronikus kormányzati szolgáltatások,
hanem jogszabályok tekintetében – szintén tartalmaz egyszerűsítésre vonatkozó
útmutatásokat.189 Például iránymutatásként megfogalmazza, hogy a „jogi aktus rendelkezéseinek
tömörnek, tartalmuknak pedig a lehető legegyneműbbnek kell lennie. Kerülni kell a túlságosan
hosszú cikkeket és mondatokat, a szükségtelenül bonyolult megfogalmazást és a rövidítések
túlzott használatát.” Látható, hogy már a jogszabályszerkesztés szintjén is megjelennek
bizonyos, fent felsorolt javaslatok. Mivel egy elektronikus kormányzati szolgáltatás nagyon
információközpontú, ezért a tartalom megfelelő megírása, és megfelelő tálalása
kulcsfontosságú190. A következőkben azt tárgyaljuk, hogy hogyan lehet olyan formában,
szerkezetben, felépítésben közölni egy már jól megírt szöveget ahhoz, hogy még jobban
támogassuk a használhatóság és a felhasználó-központúság elveit191.

E.

Vizuális megjelenés

Az elektronikus kormányzat által biztosított tartalmak és funkciók megjelenési formája is
nagyban befolyásolja a felhasználói élményt, a használhatóságot. Ennek a témakörnek is számos
aspektusa van, bevezetésként egy olyan példát mutatunk be, mely azonnal érzékelhetővé teszi a
kérdés fontosságát. 2001-ben az Egyesült Államok adóhatóságának (a továbbiakban: IRS)
weboldala úgy nézett ki, mint egy internetes magazin192, egyáltalán nem tükrözte azt a képet,
amelyet egy állami szervtől várnánk, ezt az IRS is belátta (2002 első félévében váltottak), és már
a 2002-es változat193 is sokkal hitelesebb, és az akkori követelményeknek megfelelő designt
alkalmazza, a jelenlegi site194 pedig még áttekinthetőbb és felhasználó-centrikusabb.

18F Content Guide, <https://pages.18f.gov/content-guide/>, elérés ideje: 2016.01.03.
Online elérhető változat, <http://eur-lex.europa.eu/content/techleg/KB0213228HUN.pdf>, elérés ideje:
2016.01.03.
189 Megjegyzendő, hogy nyelvi egyszerűsítési törekvés Magyarországon is volt a jogszabályi szövegek tekintetében a
Magyary Program keretében, lásd: <http://magyaryprogram.kormany.hu/sikerrel-zarult-a-kim-egyszerusitesiprogramja-epy, elérés ideje: 2016.01.03.
190 Ajánlott olvasmány: Legal Information Can Be Understandable, Too, In: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the
Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007), 263-271.
191 Nemzetközi szervezet a jogi egyszerű nyelvezet alkalmazásának népszerűsítésére: Clarity – an international
association promoting plain legal language, <http://www.clarity-international.net/>, elérés ideje: 2016.01.03.
192 Lásd: <https://web.archive.org/web/20010118210400/http://www.irs.gov/>, és
<https://web.archive.org/web/20010713153944/http://www.irs.gov/>, elérés ideje: 2015.12.30.
193 Lásd: <https://web.archive.org/web/20050122092553/http://www.irs.gov/>, elérés ideje: 2015.12.30.
194 IRS, <https://www.irs.gov/>, elérés ideje: 2015.12.30.
187
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U. S. Internal Revenue Service weboldala, 2002.

U. S. Internal Revenue Service weboldala, 2015.

Az első és legfontosabb szempont tehát egy elektronikus kormányzati szolgáltatás vizuális
megjelenésével kapcsolatban, hogy az legyen összhangban a tartalommal, legyen hiteles,
sugározzon megbízhatóságot. Ha az ügyfelek komolytalannak vagy elavultnak érzékelnek egy
elektronikus ügyintézési lehetőséget, akkor kisebb valószínűséggel fogják igénybe venni, vagy
elkezdik ugyan a folyamatot, de elbizonytalanodnak, és a folyamat közben lépnek ki. A vizuális
megjelenés összes vonatkozó aspektusának tárgyalása meghaladja jelen Elektronizálási
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Útmutató kereteit, a következőkben az általunk leghasznosabbnak tartott iránymutatásokat,
elveket emeljük ki.
A design – és így a tartalom webes vagy más felületen való – megjelenítésének alapelvei közé
tartoznak az ún. Gestalt törvények, melyek azt írják le, hogy mit látunk, érzékelünk koherens
egésznek (általában ösztönszerűen működnek, az érzékeléskor tudatosan nem gondolunk
ezekre, de számos kutatás igazolta, hogy valóban ezen elvek mentén érzékelünk). Egy
elektronikus ügyintézési folyamat megtervezésekor ezek azért lesznek hasznosak, mert
segítenek a felhasználói felület megtervezésére vonatkozó döntésekben (azaz leegyszerűsítve: a
tartalmat milyen formában, mekkora méretben és hova helyezzük).
A Gestalt törvények közé tartoznak például a következők195:
o az egyszerűség törvénye (prägnanz vagy simplicity) – az elemek elrendezésében
mindig a legegyszerűbb formákat keressük;
o a közelség törvénye (proximity) – az egymáshoz közelálló elemeket összetartozónak
érzékeljük;
o a helyes folytatás törvénye (continuation) – az egy vonalra eső elemeket
összetartozónak érzékeljük;
o a fókuszpont törvénye (focal points) – ha több elem közül egyet vizuálisan kiemelünk,
akkor az meg fogja ragadni az érzékelő figyelmét;
o a párhuzamosság törvénye (parallelism) – az egymással párhuzamos elemeket
összetartozónak érzékeljük;
o a párhuzamos mozgás törvénye (common fate vagy synchrony) – az együtt mozgó
elemeket összetartozónak érzékeljük;
o az egységes összekapcsoltság törvénye (uniform connectedness) – az egymással
összekötött elemeket összetartozónak érzékeljük;
o a közös terület törvénye (common regions) – egy csoport részeként érzékeljük azokat
az elemeket, amelyek ugyanazon lezárt területen belül jelennek meg;
o a hasonlóság törvénye (similarity) – a hasonló kinézetű elemeket összetartozónak
érzékeljük;
o a múltbeli tapasztalatok törvénye (past experiences) – az érzékelő korábbi
tapasztalatai befolyásolják az érzékelést, ez természetesen eltérhet attól függően, hogy
melyik kultúrát vizsgáljuk.
Az összetartozóság érzetét támogató tervezés például az űrlapok megtervezésénél nagyon
fontos: az egy csoportba tartozó mezőket egymáshoz közelebb javasolt elhelyezni az
áttekinthetőség érdekében, a hasonló célra szolgáló elemeknek ugyanúgy kell kinézniük, és az

Továbbiak például: a szimmetria törvénye (simmetry and order) – az elemek sorozatát egy közös
szimmetriatengellyel rendelkező szimmetrikus alakzatokként érzékeljük, például: „[ ] [ ] [ ]”; az alakzat és háttér
törvénye (figure/ground) – az elemeket vagy magának a megjeleníteni kívánt alakzatnak látjuk, vagy háttérnek
(positive elements and negative space); valamint a lezárás törvénye (closure) – az elemeket igyekszünk egy egyszerű,
felismerhető mintázatba rendezni, pl. a nem lezárt alakzatokat lezárjuk. Ezek inkább egy logó megalkotásánál
lehetnek fontosak.
195
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egyes elkülöníthető részeket érdemes lehet egy vonallal is körülzárni (az űrlapok tervezésére a
későbbiekben külön is kitérünk); emellett a navigációs rendszer kialakításakor is fontos ezek
figyelembevétele.
A múltbeli tapasztalatok törvénye a már említett mentális modellekkel van kapcsolatban:
például az, hogy a piros inkább a tiltás, a folyamat megállításának, a zöld inkább a folyamat
továbbengedésének színe, számunkra nagyon zavaró lenne ezek felcserélése196.
Mind az elektronikus ügyintézés első szintjét jelentő információközléskor, mind a további
szinteken lényeges, hogy a megjelenített tartalmakat rendszerben kell megjeleníteni (lásd
például a magyarorszag.hu kezdőoldalát). Ebben segítenek az ún. rácsvonalak (grid), valamint
az elemek egymáshoz igazítása (alignment)197 – építve az előbbiekben ismertetett Gestalt
törvényekre. A rácsvonalak és az elemek egymáshoz igazítása segít kifejezni az összetartozást, és
a hierarchia szintjeit, és amellett, hogy a tartalmat rendezi, a tartalom egyes elemei közötti
térközökbe (white space) is rendszert visz. A térközök megfelelő alkalmazása198 segíti a
tartalom, szkennelhetőségét, és a megértést is 20%-kal javítja199 (mivel egyértelművé teszi – a
közelség törvényének megfelelően –, hogy mik tartoznak össze). Térköznek minősülnek ebben
az értelemben az ábrák és a képek körül levő rész; a margók és egyéb eltartások (margin,
padding, gutter); a szöveg sorai, valamint a szavak betűi közötti köz; valamint az oszlopok
közötti térköz. Fontos tehát, hogy attól még, hogy „valahol még maradt hely”, nem kell feltétlenül
megtölteni tartalommal.
Szintén az elrendezéssel kapcsolatos kérdés, hogy az adott elektronikus ügyintézési folyamathoz
tervezni kell egy ún. belépési pontot is, amely mutatja a felhasználónak, hogy hol érdemes
kezdenie. Ezt úgy tudjuk elérni, ha a logikailag első elemet kiemeljük (kontraszt, színek, nagyobb
méret segítségével). Az egyes elemeken belül további hierarchiaszinteket hozhatunk létre (egy
képernyőn általában maximum hármat érdemes). A túl sok kiemelés azt fogja eredményezni,
hogy végeredményben semmi sem lesz kiemelt a többihez képest, ezért fontos, hogy ne legyen
egyszerre túl sok minden, ami magára vonja a felhasználó figyelmét (nem csak emiatt, hanem
olvashatósági szempontból is kerülendő a csupa nagybetűs szöveg).
Az aláhúzást ne használjuk kiemelésre, csak azt húzzuk alá a szövegben, ami link200, ugyanis a
felhasználók megpróbálnak majd rákattintani, és ez felesleges frusztrációt okoz. Emellett a
megfelelően formázott linkek segítik az oldal szkennelhetőségét is201.

A Gestalt törvényekkel kapcsolatban a következők áttekintését javasoljuk: Design Principles: Visual Perception
And The Principles Of Gestalt, <http://www.smashingmagazine.com/2014/03/design-principles-visual-perceptionand-the-principles-of-gestalt/>, elérés ideje: 2016.01.03.; Gestalt Principles Applied in Design,
<http://sixrevisions.com/web_design/gestalt-principles-applied-in-design/>, elérés ideje: 2016.01.03.; Michael
Salamon – Where should you put the „Submit” button? Gestalt laws and interface design (előadás),
<https://vimeo.com/4421057>, elérés ideje: 2016.01.03.
197 Designing With Grid-Based Approach, < http://www.smashingmagazine.com/2007/04/designing-with-gridbased-approach/>, elérés ideje: 2016.01.03.
198 Ezzel kapcsolatban lásd továbbá: Myth #28: White space is wasted space,
<http://uxmyths.com/post/2059998441/myth-28-white-space-is-wasted-space>, elérés ideje: 2016.01.03.
199 Lin, D. Y. M., Evaluating older adults' retention in hypertext perusal: impacts of presentation media as a function of
text topology. (Computers in Human Behavior, 2004.), 20.
200 Bár például a Google a találati oldalon már nem húzza alá a linkeket – a Google alkalmazása annyira elterjedt, hogy
ez a változás nem okozott használhatósági problémát, így is mindenki tudja, hogy a lista melyik része kattintható –,
ugyanakkor egy elektronikus kormányzati szolgáltatás esetén javasoljuk a konvenciókhoz való ragaszkodást, lásd:
Google removes underlined links, says goodbye to 1996, <http://www.theverge.com/2014/3/13/5503894/google196

116

Elektronizálási útmutató

Az elrendezéssel kapcsolatban további elv, hogy a tartalom megjelenítésekor a középre zárást
csak párszavas közlések esetén alkalmazzuk, egyébként balra zárást használjunk. A betűmérettel
kapcsolatban javasolt legalább 12-est alkalmazni alapbeállításként202, és a személyre
szabhatóság érdekében (melyről később bővebben is lesz szó) lehetővé tenni a felhasználók
számára, hogy ezen változtassanak203. Ahol lehet, javasoljuk a 16-os betűméret alapértelmezett
használatát, és emellett érdemes maximum 50-75 karaktert megjeleníteni egy sorban
(desktopon, természetesen a kisebb kijelzőkön ez eltérhet)204. Széleskörben elterjedt nézet, hogy
a sans-serif (talpatlan) font (például: Arial, Verdana) olvashatóbb, ugyanakkor a legújabb
kutatások szerint szinte mindegy, hogy talpas vagy talpatlan205, a lényeg az, hogy a weboldal
vagy alkalmazás „személyiségét” megfelelően kifejezze, azaz például egy elektronikus
kormányzati információ megjelenítésére ne Comic Sans-ot használjunk.
Fontos továbbá, hogy biztosítsunk megfelelő kontrasztot a szöveg és a háttér között206 (a
kontraszt akadálymentességi kérdés is, a gyengénlátók és az idősek számára még fontosabb).
Megjegyzendő, hogy további tipográfiai szempontjai is vannak a felhasználó-centrikus
tervezésnek, de ezek részletesebb tárgyalásától ehelyütt eltekintünk.
Az elrendezés mellett fontos, hogy az egyes elemek egymástól jól megkülönböztethetőek és
egyértelműek legyenek (ezt a megfelelő elrendezés is segíti). Ezek kialakításánál javasolt a már
bevált mintákat, konvenciókat alkalmazni (például a keresést az oldal jobb felső részébe
helyezzük el).
Fontos aspektus továbbá a megfelelő színek alkalmazása. A színek mögötti jelentéstartalmak
(például a kék szín megbízhatóságot sugároz) teljeskörű vizsgálata meghaladja jelen
Elektronizálási Útmutató kereteit, így erre vonatkozóan ajánlott olvasmányokat adunk207, és
ehelyütt csak néhány szempontot emelünk ki:
o

a színekkel hangsúlyozhatóak a domináns elemek,

o

kifejezhető az összetartozás,

o

segít a hierarchia megjelenítésében.

removes-underlined-links-site-redesign>, elérés ideje: 2016.01.17.; Az aláhúzott linkek alkalmazása egyebekben
accessibility kérdés is: Links and Hypertext, <http://webaim.org/techniques/hypertext/link_text#underlining>,
elérés ideje: 2016.01.17.
201 Guidelines for Visualizing Links, <https://www.nngroup.com/articles/guidelines-for-visualizing-links/>, elérés
ideje: 2016.01.17.
202 Use at Least 12-Point Font, <http://guidelines.usability.gov/guidelines/113>, elérés ideje: 2016.01.03.
203 Let Users Control Font Size, <https://www.nngroup.com/articles/let-users-control-font-size/>, elérés ideje:
2016.01.03.
204 Choosing the Right Font: A Guide to Typography and UX,
<https://www.usertesting.com/blog/2014/08/06/choosing-the-right-font-a-guide-to-typography-and-userexperience/>, elérés ideje: 2016.01.03.
205 Ugyanakkor nem mindegy, hogy melyik talpas vagy talpatlan, lásd például: How Sans-Serif Typeface Styles Affect
Readability, <http://uxmovement.com/content/how-sans-serif-typeface-styles-affect-readability/>, elérés ideje:
2016.01.03.
206 Lásd továbbá: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA,
2007), 7. fejezet
207 A Guide to Color, UX, and Conversion Rates, <https://www.usertesting.com/blog/2014/12/02/color-uxconversion-rates/>, elérés ideje: 2016.01.03.; How to create the right emotions with color in web design,
<http://thenextweb.com/dd/2015/04/07/how-to-create-the-right-emotions-with-color-in-web-design/#gref>,
elérés ideje: 2016.01.03.; Colour: User Experience And Psychology, <http://usabilitygeek.com/colour-userexperience-psychology/>, elérés ideje: 2016.01.03.
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Akadálymentességi kérdés – így később külön is kitérünk rá az erről szóló fejezetben –, hogy egy
bizonyos célra (például egy elem funkciójának a megjelenítésére) soha ne használjunk kizárólag
színkódolást, mivel az a színtévesztők, színvakok számára kevésbé vagy egyáltalán nem lesz
érzékelhető208.
A Gestalt törvények mellett kiemeljük Fitts törvényét209 is, melynek lényege, hogy egy cél
kiválasztásának, elérésének ideje a céltól való távolságtól és a cél nagyságától függ. Tehát ha
például egérmutatóval megpróbálunk valamire rákattintani, akkor ennek gyorsaságát
befolyásolja egyrészt az, hogy hol áll éppen az egérmutató, valamint az, hogy mekkora a felületi
elem. Ennek a felülettervezés kapcsán az a jelentősége, hogy a legfontosabb funkciókat könnyen
elérhető helyre kell tenni, és megfelelő méretűre tervezni.
A tartalom megfelelő tagolása, a felhasználó figyelmének irányítása (és a logikailag egymást
követő lépéseken keresztülvezetése) is lényeges kérdés. A következő elemek alkalmazása
javasolt: listák; táblázatok; ábrák, illusztrációk, képek.
A listákkal kapcsolatban a következő iránymutatások alkalmazását javasoljuk210:
o a lista könnyen szkennelhető, ezért akkor is érdemes lehet alkalmazni, ha több elemet
szeretnénk a felhasználó tudomására hozni, és fontos, hogy mindegyiket átfussa (például: a
„mit készítsen elő az űrlap kitöltése előtt” kérdésre adható válasz);
o rövid listákat alkalmazzunk (maximum 5-10) elem; ha ennél több elemet szeretnénk
listázni, akkor szét kell bontani logikus csoportosítás alapján több listára a felsorolást
(megfelelő címekkel jelezve, hogy mire vonatkozik a lista);
o a hosszabb lista akkor alkalmazható, ha a felhasználók számára ismerős és egyértelmű
elemeket tartalmaz (például hónapok; megyék felsorolása);
o megfelelő formázással segíthető a megértés (térközökkel – itt is visszautalunk a
közelség és a hasonlóság törvényére –, kiemelt címsorokkal stb., például a többsoros
listaelemek között nagyon fontos térközt hagyni, különben a lista egy összefüggő „tömbnek”
fog látszani, elvesztve listajellegét);
o ha egy lépéssorozat egyes elemeit jelenítjük meg (például instrukciók adásakor), akkor
alkalmazzunk számokat az elemek sorrendiségének kifejezésére;
o ugyanakkor ne számozzuk meg a lista elemeit, ha nem egymást követő lépésekként
tartoznak össze;

Usability Tip: Don’t Rely on Color to Convey Your Message, <https://uxmag.com/articles/usability-tip-dont-relyon-color-to-convey-your-message>, elérés ideje: 2016.01.03.; Például a Google Chrome böngészőhöz elérhetők olyan
bővítmények, melyek segítségével szimulálhatók a különböző látással kapcsolatos betegségek, állapotok, a tervezés
során érdemes ezekkel megnézni és tesztelniaz elkészült szolgáltatást: SEE,
<https://chrome.google.com/webstore/detail/see/dkihcccbkkakkbpikjmpnbamkgbjfdcn?hl=en>, elérés ideje:
2016.01.03.;
NoCoffee, <https://chrome.google.com/webstore/detail/nocoffee/jjeeggmbnhckmgdhmgdckeigabjfbddl>, elérés
ideje: 2016.01.03.
209 Lásd: Fitts's Law: The Importance of Size and Distance in UI Design, <https://www.interactiondesign.org/literature/article/fitts-s-law-the-importance-of-size-and-distance-in-ui-design>, elérés ideje: 2016.01.17.;
további HCI törvényekkel kapcsolatban lásd például: Understanding the Science Aspect in Interaction Design – A
Summary of „Laws” in the Field, <https://nanlee.wordpress.com/tag/hci-laws/>, elérés ideje: 2016.01.17.
210 Lásd: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007), 7.
fejezet
208
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o a lépéssorozatok közlésekor igyekezzünk egyforma szerkezetű mondatokat használni
(például mindig kezdjük az igével).
A táblázatok alkalmazásával kapcsolatos iránymutatások például a következők:
o

javasolt táblázatot alkalmazni, ha összehasonlítandó számokról van szó;

o szintén hasznos lehet a táblázatos forma, ha az információt feltételek teljesülése alapján
rendszerezzük (például a táblázat két oszlopának címsora: „ha Ön …” és „akkor a következő
jogszabályokat kell alkalmazni”, az első sora pedig például: „egyéni vállalkozó” és „az egyéni
vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény”);
o fontos, hogy mi kerül a baloldali oszlopba, mivel a felhasználók azt látják meg először
(és legyen logikus a sorrend, például az előbbi példa felcserélve nem működne jól, előbb kell
kiválasztani a célközönséget);
o ne legyenek túl szélesek a táblázatok (vízszintes görgetési lehetőséget sokszor nem
veszik észre a felhasználók, és a kisebb képernyőméretre is gondolni kell – ezzel
kapcsolatban megjegyzendő, hogy mobilon még fontosabb a kisebb, maximum 2-3 oszlopos
táblázatok alkalmazása);
o a túl sok sorból álló táblázat sem szerencsés, mivel a felhasználóknak emlékezniük kell
a címsorokra is (hiszen az tartalmazza az arra vonatkozó információt, hogy mit jelenít meg
az adott oszlop);
o a táblázatok formázásánál figyeljünk arra, hogy ne a táblázat legyen hangsúlyos
(például a háttere és az elválasztó vonalak), hanem maga a tartalom.
o

Felmerülhet a kérdés, hogy mikor használjunk listákat, és mikor inkább táblázatokat.

A lista a jobb megoldás, ha
o

több, de egy kategóriába tartozó elemről van szó;

o

egy oszlop elegendő;

o vagy ha több oszlopos, akkor a következő oszlop csak folytatás, de nincs többes
jelentéstartalma (nem fejez ki kapcsolatot) – megjegyzendő, hogy nem javasoljuk, hogy a
szöveg több, egymás melletti oszlopban jelenjen meg az oldalon, hacsak nem táblázatról van
szó.
A táblázat a jobb megoldás, ha
o

több, mint egy kategóriába tartozó információk vannak;

o legalább két oszlopba kívánjuk rendezni az információt (és van többlettartalma az
oszlopos megjelenítésnek a vizuális megfontolásokon kívül, azaz az oszlopok
összehasonlítás vagy kapcsolatot jelenítenek meg).
Az illusztrációk, álló és mozgóképek, ábrák, térképek, grafikonok (a továbbiakban e
részben: képek) alkalmazásával kapcsolatban a következőket emeljük ki.211 Ahogy már fentebb
utaltunk rá, ezek az elemek vonzzák a felhasználók figyelmét, így megfelelő alkalmazásuk

Lásd: Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that Works (San Francisco, CA, 2007),
11. fejezet
211
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segíthet a tekintet megfelelő vezetésében, valamint a tartalom értelmezésében is. Ugyanakkor
ezzel kapcsolatban szükséges figyelembe venni az ún. bannervakság jelenségét is, a képek nem
megfelelő alkalmazása pont ellentétes hatást is kiválthat: a felhasználók tudat alatt direkt
kikerülhetik ezeket a tartalmakat212. Bár ez a veszély egy elektronikus kormányzati weboldalon
kevésbé van jelen, mivel a felhasználók az ügyintézés, ügymenet során nem számítanak
hirdetésekre – emiatt fontos, hogy a képek ne hasonlítsanak reklámokra.
A képek elhelyezésénél azt szükséges végiggondolni, hogy ki a célközönség, és mi a felhasználók
célja azzal, hogy felkeresték a weboldalt (vagy elkezdték az ügyintézési folyamatot). Ezzel
kapcsolatban a két fő kérdés, hogy mit akarunk elérni a kép elhelyezésével; valamint hogy
milyen típusú kép szolgálja leginkább a céljainkat. Például ha egy bonyolult ügyintézési folyamat
megértését segíti egy folyamatábra, akkor érdemes lehet alkalmazni. A képekhez javasolt
nagyobb méretű nézetet biztosítani (és ha a nagyított kép nem elég éles, akkor az nem tükröz
megbízhatóság, ezért törekedni kell a jó minőségű képek alkalmazásra), emellett
akadálymentességi szempontból lényeges, hogy a képekhez alternatív nevet is társítsunk, mivel
a képernyőolvasó szoftver a vakoknak vagy gyengénlátóknak a kép helyett ezt fogja felolvasni213.
A képek nem csak a folyamatok megjelenítésére alkalmasak, hanem például egy ügyintézéshez
szükséges adat megtalálásában is segíthet (például ha megmutatjuk egy képen bekarikázva,
hogy hol találja az ügyfél a személyi azonosítóját). Egyértelmű esetekben ugyanakkor ne
alkalmazzunk képeket, minél több a tartalom, annál kisebb az esélye, hogy minden fontosat
elolvasnak, átnéznek a felhasználók.214
Végezetül kiemelendő, hogy a vizuális megjelenésnek az egész weboldal vagy alkalmazás
tekintetében konzisztensnek kell lennie (ha az egyik aloldalon egy bizonyos stílust
alkalmazunk az alcímekre, akkor egy másik aloldalon is ezt használjuk).
A konzisztencia azonban nem csak egy felülettel kapcsolatban lehet hasznos. Például azon
túlmenően, hogy az egy folyamatgazda szerv által működtetett honlapok egységes arculatot
kapnak, vagy a személyre szabott ügyintézési felület elemei minden szolgáltatás tekintetében
konzisztensek, ez az elv keresztülvihető akár az elektronikus kormányzati működés és jelenlét
teljes spektrumán215. A következőkben jelentőségére tekintettel külön is tárgyaljuk az
egységesség kérdését.

F.

Egységes elektronikus kormányzat

Az egységes arculatnak számos előnye van mind az állam, mind az ügyfél szempontjából
(feltételezve, hogy az egységes arculat megfelelően alkalmazza a jelen Elektronizálási
Útmutatóban is említett felhasználó-centrikus tervezési megfontolásokat), például:

Myth #7: Graphics will make a page element more visible, <http://uxmyths.com/post/702072231/myth-graphicswill-make-a-page-element-more-visible>, elérés ideje: 2016.01.03.
213 Lásd: Alternative Text Basics, <http://webaim.org/techniques/alttext/#basics>, elérés ideje: 2016.01.03.; Creating
Accessible Images, <http://www.doit.wisc.edu/outside-cms/accessibility/online-course/standards/images.htm>,
elérés ideje: 2016.01.03.
214 A vizuális megjelenéssel kapcsolatban javasoljuk áttekinteni a következőt: Travis Lowdermilk, User-Centered
Design (Sebastopol, CA, 2013), 7. fejezet
215 Megjegyzendő, hogy a kormany.hu és aloldalai már ezt az elvet kezdték el követni, azonban a magyar elektronikus
kormányzati jelenléttel kapcsolatban nem szerencsés a kormany.hu és a magyarorszag.hu arculati „kettőssége”.
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o a hitelesség, megbízhatóság kérdése biztosított, az ügyfelek egy idő után már az arculat
alapján fel fogják ismerni, ha kormányzati weboldalon járnak;
o az elektronizálás folyamatában – az egységes arculat megalkotását kivéve – a design
döntésekre nem kell erőforrásokat allokálni (meghatározott elemkészlettel, színekkel,
tipográfiával stb., azonos elvek mentén épülhet fel minden szolgáltatás);
o az alkalmazott megoldások megismerését követően javul a felhasználói élmény,
valamennyi szolgáltatás tekintetében, mert már ismerős lesz a működés, a navigáció
felépítése stb.
Az Egyesült Államokban a már említett 18F kormányzati szervezet 2015 szeptemberében
publikálta az amerikai kormányzati weboldalakat célzó design sztenderdeket (U.S. Web Design
Standards)216. Ez egy nyílt forráskódú keretrendszer, mely a modern design trendeket követi és
alkalmazza a webes akadálymentesség elveit is217. A vizuális megjelenés tekintetében a
tipográfia (fontok, linkek, listák formázása stb.) és a színek kérdését rendezi, emellett kitér a
rácsvonalakra (grid), a gombokra, címkékre, táblázatokra, űrlapokra, navigációra, láblécre stb.,
tehát egy weboldal vagy webes alkalmazás összes fontos elemére218. A közzétett elemekből
bármely kormányzati szerv plusz költség nélkül elkészítheti a weboldalát. Az arculati elemek
tökéletesítése folyamatos, a visszajelzésekre építve fejlesztik az eszköztárat219.
Az Egyesült Királyságban is igyekeznek konzisztens elektronikus kormányzati szolgáltatásokat
nyújtani, az alkalmazandó mintázatokat (design pattern) egy külön weboldalon gyűjtik220,
emellett a gov.uk-n alkalmazott elemek is letölthetők, a teljes eszköztár221 újrafelhasználható
(ugyanúgy, mint a fenti leírt, amerikai példában).222 Ebben az esetben is támaszkodnak a
visszajelzésekre223. Ez az iránymutatás-gyűjtemény annyiban bővebb az előző példánál, hogy
ebben a tartalom és az interakciók224 szintjén is vannak javaslatok. Így például225 külön
tárgyalják, hogy hogyan
o

kell rákérdezni az ügyfél nevére226, vagy a nemére227 egy űrlapon;

Introducing the U.S. Web Design Standards, <https://18f.gsa.gov/2015/09/28/web-design-standards/>, elérés
ideje: 2016.01.03.
217 U.S. Web Design Standards, <https://playbook.cio.gov/designstandards/>, elérés ideje: 2016.01.03.
218 U.S. Web Design Standards – Getting started, <https://playbook.cio.gov/designstandards/getting-started/>, elérés
ideje: 2016.01.03.
219 GitHub – 18F/web-design-standards, <https://github.com/18F/web-design-standards>, elérés ideje: 2016.01.03.
220 List of design patterns, <https://designpatterns.hackpad.com/List-of-design-patterns-0eUk1OdHvql>, elérés ideje:
2016.01.03.
221 Például ez a fejléc: <http://alphagov.github.io/govuk_template/example-proposition-menu.html>, elérés ideje:
2016.01.03.
222 Implementing GOV.UK templates and styles, <https://designpatterns.hackpad.com/Implementing-GOV.UKtemplates-and-styles-asMSScXl8Od>, elérés ideje: 2016.01.03.
223 GitHub – alphagov/govuk_template, <https://github.com/alphagov/govuk_template>, elérés ideje: 2016.01.03.
224 Az interakciók megtervezése is része a felhasználóbarát felületek megtervezésének ennek során a felhasználó
szemszögéből és céljainak megfelelően gondoljuk végig, hogy a felhasználó milyen okból keresi fel a szolgáltatást, és
hogyan tudja elérni a céljait. A felhasználói esetekről szóló fejezetben kitérünk például az interakciótervezés egyik
elemére, a perszónaalkotásra, de külön ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk jelen Elektronizálási Útmutató keretein
belül. Ajánlott olvasmány ez a cikk, valamint a cikk végén felsorolt könyvek: Complete Beginner’s Guide to Interaction
Design, <http://www.uxbooth.com/articles/complete-beginners-guide-to-interaction-design/>, elérés ideje:
2016.01.03.
225 Jelenleg több, mint 100 ilyen pattern található a weboldalon különböző kategóriák szerinti bontásban.
226 People's names, <https://designpatterns.hackpad.com/Peoples-names-mgFWXkwyPEt>, elérés ideje: 2016.01.03.
227Gender and sex, <https://designpatterns.hackpad.com/Gender-and-sex-NHY1Rl0kLD2>, elérés ideje: 2016.01.03.
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o épüljön fel egy ellenőrző oldal, ahol az ügyfél megnézheti beküldés előtt, hogy mindent
jól töltött-e ki228;
o

nézzen ki egy szolgáltatás kezdőoldala229;

o

épüljön fel egy folyamat-állapotjelző230;

o

nézzenek ki a navigációs gombok231;

o

kell alkalmazni a linkeket232;

o kell azonosítani a kerülendő mintázatokat (ún. dark patterns – olyan felhasználói
felületi elemek, melyek a felhasználók figyelmét elterelve vagy figyelmetlenségüket
kihasználva olyan feladatok vagy folyamatok végrehajtására késztetik őket, melyekről nem
is tudnak, és esetleg nem is akarnák megtenni)233.

G.

Akadálymentesség (accessibility)

Már az előző kérdéskörök kapcsán is többször említettük az akadálymentesség (accessibility)
kérdését. A webes akadálymentesség lényege az a törekvés, hogy a különböző fogyatékossággal,
korlátozott állapottal rendelkezők is tudják használni a weboldalakat, webes alkalmazásokat. Ez
az elektronikus kormányzati szolgáltatások esetén különösen fontos, mivel a cél nyilvánvalóan
az, hogy az állampolgárok minél szélesebb köre hozzáférhessen ehhez a lehetőséghez. A webes
akadálymentesség közelebbről azt jelenti, hogy a lehető legnagyobb számú felhasználó képes
befogadni és megérteni az információkat, navigálni és interakcióba lépni a weboldallal, webes
alkalmazással234. Nagyon sokféle képesség korlátozottsága befolyásolhatja a web használatát, és
ezek lehetnek tartósak vagy időlegesek egyaránt, kapcsolódhatnak a személyhez illetve az általa
használt eszközhöz. A fogyatékosság, korlátozottság, hátrányos helyzet lehet például: hallással
kapcsolatos, látással kapcsolatos, kognitív, idegrendszeri, mozgási, beszéddel kapcsolatos, vagy a
használt eszköz elavultságához kapcsolódó. Az időleges korlátok is sokfélék, okozhatja egy
baleset, de akár a rossz fényviszonyok, valamint az éppen alkalmazott eszköz is. A tartós
korlátozottság kialakulhat a kor előrehaladtával, vagy az egészségi állapot romlásával is. A tartós
korlátozottságnál nem mindegy, hogy születéstől fennálló, vagy később szerzett
képességkorlátozottságról beszélünk235.

Check your answers page, <https://designpatterns.hackpad.com/Check-your-answers-page-2DSpTH9J0wU>,
elérés ideje: 2016.01.03.
229 Start pages, <https://designpatterns.hackpad.com/Start-pages-8fitVQYufJX>, elérés ideje: 2016.01.03.
230 Progress indicators, <https://designpatterns.hackpad.com/Progress-indicators-3AOrLoia9Us>, elérés ideje:
2016.01.03.
231 Navigation buttons (continue, next, previous), <https://designpatterns.hackpad.com/Navigation-buttonscontinue-next-previous-zoP1sKiW3y4>, elérés ideje: 2016.01.03.
232 Links, <https://designpatterns.hackpad.com/Links-CgBO9L4bF4a>, elérés ideje: 2016.01.03.
233 Dark patterns, <https://designpatterns.hackpad.com/Dark-patterns-0gYXLSgoodj>, elérés ideje: 2016.01.03.; Dark
pattern gyűjtemény: Dark Patterns: fighting user deception worldwide, <http://darkpatterns.org/>, elérés ideje:
2016.01.03.
234 How People with Disabilities Use the Web: Overview, <http://www.w3.org/WAI/intro/people-useweb/Overview.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
235 Diversity of Web Users – How People with Disabilities Use the Web, <http://www.w3.org/WAI/intro/people-useweb/diversity>, elérés ideje: 2016.01.04.
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A webes akadálymentességgel kapcsolatban a leggyakoribb félreértés, hogy elegendő létrehozni
egy fekete alapon sárga betűs weboldalt, és kész az akadálymentes verzió236. Ez a megközelítés
(amely egyébként a magyar weboldalak sajátossága) azt hangsúlyozza, mintha csak a
látásképességben korlátozottakra terveznénk (és ennek is csak egy szűk szeletére, a
gyengénlátókra, mivel természetesen a vakoknak nem segít ez a verzió)237. Nem külön
akadálymentes verzióra van szükség, hanem egy olyan szolgáltatásra, weboldalra, amely a lehető
legtöbb felhasználó által használható. A tervezés során nem a normális vagy átlagos
felhasználóra kell tervezni (mivel ilyen nem létezik238), és nem is szabad magunkból kiindulni239,
hanem az elérhető ajánlások, szabványok figyelembevételével elő kell segíteni, hogy a
képességek korlátozottsága minél kevésbé befolyásolja a böngészési élményt. Ezt a
megközelítést egyetemes tervezésnek (universal design240) nevezik. Az egyetemes tervezés hét
alapelve a következő:
o

Egyenlő használat

o

Flexibilitás, személyre szabhatóság

o

Egyszerű és intuitív használat

o

Könnyen érzékelhető információ

o

Tévedés minimalizálása

o

Megfelelő hely és méret

o

Minimális erőkifejtés241

A W3C nevű szervezet242 1999-ben közzétett egy akadálymentességgel kapcsolatos
iránymutatás-gyűjteményt a webes tartalmakkal kapcsolatban243, mely 4 alapelv kapcsán
számos irányelvet határoz meg, és az irányelveket is tovább részletezi példákkal, esetekkel. A
négy alapelv a következő:

Ez a gyakorlat az állami szervek weboldalain a leggyakoribb, és talán a legérthetetlenebb megoldás a Köztársasági
Elnöki Hivatal weboldalán található, ahol a főoldalon Braille-írással is fel van tüntetve, hogy „akadálymentes változat”.
237 Ezzel kapcsolatban ajánlott olvasmány: Nem az akadálymentes verzió a megoldás,
<http://www.akadalymentesweb.hu/2011/08/nem-az-akadalymentes-verzio-a-megoldas/>, elérés ideje;
2016.01.04.; Honnan ered az akadálymentes verzió sárga-fekete pöttyös ikonja?,
<http://www.akadalymentesweb.hu/2015/11/honnan-ered-az-akadalymentes-verzio-sarga-fekete-pottyosikonja/>, elérés ideje: 2016.01.04.
238 C. Stephanidis, D. Akoumianakis and A. Savidis, Universal Design in Human-Computer Interaction, In: International
Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors, Volume 1, Second Edition, Kentucky, 2006, 1291.
239 Myth #14: You are like your users, <http://uxmyths.com/post/715988395/myth-you-are-like-your-users>, elérés
ideje: 2016.01.04.
240 Inkluzív designként is hivatkoznak rá, lásd: Designing for Inclusion,
<http://www.w3.org/WAI/users/Overview.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
241 Ezekkel kapcsolatos iránymutatások: Centre for Excellence in Universal Design (CEUD) – The 7 Principles,
<http://universaldesign.ie/What-is-Universal-Design/The-7-Principles/>, elérés ideje: 2016.01.04.;The Seven
Principles of Universal Design, <http://www.universaldesign.com/universal-design/1761-the-seven-principles-ofuniversal-design.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
242 World Wide Web Consortium (W3C), About W3C, <http://www.w3.org/Consortium/>, elérés ideje: 2016.01.04.
243 Jelenleg a 2.0-as verziót kell alapul venni: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0,
<http://www.w3.org/TR/WCAG20/>, elérés ideje: 2016.01.04., magyar nyelven:
<http://www.w3c.hu/forditasok/WCAG20/>, elérés ideje: 2016.01.04.; Megjegyzendő, hogy ez az útmutató ISO
szabvány is: <http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=58625>, elérés
ideje: 2016.01.04., további akadálymentességi szabványok: Accessibility, <http://www.iso.org/iso/accessibility>,
elérés ideje: 2016.01.04.
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o Észlelhetőség – Az információt és a felhasználói felület elemeit olyan módon kell
megjeleníteni a felhasználók számára, hogy azokat érzékelni tudják [példa egy ide tartozó
irányelvre: Megkülönböztethetőség: Könnyítsük meg a felhasználók számára a tartalom
érzékelését (látását és hallását), beleértve az előtér és háttér megkülönböztethetőségét].
o Működtethetőség – A felhasználói felület részei és a navigáció működőképesek
legyenek [ide sorolt irányelv például: Billentyűzet vezérlés: Minden funkció legyen elérhető
a billentyűzetről].
o Érthetőség – Az információnak és a felhasználói felület kezelési módjának érthetőnek
kell lennie [például a következő irányelv tartozik ide: Beviteltámogatás: Segítse a
felhasználókat a hibák elkerülésében és javításában].
o Robusztusság – A tartalomnak elég robusztusnak kell lennie ahhoz, hogy a különböző
alkalmazások által, beleértve a kisegítő technológiákat is, megbízhatóan értelmezhető
legyen [ide jelenleg csak egyetlen irányelv tartozik: Kompatibilitás: Maximalizálja a
kompatibilitást a jelenlegi és jövőbeli felhasználói programokkal, beleértve a kisegítő
technológiákat is].
A fenti iránymutatásoknak való megfelelőség alapján három szintbe sorolható egy weboldal:
o az A szint a legalacsonyabb, ez minimum kell ahhoz, hogy akadálymentesnek
minősüljön egy honlap;
o az AA a következő szint, állami és önkormányzati honlapok esetén minimum ez
ajánlott244;
o az AAA szintet a legnehezebb elérni, jelentős plusz követelményeket jelent, és
leginkább az elsősorban fogyatékos célközönséget kiszolgáló webes tartalmak tervezéséhez
ajánlott.245
A következőkben a látási képesség korlátozottságával246 kapcsolatos tervezésre térünk ki
bővebben. A színlátás képességét befolyásolja például a színtévesztés (Color Vision Deficiency),
mely a férfiak 8%, a nők 0.5%-át érinti247. A leggyakoribb ezek közül a piros-zöld színtévesztés.
A tervezés során ezt a képességkorlátozottságot úgy tudjuk figyelembe venni, hogy nem csak a
színekre alapozzuk a kifejezni kívánt funkciót, jelentést, információt, hanem például további
jeleket (például: + és – jel, nyilak) és eltérő mintázatot (textúrát) alkalmazunk. A látási képesség
korlátozottsága nagyon sokféle lehet, és a korral is változik. A személyre szabhatóság lehetővé
tétele például megoldást nyújthat: többféle betűméretet és színt javasolt felajánlani a
felhasználónak, és egyebekben is fontos, hogy megfelelő kontraszt legyen a háttér és a szöveg
között. A képernyőolvasó szoftvert alkalmazók miatt lényeges, hogy minden nem szöveges

Például minden EU-s weboldalnál kötelező az AA szint 2010-től, lásd: Web Accessibility,
<http://ec.europa.eu/ipg/standards/accessibility/index_en.htm>, elérés ideje: 2016.01.04.
245 Conformance Requirements, <http://www.w3.org/TR/WCAG20/#conformance-reqs>, elérés ideje: 2016.01.04.;
Akadálymentességi elemzés, <http://www.w3c.hu/szolgaltatasok/akadalymenteshonlap.html>, elérés ideje:
2016.01.04.
246 Ahogy már említettük, számos képesség befolyásolhatja az internethasználatot, ezek részletes áttekintése
meghaladja a jelen Elektronizálási Útmutató kereteit. Például a hallással kapcsolatos korlátozottság esetén javasolt a
videók felirattal ellátása; a kognitív képességek korlátozottsága esetén segíthet az egyszerűbb szöveg.
247 National Eye Institute (NEI) – Facts About Color Blindness,
<https://nei.nih.gov/health/color_blindness/facts_about>, elérés ideje: 2016.01.04.
244

124

Elektronizálási útmutató

elemnek alternatív nevet adjunk; és miattuk is fontos, hogy konzisztens legyen a navigáció, mivel
ők egy menü pontjait csak egymás után meghallgatva képesek megismerni, nem tudják
végigszkennelni a szemükkel. A konzisztencia például a gombok elhelyezésekor is fontos, mivel a
felolvasó szoftver sorban olvassa az elemeket, ezért egy ügyintézési folyamat végiggondolásakor
javasolt a folyamatba leginkább illeszkedő, leggyakrabban választott opciót előrevenni (például
a „Tovább” gombot). Az is lényeges, hogy minden vezérelhető legyen billentyűzetről (a vakok
nem használnak egeret). A weboldal szövegezésénél kerülni kell az olyan tartalmakat, melyek
úgy adnak iránymutatást, hogy a látás képességére alapoznak (például: „Kérjük, válasszon a bal
oldalon található lehetőségek közül!” – nem tudják, hogy mi van baloldalon). Emellett javasolt
belső linkeket helyezni az oldalak tetejére, melyekkel meggyorsítható a felolvasó szoftvert
alkalmazók böngészése.
Ahogy már a fentiekben jeleztük, léteznek olyan böngésző bővítmények, melyek segítségével
szimulálhatók az egyes szembetegségek, korlátozott állapotok, a tervezés során érdemes ezekkel
is végigpróbálni a fejlesztett szolgáltatást248.
A már korábban említett 18F nevű szervezetnek akadálymentességi útmutatója249 is elérhető,
javasoljuk ennek áttekintését is. Mind a 18F, mind a W3C is publikált akadálymentességi listákat
(accessibility check-list), melyek segítségével ellenőrizhető, hogy a már elkészült termék,
szolgáltatás megfelel-e a követelményeknek250.
Megjegyzendő továbbá, hogy a webes akadálymentesség követelménye törvényi szinten is
megjelenik. Az Egyesült Államokban a Rehabilitációs törvény [Rehabilitation Act of 1973 (29
U.S.C. 794d)]251 1998-as módosítása óta az 508-as szakasz kimondja, hogy a szövetségi
intézmények olyan információs technológiákat kell alkalmazniuk, melyek egyenlő hozzáférési és
felhasználási lehetőségeket biztosítanak a korlátozott képességekkel, fogyatékossággal élőknek.
Az Egyesült Királyságban az Egyenlőségi törvény (Equality Act 2010)252 tartalmaz hasonló
rendelkezéseket, emellett kormányzati akcióterv253 is készült ebben a témakörben254.

Google Chrome Böngészőhöz: SEE,
<https://chrome.google.com/webstore/detail/see/dkihcccbkkakkbpikjmpnbamkgbjfdcn?hl=en>, elérés ideje:
2016.01.03.; NoCoffee,
<https://chrome.google.com/webstore/detail/nocoffee/jjeeggmbnhckmgdhmgdckeigabjfbddl>, elérés ideje:
2016.01.03.
249 Accessibility Guide, <https://pages.18f.gov/accessibility/>, elérés ideje: 2016.01.04.
250 Easy Checks – A First Review of Web Accessibility, <http://www.w3.org/WAI/eval/preliminary.html>, elérés
ideje: 2016.01.04.; Accessibility Guide – Checklist, <https://pages.18f.gov/accessibility/checklist/>, elérés ideje:
2016.01.04.; további, megfelelőséget vizsgáló eszközök listája: Web Accessibility Evaluation Tools List,
<http://www.w3.org/WAI/ER/tools/index.html>, elérés ideje: 2016.01.04.
251 Section 508, < http://www.justice.gov/sites/default/files/crt/legacy/2009/02/18/508law.pdf>, elérés ideje:
2016.01.04.; GSA Section 508 and Accessibility, <http://www.gsa.gov/portal/content/105254>, elérés ideje:
2016.01.04.
252 Equality Act 2010, <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents>, elérés ideje: 2016.01.04.
253 The eAccessibility action plan: making digital content accessible by everyone – June 2011,
<https://www.gov.uk/government/publications/the-eaccessibility-action-plan-making-digital-content-accessible-byeveryone-june-2011>, elérés ideje: 2016.01.04.
254 További brit források: Accessibility – How to make services that everyone can use, <https://www.gov.uk/servicemanual/user-centred-design/accessibility>, elérés ideje: 2016.01.04.; Government Digital Service – Accessibility
statement, <https://gds.blog.gov.uk/accessibility/>, elérés ideje: 2016.01.04.; BS 8878:2010 – Web accessibility. Code
of practice, <http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030180388>, elérés ideje: 2016.01.04.
248
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A magyar jogalkotásban is megjelenik az akadálymentesség kérdése. A 2007. évi XCII. törvénnyel
kihirdetett Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény 9. cikke kimondja, hogy „a
fogyatékossággal élő személyek önálló életvitelének és az élet valamennyi területén történő
teljes körű részvételének lehetővé tétele érdekében a részes államok megfelelő intézkedéseket
tesznek, hogy másokkal azonos alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek számára […]
az információhoz és kommunikációhoz, beleértve az információs és kommunikációs
technológiákat és rendszereket”. Ezek az intézkedések például vonatkoznak az „akadálymentes
információs és kommunikációs technológiák és rendszerek tervezésének, fejlesztésének,
előállításának és terjesztésének korai szakaszban történő elősegítésére annak érdekében, hogy
ezek a technológiák és rendszerek hozzáférhetővé tétele minimális költséggel járjon”. A
fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
(a továbbiakban: Fogytv.) 4. § h) pont ha) alpontja szerint „a szolgáltatás egyenlő eséllyel
hozzáférhető akkor, ha igénybevétele – az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal –
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült
emberek számára akadálymentes, kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető”; a Fogytv. 4. § h)
pont hc) alpontja szerint pedig „az információ egyenlő eséllyel hozzáférhető akkor, ha az
mindenki, különösen a mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült
emberek számára kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető, az ahhoz való hozzájutás pedig az
igénybe vevő számára akadálymentes”. A Fogytv. 6. §-a szerint „a fogyatékos személy számára
biztosítani kell az egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségét a közérdekű információkhoz, továbbá
azokhoz az információkhoz, amelyek a fogyatékos személyeket megillető jogokkal, valamint a
részükre nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosak.” A Fogytv. 7. § (2) bekezdése külön
kihangsúlyozza, hogy az „információs társadalom nyújtotta lehetőségek erősítik az
esélyegyenlőséget a fogyatékos személyek számára. A fogyatékos személyt az információs
esélyegyenlőség megilleti az információs társadalmi szolgáltatások igénybevételekor.” Az
elektronikus kormányzati szolgáltatások kialakításánál fontos továbbá a Fogytv. 7/A. § (1)
bekezdésének figyelembevétele is, eszerint: „a fogyatékos személy számára – figyelembe véve a
különböző fogyatékossági csoportok eltérő speciális szükségleteit – biztosítani kell a
közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést.”.
Mindezekre tekintettel az elektronizálás során javasoljuk webes akadálymentességi szakértő255
bevonását annak érdekében, hogy ne utólag kelljen akadálymentesíteni, hanem eleve egy
széleskörben alkalmazható változat készülhessen el256.

H.

Felhasználó-centrikus felület tervezése

A fentiekben ismertetettek mellett a felhasználó-centrikus tervezésnek számos további
aspektusa van, nem létezik egy egzakt, minden részletre kiterjedő és választ adó módszertan,
ráadásul egy folyamatosan változó területről van szó, mely az újabb és újabb kutatásokra
alapozva a korábban alkalmazott szabályokat időnként felülírja. Erre tekintettel javasoljuk a
gov.uk és usa.gov, valamint az egyéb, a jövőben jó példaként megjelenő megoldások és
fejlődésük állandó követését. Álláspontunk szerint ugyanakkor a következő, Jesse James

Például Szántai Károly, < http://www.akadalymentesweb.hu/magamrol/>, elérés ideje: 2016.01.04.
Ajánlott olvasmány ebben a témában: Kara Pernice, Jakob Nielsen,l Beyond ALT Text: Making the Web Easy to Use
for Users with Disabilities (Fremont, CA, 2011)
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Garrett által publikált modell257 jól megragadja, hogy milyen rétegekből épül fel a tervezés, és
mik a fő szempontok, ezért ezt a következőkben röviden bemutatjuk.
A tervezés folyamata öt egymásra épülő síkon történik. A stratégia az első, melynek során
meghatározzuk a termékcélokat és a felhasználói igényeket. A termékcél ebben az esetben
általánosan megfogalmazva a kiválasztott folyamatok elektronizálása, ugyanakkor ennél
pontosabb kereteket (például: milyen szintű elektronikus ügyintézés; milyen platformon vagy
csatornán; számszerűsíthető sikerkritérium – például fél éven belül meghatározott számú
felhasználó) érdemes meghatározni, mivel később a célok alapján lehet majd döntéseket hozni. A
felhasználói igények felmérésérének a fontosságáról már korábban is volt szó, csak a célcsoport
ismeretében építhető sikeres szolgáltatás. A kiterjedés síkjához a funkcionális specifikáció és
a tartalmi követelmények megállapítása tartozik. A korábban meghatározott célokra és
igényekre építve meghatározhatók, hogy milyen funkcionalitásra és milyen tartalmakra lesz
szükség. A funkciók lefektetése azért nem elég önmagában, mert lehet, hogy valami csak jó
ötletnek tűnik vagy jól hangzik, de ténylegesen nem lesz megtöltve tartalommal (például
felesleges blogot vagy „aktuális hírek” szekciót fejlesztetni, ha később kiderül, hogy nincs, aki
frissítse, és nem is szükséges igazából a szolgáltatás megvalósításához). A funkcionális
specifikáció objektíven (nem jó az „ügyfélbarát megjelenés”), számszerűsítve (nem elég, hogy
„sokan tudnak majd regisztrálni”), és pozitív oldalról („nem jó például, hogy „amíg az ügyfél nem
adta meg a forgalmi engedély számát, addig nem léphet tovább”, hanem helyette „a
továbblépéshez szükséges a forgalmi engedély megadása, ha enélkül lépne tovább a felhasználó,
akkor újra felajánljuk az adat megadásának lehetőségét”) megfogalmazva tartalmazza az elvárt
funkciók teljes listáját. A tartalom meghatározásánál ne a formát határozzuk meg (például nem
„kell majd Gyakran Ismételt Kérdések”, hanem azt kell végiggondolni, hogy milyen kérdéseket
kell majd feltüntetni), a képek esetén határozzuk meg előre, hogy milyen méretben lesz rá
szükségünk, illetve már ezen a ponton érdemes meghatározni, hogy ki lesz a frissítés felelőse, és
milyen időközönként kell majd elvégezni. Azok a funkciók és tartalmak nem kellenek, amelyek
nem szolgálják a célokat és az igényeket, ezt érdemes szem előtt tartani a tervezés során, így
elkerülhetőek a felesleges elemek, és költséghatékonyabb is a fejlesztés. A struktúra a
következő sík, mely az interakciótervezésből és az információs architektúra kialakításából
áll. Az interakciótervezés során a rendszer viselkedését modellezzük (mi történik egy adott
felhasználói input hatására, majd a felhasználó hogyan értelmezi a szoftver válaszát, és így
tovább; a cél az, hogy egyértelmű legyen, hogy mit lehet megtenni az adott rendszer keretein
belül, és a felhasználó lépéseire adott reakciók kiszámíthatóak legyenek – ebben segítenek
például a már említett mentális modellek), az információs architektúra tervezéséről pedig a
fentiekben már részletesen volt szó, lényege a tartalom megfelelő elrendezése. A következő sík a
csontváz, ennek során a felhasználói felületet (interfészt) és a navigációt tervezzük meg. A
felhasználói felületet először drótvázak (wireframe) és prototípusok (prototype)258 formájában
érdemes megtervezni. A navigációs rendszer tervezését már korábban tárgyaltuk, ennek során
végiggondoljuk, hogy hogyan követik egymást a képernyők, hogyan lehet egyik lapról a másikra

Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 29.
A drótvázakról és a prototípusokról bővebben: A Beginner’s Guide to Wireframing,
<http://webdesign.tutsplus.com/articles/a-beginners-guide-to-wireframing--webdesign-7399>, elérés ideje:
2016.01.05.; Wireframing, <http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/wireframing.html>, elérés ideje:
2016.01.05.; Prototyping, <http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/prototyping.html>, elérés ideje:
2016.01.05.; Javasolt eszköz: Axure, <http://www.axure.com/>, elérés ideje: 2016.01.05.
257
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jutni, milyen hivatkozási rendszert építünk fel stb. Szintén ennek a síknak a része az
információtervezés, mely mind a felülettel, mind a navigációval összefügg: azt vizsgáljuk meg,
hogy az információt milyen formában tálaljuk a felhasználóknak (például: menüpontok nevei,
ikonok, űrlap kérdéseinek sorrendje és a folyamat-állapotjelző kinézete). Az utolsó a felület
síkja, mely az érzéki tervezést foglalja magában. Egy weboldal vagy szoftver esetén leginkább a
hallásra és a látásra hathatunk, előbbi a multimédia alkalmazások és a látásukban korlátozott
felhasználók miatt lehet fontos; de alapvetően a látásra kell koncentrálnunk. Ahogy erről már
korábban volt szó, egy elektronikus kormányzati szolgáltatás designja nem kell, hogy a
legmodernebb trendeket kövesse, de egyrészt az nem jó, ha elavultnak tűnik (lásd:
megbízhatóság, hitelesség fontossága), másrészt – ahogy a fentiekben a vizuális megjelenés
kapcsán bemutattuk, – számos olyan designmegfontolás van, amely az esztétikumon kívüli
szempontokat helyezi előtérbe (például legyen megfelelő kontraszt stb.).
Jesse James Garret modellje mindezek mellett két részre osztja a termék tervezését: a termék
mint funkcionalitás és a termék mint információ két vertikális, az előbbiekben felsorolt
síkokat metsző sík, vannak olyan elemei a tervezésnek, amely vagy csak az előbbihez, vagy csak
az utóbbihoz tartoznak, de ezek megkülönböztetésének inkább csak elméleti haszna van, segít
megérteni, hogy milyen komponensekből áll össze a felhasználói élmény tervezésének
folyamata. Emellett ahogy a lenti ábrán is látható, a síkok az absztrakttól a konkrétig épülnek
egymásra, és ha egy szinten azt találjuk, hogy az előző szint nem támogatja megfelelően a
kérdéses részt, akkor érdemes egyet visszalépni: ez az egymásra épülő tervezés segít elkerülni
azt, hogy a kész termékben például felesleges funkciók vagy átgondolatlan menük legyenek,
illetve költséghatékony is, mivel elegendő egyetlen szintet visszalépni, ha tervezés során
folyamatosan vizsgáljuk az egyes lépcsők, követelmények teljesülését.
Jesse James Garret – The Elements of User Experience259

259

Jesse James Garret – The Elements of User Experience, lásd pl.: < http://www.jjg.net/elements/pdf/elements.pdf>.
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Megjegyzendő, hogy természetesen számos más módszertan elérhető, az alkalmazott
keretrendszer függ a szervezeti kultúrától, a szervezeti nagyságától és természetesen az adott
projekten dolgozó szakemberek preferenciáitól is260.

I.

Adatokra alapozott tervezés és kutatási módszerek

A továbbiakban röviden kiemeljük az adatokra alapozott tervezés fontosságát. A
szakirodalomban háromféle terminológiával találkozhatunk, ezeket azért mutatjuk be, mert a
kérdéskör részletes tárgyalása meghaladja jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, és a
megfelelő kulcsszavak ismerete megkönnyíti a további tájékozódást: a „data driven design” azt
jelenti, hogy a tervezési döntéseket az összegyűjtött adatokra alapozva hozzuk meg. A „datainformed design” szintén adatokra alapozott, de ebben az esetben vagy további kutatásokra
van szükség a döntés meghozatalához, vagy az adatok csak kiindulópontként szolgálnak, de
önmagukban nem alkalmasak döntések meghozatalára. A „data aware design” kifejezés azt az
aspektust hangsúlyozza, hogy a tervezési döntéseket nem pusztán az adatok alapján hozzuk,
hanem a döntések részét képezik az adatokkal kapcsolatos kérdések is: milyen típusú adatokat
gyűjtsünk, az összegyűjtött adatokat hogyan kombináljuk stb., tehát az adatelemző
szakembereknek és a tervezőknek együtt kell dolgozniuk, hogy a megfelelő adatokat használjuk
a megfelelő kérdések megválaszolásához261. Az adatgyűjtés a fenti tervezési síkok bármelyike
során hasznos lehet. A következőkben címszavakban felsorolunk néhány kutatási módszertant
és eszközt, és ajánlunk olyan forrásokat, amely jó kiindulási pontok lehetnek a témakörben való
elmélyedéshez. A felhasználói igények felmérésére vonatkozó adatgyűjtésről egyrészt már
korábban a célcsoport igényeinek felmérésével kapcsolatban volt szó, másrészt később, a
felhasználói esetek kapcsán is kitérünk rá. Egy már meglevő szolgáltatás előzetes felmérésénél
például a heurisztikus elemzést (heuristic analysis – ennek során szakemberek átnézik a
weboldalt vagy szolgáltatást, és 247 szempont szerint értékelik)262 és a kognitív bejárást
(cognitive walkthrough – egy szakember meghatározott feladatokat hajt végre az oldalon, és a
tapasztalatait összeírja263) javasoljuk alkalmazni. A tervezés előtt érdemes jó gyakorlat (best
practice) kutatást végezni (comparative analysis-ként is hivatkoznak rá264), ennek során a
hasonló szolgáltatást nyújtó weboldalakat tekintjük át, valamint az egyes felületi megoldásokat,
elterjedt mintázatokat265 is áttekintjük (sok olyan elem van, amely független a szolgáltatás

További módszertanokkal kapcsolatban lásd: U.S. Digital Services Playbook – Build the service using agile and
iterative practices, <https://playbook.cio.gov/#play4>, elérés ideje: 2016.01.04.; Government Service Design Manual,
<https://www.gov.uk/service-manual>, elérés ideje: 2016.01.04.; What’s the design process at GDS?,
<https://gds.blog.gov.uk/2014/07/18/whats-the-design-process-at-gds/>, elérés ideje: 2016.01.04.; 18F Guides –
Methods, <https://methods.18f.gov/index.html>, elérés ideje: 2016.01.04.; 18F Guides – Agile Principles & Practices,
<https://pages.18f.gov/agile/>, elérés ideje: 2016.01.04.;
261 Rochelle King, Elizabeth F Churchill, Designing with Data – Improving User Experience with Large Scale User
Testing, (O'Reilly, 2015)
262 247 web usability guidelines, <http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html>, elérés ideje: 2016.01.05.
– Innen érdemes letölteni az Excel fájlt, és abba összeírni az értékeléseket (-1, 0 és 1-es adható egy szempontra, a
végén az Excel automatikusan összegzi egy grafikonon az eredményt).; 10 Usability Heuristics for User Interface
Design, <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>, elérés ideje: 2016.01.05.; A Guide To
Heuristic Website Reviews, <http://www.smashingmagazine.com/2011/12/a-guide-to-heuristic-website-reviews/>,
elérés ideje: 2016.01.05.
263 Cognitive walkthrough, <https://methods.18f.gov/cognitive-walkthrough/>, elérés ideje: 2016.01.05.
264 Comparative analysis, <https://methods.18f.gov/comparative-analysis/>, elérés ideje: 2016.01.05.
265 Például: PatternTap, <http://zurb.com/patterntap>, elérés ideje: 2016.01.05.; Little Big Details,
<http://littlebigdetails.com/>, elérés ideje: 2016.01.05.
260
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jellegétől, ilyen például a bejelentkező űrlap). A kutatási módszerek közé tartoznak a már
korábban említett felhasználói interjúk (a jelenlegi vagy leendő felhasználók szokásainak
feltérképezésére alkalmas; ide tartoznak a kérdőívek is), a megbízói interjúk266 (stakeholder
interview267), valamint a fókuszcsoport. A tervezés során hasznos lehet az analitika268, a
látogatottsági statisztikák áttekintése is, azért érdemes analitikát alkalmazni a már működő
szolgáltatás esetén is, mert erre alapozva fejleszthető folyamatosan az elkészült termék (például
kiderül belőle, hogy a felhasználók melyik oldalon mennyi időt töltenek; mely pontokon szakad
meg az ügyintézés folyamata; hány sikeres, lezárult ügyintézés jut egy sikertelenre stb.). Ehhez
kapcsolódóan érdemes hőtérképes adatokat is gyűjteni. Az információs architektúra kialakítása
során jó módszer a már említett kártyarendezés (card sorting). Fontos kutatási módszertan a
használhatósági teszt, az ún. perszónaalkotás, a user journey mapping (még nincs hivatalos
magyar fordítása), a felhasználási esetek (use case) feltérképezése (ezeket a későbbiekben
részletesen tárgyaljuk). Számos további módszertan269 létezik a tervezés különböző fázisaira,
ezek további részletes tárgyalása meghaladja jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, és
tulajdonképpen ha már a felsoroltakat alkalmazzuk a tervezés során, az nagyon jó eredmény.
A következőkben a felhasználó-centrikus tervezés egyes aspektusait kiemelten, külön
részkeretében tárgyaljuk, szó lesz az űrlapok kialakításáról, a felhasználói felület személyre
szabhatóságáról, a multiplatform tervezésről, és részletesebben is megvizsgáljuk, hogy hogyan
lehet a felhasználók igényei alapján tervezni.

J.

Felhasználóbarát űrlap kialakításának elvei

1.

Bevezető, törvényi szabályozás

A felhasználók igényeinek megfelelő űrlapok tervezése különösen fontos kérdés az elektronikus
kormányzati szolgáltatások megvalósítása során, mivel a jelenleg hatályos szabályozás szerint is
gyakran írják elő formanyomtatványok alkalmazását a jogszabályok.
A Ket. 34. § (3) bekezdése kimondja, hogy „jogszabály előírhatja, hogy az ügyfél a kérelmét az e
célra rendszeresített formanyomtatványon vagy elektronikus kapcsolattartás esetén on-line
felületen vagy valamely szoftver használatával elektronikus űrlapon nyújtsa be. Ha törvény az
elektronikus kapcsolattartást kötelezővé teszi, és a kérelmet on-line felületen vagy valamely
szoftver használatával elektronikus űrlapon kell benyújtani, az elektronikus űrlap kitölthető és

Azért nem ügyfélinterjúnak fordítottuk, mert akkor összekeverhető lenne az elektronikus kormányzati
szolgáltatások felhasználóival készített interjúkkal, hiszen ők is ügyfelek)
267 Stakeholder and user interviews, <https://methods.18f.gov/stakeholder-and-user-interviews/>, elérés ideje:
2016.01.05.
268 Javasolt eszközök: Google Analytics, https://www.google.com/analytics/, elérés ideje: 2016.01.05.; Hotjar,
<https://www.hotjar.com/>, elérés ideje: 2016.01.05.
269 További módszertanok gyűjteménye: Summary of Usability Inspection Methods,
<https://www.nngroup.com/articles/summary-of-usability-inspection-methods/>, elérés ideje: 2016.01.05.;
Usability Body of Knowledge – Methods, <http://www.usabilitybok.org/methods>, elérés ideje: 2016.01.05.; 18F
Methods, <https://methods.18f.gov/index.html>, elérés ideje: 2016.01.05.; Usability.gov – Methods,
<http://www.usability.gov/how-to-and-tools/methods/index.html>, elérés ideje: 2016.01.05.; Gov.uk – An
introduction to user research techniques, <https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/userresearch>, elérés ideje: 2016.01.05.;
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letölthető, valamint a szoftver letölthető változatát a hatóság az elektronikus tájékoztatás
szabályai szerint közzéteszi”.
Az Eüsztv. is tartalmaz rendelkezéseket az elektronikus űrlapokkal kapcsolatban: egyrészt az
értelmező rendelkezések között meghatároz kétféle, űrlapokhoz kapcsolódó szolgáltatást (a
meghatározott technikai követelményeknek megfelelő, azonosítást is biztosító ÁNYK
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatást270; valamint az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási
szolgáltatást271), másrészt az automatikus döntéshozatali eljárásban főszabállyá teszi a kérelem
elektronikus űrlap útján benyújtását272, harmadrészt a felhasználó-centrikus szolgáltatások
biztosítása érdekében törvényi szinten is rögzíti egy magasabb minőségű interakció lehetőségét:
az elektronikus űrlapok helyett interaktív, az ügyfelet lépésről-lépésre vezető alkalmazás
használatát273 (mely tulajdonképpen szintén űrlap, de ahogy a következőkben is látni fogjuk, az
űrlap és a kitöltő közötti párbeszéd megteremtésével segíti a kitöltés felhasználóbarát jellegének
erősítését).

2.

Felhasználó-centrikus űrlapok tervezése

Elektronikus űrlapnak tekintünk minden olyan webes vagy önálló szoftverben található felületi
elemet, amely legalább egy beviteli mezőből áll, és amelybe a felhasználó írni tud274. Az űrlapok
három rétege különböztethető meg, a „Kapcsolat”, a „Párbeszéd” és a „Megjelenés”; a
következőkben e három réteg mindegyikére különböző tervezési javaslatokat adunk275.
„Kapcsolat” réteg: a kapcsolat a kitöltést kérő szervezet és a válaszadó felhasználó között áll
fenn. Ennek tárgyalása során két szempontot fogunk megvizsgálni:

Eüsztv. 1. § 1. pont: „ÁNYK űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás: a jogszabályban meghatározott szerv vagy
szolgáltató meghatározott technikai előírásoknak megfelelő elektronikus űrlapok ügyfél általi kitöltését, elektronikus
ügyintézést biztosító szervhez való elektronikus azonosítással egybekötött benyújtását biztosító szolgáltatás” [ezt a
Kormány biztosítja a 38. § (1) bekezdés l) pontja alapján].
271 Eüsztv. 1. § 19. pont: „elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatás: olyan szolgáltatás, amelynek keretében a
jogszabályban kijelölt szolgáltató biztosítja az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által meghatározott
adattartalmú elektronikus űrlapok létrehozását, azok ügyfél általi kitöltésének és benyújtásának lehetőségét;”
Eüsztv. 25. § (3) bekezdés: „Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv köteles olyan, elektronikus ügyintézést
biztosító információs rendszer működtetésére, amely biztosítja legalább az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási
szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését.”
272 Eüsztv. 11. § (2) bekezdés: „Kérelemre induló automatikus döntéshozatali eljárás során az ügyfél az elektronikus
azonosítást követően az elektronikus ügyintézést biztosító szerv által biztosított elektronikus űrlap útján nyújtja be
kérelmét.”
273 Eüsztv. 25. § (7) bekezdés „Ha jogszabály az ügyfél számára valamely jognyilatkozat megtételére
formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap alkalmazását írja elő, vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv
számára formanyomtatvány vagy elektronikus űrlap rendszeresítését teszi lehetővé, az elektronikus ügyintézést
biztosító szerv a formanyomtatvány helyett a jogszabályban meghatározott nyilatkozatok megtételét az ügyfél
számára interaktív alkalmazás rendszeresítése útján is biztosíthatja.”
274 Az internet talán legegyszerűbb űrlapja a Google keresőmezője.
A definíció, valamint az űrlapok három rétegének koncepciója innen származik: Caroline Jarrett, Gerry Gaffney, Forms
that Work, Designing Web Forms for Usability, (San Francisco, CA, 2008), 5. (a három réteg bemutatásához az egész
könyvet alapul vettük)
275 Ajánlott olvasmányok a témában: Caroline Jarrett, Gerry Gaffney, Forms that Work, Designing Web Forms for
Usability, (San Francisco, CA, 2008); Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the Blanks, (New York, 2008); An
Extensive Guide To Web Form Usability, <http://www.smashingmagazine.com/2011/11/extensive-guide-web-formusability/>, elérés ideje: 2016.01.06.; Kollin Zoltán, Így tervezz jó formokat, <http://www.slideshare.net/kollinz/gytervezz-j-formot>, elérés ideje: 2016.01.06.
270
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o hogyan lehet meggyőzni a válaszadókat a kitöltésről (természetesen akkor, ha ez az
egyetlen útja az ügyintézésnek, inkább úgy fogalmazható meg ez az aspektus, hogy hogyan
tervezzünk olyan űrlapokat, amelyekre jól reagálnak a kitöltők);
o

milyen adatokat kérjünk a felhasználóktól.

Az első szemponttal kapcsolatban három iránymutatás fogalmazható meg:
o Alapozzuk meg a bizalmat – a már korábban említett megbízhatóság az űrlapok esetén
még fontosabb, hiszen sokszor személyes adatok megadására kérjük a válaszadót; ennek
elérése érdekében például a következőket tehetjük: az űrlap aloldalán is látsszon, hogy
melyik szervezet oldalán vagyunk; legyen egyértelmű, hogy mi az űrlap célja; legyen
professzionális a vizuális megjelenése, a szövegezésében ne legyenek elütések és helyesírási
hibák; ne alkalmazzunk reklámnak kinéző tartalmakat;
o Minimalizáljuk a negatív reakciókat – a felhasználó ne érezze magát alárendeltnek vagy
butának; a következőket javasoljuk ennek kapcsán: „kérjük” a válaszok megadását, ne csak
felszólítsunk. Az űrlap legyen minél rövidebben, egyszerű nyelvezetű, könnyen
értelmezhető; alkalmazzunk folyamat-állapotjelzőt, hogy a felhasználó tudja, hogy hol tart a
kitöltésben. Ne kérjünk felesleges adatokat (természetesen, ha az űrlap által kért adatok
körét jogszabály határozza meg, és annak felülvizsgálata nem lehetséges, vagy nem vezetett
eredményre, akkor ettől nem lehet eltérni, és a felesleges adatkérések elhagyása
adatvédelmi szempontból is lényeges kérdés). A felhasználóknak adott visszajelzések
szövegezése is nagyon fontos: nem szabad azt éreztetni, hogy a felhasználó elrontott valamit
vagy tudatlan, ehelyett segítőkészen és informatívan, instrukciókat nyújtva javasolt segíteni
a továbbhaladást. Ha a felhasználó hibázik, igyekezzünk a lehető legtöbbet megtartani a már
egyszer megadott adatokból, nagyon frusztráló újrakezdeni a kitöltést.
o Növeljük a jutalmat – nagyobb a kitöltés valószínűsége, ha a válasz kap érte valamit (ez
az elektronikus kormányzattal kapcsolatban például online ügyfélelégedettségi
kérdőíveknél merülhet fel, egy egyszerű ügyintézési folyamat esetén természetesen a
sikeres lezárás lehetősége általában elegendő motivációt biztosít).
A jó reakciót az is megalapozza, ha a megfelelő helyre helyezzük el az űrlapot az ügyintézés
folyamatában. Ne érje váratlanul az ügyfelet, hogy az ügyintézés következő lépése egy
hosszadalmas űrlap kitöltése. Jelöljük meg előre, hogy milyen okmányokat készítsünk elő, és
adjunk egy időbecslést a kitöltéshez szükséges időre vonatkozóan. A gyakran használt űrlapokat
vagy érdemes eleve úgy elhelyezni a felületen, hogy könnyen elérhetőek legyen, vagy a
személyre szabott ügyintézési felület biztosítson lehetőséget arra, hogy az ügyfél gyorslinkeket,
„kedvenceket” határozhasson meg.
Az űrlapok tervezésénél is szükséges ismerni a felhasználókat, a célcsoport igényeit. Szintén
figyelembe kell venni a már tárgyalt akadálymentességi kérdéseket is (például egy felolvasó
szoftver használó számára még fontosabb az űrlap mezőinek logikus elrendezése, az instrukciók
megfelelő helyre pozicionálása276). A használhatósági tesztek277 például különösen alkalmasak

További akadálymentességgel kapcsolatos javaslatokhoz lásd: Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the
Blanks, (New York, 2008), 76-80.
277 Lásd: Developing an Online Form, <http://www.usability.gov/get-involved/blog/2009/10/online-form.html>,
elérés ideje: 2016.01.08.; Forms that Work, Designing Web Forms for Usability, (San Francisco, CA, 2008), 9. fejezet
276
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egy űrlap megfelelőségének ellenőrzésére, hiszen az űrlap egy aktív felhasználói attitűdöt kíván
meg, és a teszt során a kitöltés teljes folyamatát meg tudjuk figyelni278.
A „Kapcsolat” rétegének második szempontja, hogy milyen adatokat kérjünk a felhasználóktól.
Ennek legfontosabb szabálya, hogy a lehető legkevesebbet kérdezzük (ez összhangban van az
Eüsztv. kapcsán megfogalmazott jogalkotói célokkal is: az ügyfelek adminisztratív terhét a lehető
legkisebbre kell csökkenteni), és ne kérjünk olyan adatokat, melyeket máshonnan
beszerezhetünk279. A nem jogszabályban meghatározott adattartalmú űrlapok esetén (tehát
bármilyen más olyan űrlap, amely az elektronikus kormányzati szolgáltatás megvalósulásához,
funkcionálásához szükséges – például: ügyfélkapu bejelentkezés, elfelejtett jelszó,
jogszabálykeresés stb.) javasoljuk a jó gyakorlatok áttekintését (például gov.uk, usa.gov,
australia.gov.au, és további kormányzati portálok).
„Párbeszéd” réteg: a feltett kérdéseket, a hozzájuk fűzött instrukciókat, valamint a kérdések
elrendezését foglalja magában. Az űrlap tulajdonképpen a felhasználó és a szervezet közötti
párbeszédet jeleníti meg formalizált keretek között, közvetett módon. A felhasználó a következő
feladatokat hajtja végre minden egyes kérdés megválaszolása során: a kérdés értelmezése; a
válasz megkeresése; annak ellenőrzése, hogy a válasz megfelelő-e; a válasz begépelése vagy
kiválasztása.
Olyan kérdéseket javasolt feltenni, melyek egyszerűen értelmezhetőek. Az értelmezhetőséget a
következők segítik:
o a feltett kérdésben (címkében) használt kifejezéseknek összhangban kell lennie az
instrukcióban írtakkal;
o a felhasználók által használt terminológia alkalmazása (erről már korábban is említést
tettünk);
o egyszerre egyet kérdezzünk (például ez rossz gyakorlat: „Ha van email címe,
használhatjuk hirdetési célokra?”);
o

a kérdéseket pozitív módon fogalmazzuk meg, és ne használjunk duplatagadást;

o

a kérdések megfelelő csoportosításával egyértelműsíthető a jelentésük;

o mindent töltsön ki a rendszer automatikusan, amit a korábban megadott válaszok
alapján már tud (például az irányítószám alapján már lehet tudni a települést).
A kérdés értelmezését követően segíteni kell a felhasználót a válaszok megtalálásában. A
válaszok ebből a szempontból többféleképp csoportosíthatók, például lehetnek olyan válaszok,
amelyeket szinte gondolkodás nélkül meg tudunk válaszolni, ilyen például a nevünk vagy a
születési időnk. Vannak viszont olyan válaszok, melyeket össze kell gyűjteni, utána kell nézni

Űrlapokat is érintő használhatósági tesztre példa: Krisztina Szeróvay, Usability of E-government Portals and Case
Law Databases in Theory and Practice, Especially from the Viewpoint of Web Forms, Masaryk University Journal of
Law and Technology, Vol 6, No 1 (2012), <https://journals.muni.cz/mujlt/article/download/2604/2168>, elérés
ideje: 2016.01.05.
279 Az Eüsztv. 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy „Az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével az 1. § 17.
pont a)-i) alpontja szerinti elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását,
amely nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell.”
278
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(például a lakcímkártyán szerepel, vagy egy hatósági határozatból kell kikeresni)280. Ezzel
kapcsolatban azt fontos tudatosítani a tervezésnél, hogy ha olyan választ kérünk, ami fejből
megadható, de valójában a válasz specifikus formátumára van szükségünk (és emiatt az
ügyfélnek is utána kell akár néznie a pontos adatnak), akkor ezt mindenképpen jelezzük, legyen
egyértelmű, hogy egy konkrét formátumban van szükségünk az adatra. Hasznosak lehetnek az
ábrák is (például a kért adatot az adott hatósági igazolványon bekarikázva megjelenítő kép).
Mind az értelmezésben, mind a válaszok megtalálásában segíthet a kérdések megfelelő
megfogalmazása, a megfelelően szövegezett címkék.
A válasz megfelelősége ellenőrzésének megkönnyítése érdekében javasolt rövid szöveges
instrukciókat adni, például ahol ez értelmezhető, felhívni a felhasználót a nem megfelelő válasz
következményeire (például: hiánypótlási kötelezettség).
A megfelelő instrukciók megírásával kapcsolatban a következőket javasoljuk281:
o

az űrlapok elejéről hagyjuk el a bevezető szöveget, a felesleges mondatokat;

o

az űrlap címéből pontosan derüljön ki, hogy miről van szó;

o írjuk le, hogy miket készítsen elő az ügyfél az ügyintézéshez, és hosszabb űrlapoknál
adjunk egy időbecslést;
o

adjunk meg elérhetőséget, ahova probléma esetén fordulhat;

o

az instrukciókat egyszerű nyelvezet (lásd a vonatkozó részt) alkalmazásával írjuk meg;

o

kerüljük a szubjektív kategóriákat (például: mostanában);

o ha Súgót, Gyakran Ismételt Kérdéseket írunk, már a címsorból pontosan derüljön ki,
hogy az adott szövegrész mire ad választ (így könnyebb végigszkennelni);
o az instrukciók megírását követően nézzük át újra az elkészült szöveget, és húzzunk ki
mindent, ami felesleges;
o az instrukciók megfelelő elhelyezése is nagyon fontos (látsszon, hogy mihez tartozik; ne
legyen láthatatlan helyen stb.).
A válasz megadását (begépelését, egy vagy több opció kiválasztását) azzal tehetjük könnyebbé,
hogy a megfelelő felületi elemeket használjuk:
o check-boxokat akkor alkalmazunk, ha egy vagy több lehetséges választ adhat meg a
felhasználó (ha sok választási lehetőség van, akkor érdemes valamilyen, a felhasználó által
is felismerhető módon rendszerezni – például ábécésorrendbe tenni);
o a rádiógombok egyetlen válasz kiválasztását teszik lehetővé (például: „Nem: nő vagy
férfi”);
o a szövegbeviteli mezők is tovább differenciálhatók, ugyanis a hosszukkal,
tagoltságukkal is utalhatunk a válaszra (például az irányítószám mezőbe maximum négy

Emellett Jarrett megkülönböztet további két választípust, az egyik a harmadik féltől származó adat – amikor meg
kell kérdeznünk valaki –, a másik pedig arra az esetre utal, amikor sem fejben nincs meg előre a válasz, sem begyűjteni
nem tudjuk, és nem mástól várjuk: ezek az olyan kérdések, melyeket az űrlap kitöltésekor tudunk eldönteni (például
hogy melyik szállítási módot szeretnénk kérni).
281 Lásd továbbá: Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the Blanks, (New York, 2008), 7. fejezet
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karakter begépelését javasolt lehetővé tenni; a bankkártya számot négy darab, egymástól
kis távolságra elhelyezett, négy karakter begépelését lehetővé tevő mezővel érdemes kérni);
o a legördülő listákból választásnál javasolt a leggyakoribb vagy legvalószínűbb elemet a
lista elejére tenni (nem jó gyakorlat például a településválasztás esetén a szigorú betűrend,
mert a „Budapest” választ sokkal több felhasználó fogja kiválasztani);
o a határidők kiválasztásánál és értelmezésénél segíthet egy naptárkomponens (de ne
tegyük kötelezővé a használatát, adjuk meg az elvárt dátumformátumot).
Emellett az is segíthet, ha egyes mezők csak akkor válnak aktívvá, ha tényleg szükség van rájuk
(például ha releváns, hogy az ügyfélnek külföldi címe is van, akkor először érdemes rákérdezni,
hogy van-e, és csak igen válasz esetén megjeleníteni a külföldi cím megadásához szükséges
sorokat).
Az űrlapok párbeszédjellegének erősítése érdekében olyan technikákat javasolt alkalmazni,
melyek további frusztráció okozása helyett gördülékennyé teszik a felhasználó és az űrlap
interakcióját. Ez például a következők segítségével érhető el:
o a hosszabb űrlapokat bontsuk szét, inkább folytatódjon több aloldalon keresztül, és egy
folyamat-állapotjelző mutassa, hogy hányadik lépésnél tartunk (az előbbi alól kivétel az
olyan űrlap, amit nagyon gyakran használunk, mert ebben az esetben már ismerni fogjuk, és
szinte automatikusan töltjük ki);
o az előbbi szétbontást igyekezzünk témák szerint végrehajtani (papíralapon nem nézne
ki jól, ha az egyik oldalon csak harmadáig tartana az űrlap, majd a következő oldalon a
feléig, de egy elektronikus űrlapnál ez nem szempont);
o

a könnyen megválaszolható kérdésekkel érdemes kezdeni;

o az olyan űrlapoknál, melyet jellegüknél fogva időnként visszatérőn vagy rendszeresen
használnak, érdemes valamilyen módon felhívni a figyelmet arra, ha valami
jogszabályváltozás folytán módosult az űrlapon;
o ahogy már említettük, alkalmazzunk folyamat-állapotjelzőket (az állapotjelző a
valóságot mutassa, ne legyenek rejtett plusz oldalak; az egyes témákat is jelezze, ne csak egy
számot írjunk ki; az elnevezések legyenek összhangban az aloldalak elnevezéseivel; mindig
azt az oldalt mutassa aktívként, ahol épp a felhasználó tart; minden aloldalon ugyanott
jelenjen meg);
o az oldal ne töltődjön újra a felhasználó erre vonatkozó inputja nélkül (az rendben van,
ha a felhasználó indukálja, mivel számít rá);
o a megadott válaszokat, ha lehet, azonnal validáljuk (például egyértelmű elütések; nem
megfelelő hosszúságú válaszok), ennek hiányában az űrlap beküldési kísérletét követően
jelenítsük meg a hibaüzeneteket az űrlap fölött, pontosan meghatározva, hogy melyik
mezőkkel és mi volt a probléma;
o az űrlap beküldését követően írjuk le röviden, hogy mi az ügyintézési folyamat
következő lépése, mi fog történni, illetve mi történhet a beküldést követően, és ajánljunk fel
elérhetőségeket kérdés, probléma esetére.
A gördülékenységet segíthetik – alapozva arra az Eüsztv.-ben meghatározott, 2017. január 1-jén
hatályba lépő szabályra, hogy az ügyfél azonosításához szükséges adatok kivételével
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elektronikus ügyintézést biztosító szerv az ügyféltől nem kérheti olyan adat igazolását, amely
nyilvános, vagy amelyet jogszabállyal rendszeresített közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia
kell – azok az automatikusan kitöltött mezők, melyeket a rendszer
o a felhasználó korábbi inputjára tekintettel már ismer (ebben az esetben lehetővé kell
tenni, hogy a felhasználó megváltoztathassa a bevitt értéket); vagy
o más nyilvántartásból valós időben le tud kérni (ilyen esetben csak korlátozottan
javasolt az érték felhasználó általi módosítását biztosítani, ugyanis ha egy közhiteles
nyilvántartásban szereplő adatról van szó, akkor azt külön eljárásban – például adatváltozás
bejelentése – szükséges előbb módosítani).
Az előbbiektől szükséges megkülönböztetni azt az esetet, amikor az űrlapon előre be vannak
állítva alapértelmezett értékek gyakoriság, valószínűség alapján (például ahogy már a
fentiekben is utaltunk rá, például egy legördülő listánál érdemes a leggyakoribb elemet a lista
elejére tenni). Az alapértelmezett értékek alkalmazásának két előnye van:
o egyrészt a kitöltött mező azonnali instrukciót ad a felhasználónak azzal kapcsolatban,
hogy milyen választ várunk;
o másrészt – bár ennek inkább az elektronikus kereskedelemben van jelentősége – az
előre kiválasztott érték jelzi a felhasználónak, hogy általában mit választanak a többiek
(például melyik csomagajánlatot), ezáltal orientálja, segíti a döntését282.
Az űrlapok utolsó rétege a „Megjelenés”, mely korántsem csak a megbízhatóság, hitelesség
kérdése miatt fontos, hanem a kitöltési élményt is nagyban befolyásolja. A legfontosabb elv
ebben az esetben is a konzisztencia: például ha a több oldalból álló űrlap egyik részében egy
bizonyos fontot használtunk, akkor ne váltsunk másik fontra később, ugyanez vonatkozik a
színekre, a címkék formázására, a gombok megjelenésére stb. (Megjegyzendő, hogy a már
korábban említett egységes kormányzati megjelenés és eszközkészlet az űrlapok tervezését is
jelentősen megkönnyítené.)
A szemkövetéses kutatásokról már a fentiekben említést tettünk. Az űrlapokkal kapcsolatban
végzett ilyen kutatások egyike többek között a következőket állapította meg, illetve a
megállapítások alapján a következő javaslatokat fogalmazták meg:
o ajánlott az űrlapok vertikális, egyhasábos elrendezése – a felhasználók fentről lefelé
töltik ki az űrlapot;
o a felhasználók szkennelhetőbbnek érezték, ha az űrlap mezői felett helyezkedtek el a
címkék (és nem a mezőktől balra, jobbra vagy balra zártan);
o ha a mezők felett elhelyezett címke nem megoldható valamilyen okból, akkor balra zárt
címkéket érdemes alkalmazni, mert bár a szemnek többet kell mozognia, a kutatás
résztvevői szerint egyszerűbben áttekinthető volt – arra a kérdésre, hogy hova érdemes
tenni a címkéket, még később külön kitérünk;
o a mezőkhöz tartozó instrukciókat a mezők jobb szélén helyezzük el, de ezt a
felhasználók akkor olvassák el nagyobb valószínűséggel, ha a mezők jobb szélei egymáshoz
vannak igazítva283.
282

The Power of Defaults, <https://www.nngroup.com/articles/the-power-of-defaults/>, elérés ideje: 2016.01.05.
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Egy másik szemkövetéses vizsgálatból284 az derült ki, hogy a címkéket csak a mezőtől balra
(jobbra vagy balra zártan) vagy felette szabad elhelyezni, a mező jobb oldala sokszor nem kap
figyelmet, a mező alatti résznél pedig nem egyértelmű, hogy melyik mezőhöz tartozik
(feltételezve, hogy legalább két mezőből áll az űrlap), és ráadásul a logikai sorrend sem
megfelelő. A következőkben röviden áttekintjük, hogy a négy lehetséges címkeelrendezés
(mező bal oldalán, balra zártan; mező bal oldalán jobbra zártan; a mező felett; a mezőbe írva)
közül melyik mikor alkalmazandó.
A mező felett elhelyezett címkék előnye, hogy gyors kitöltést tesznek lehetővé (nem kell sokat
mozognia a szemnek, gyorsan szkennelhető, gördülékeny a folyamat285). További előny, hogy a
hosszabb címke sem probléma, van helye a mező felett, nem húzza szét széltében az űrlapot (ez
egyébként különösen hasznos több nyelven elérhető szolgáltatások esetén, mivel például a
német nyelvű tartalom tipikusan hosszabb); emellett lehetővé teszi, hogy az összekapcsolódó
mezőket vízszintesen egymás mellé tegyük (például: vezetéknév és keresztnév két beviteli
mezője). Hosszabb űrlapok esetén nem feltétlenül ez a legjobb választás éppen amiatt, hogy
vertikálisan növeli meg az űrlapot (amellett, hogy egy sok görgetést igénylő űrlap frusztrációt
okozhat, nem szerencsés, ha a felhasználó nem látja egy oldalon, görgetés nélkül az egyes
témákat). A mező felett elhelyezett címkékkel kapcsolatban megjegyzendő, hogy megfelelő
pozicionálásuk nagyon fontos szempont, az is zavaró, ha túl távol esnek a mezőktől, és az is, ha
túl közel vannak hozzájuk (javasolt a mező magasságának 50-75%-át alapul venni a távolság
meghatározásakor).
A jobbra zárt címkék előnye a közelség a címke és a mező között, ugyanakkor rontja az
olvashatóságot, ha az űrlap jobb széle az eltérő hosszúságú címkék miatt „darabos”, „megrágott”,
nem egymáshoz igazított elemeket nehezebb átfutni.
Balra zárt címkéket érdemes alkalmazni a fejből nem megadható vagy szokatlan kérdéseket
tartalmazó űrlap esetén (hiszen ezeket eleve értelmezni kell, nem lehet olyan gyorsan
végigszaladni rajtuk, emellett a felhasználók végigszkennelhetik előre, hogy nagyjából mit fog
várni tőlük az űrlap). Hátrány azonban, hogy ha túl távol van a címke és a mező, akkor az rontja
az értelmezhetőséget, növeli a kitöltési időt (ezért szokták további vizuális megoldásokkal
egyértelműsíteni, hogy melyik címke-mező páros tartozik össze, például vonalakkal vagy
váltakozó fehér-szürke háttérrel). A hosszabb kitöltési idő egy elektronikus kormányzati
szolgáltatás esetén akár hasznos is lehet, mert ezáltal az ügyfelek jobban végiggondolják a
válaszaikat, nem „rohannak” annyira. Mind a balra-, mind a jobbra zárás esetén megállapítható,
hogy hosszabb címkék esetén nem biztos, hogy jól fognak működni.
Ha a címkéket magában a beviteli mezőben helyezzük el (esetleg világosszürke színnel, hogy
egyértelmű legyen, hogy az nem előre kitöltés, csak instrukció), akkor jelentősen csökkenthető
az űrlap mérete. Ugyanakkor nem javasoljuk (legalábbis bonyolultabb űrlapok esetén
Web form design guidelines: an eyetracking study, <http://www.cxpartners.co.uk/ourthinking/web_forms_design_guidelines_an_eyetracking_study/>, elérés ideje: 2016.01.05.
284 Caroline Jarrett, Gerry Gaffney, Forms that Work, Designing Web Forms for Usability, (San Francisco, CA, 2008),
126.
285 Egy további szemkövetéses vizsgálat azt találta, hogy a mező felett elhelyezett címkéről a mezőre mozgás 50
ezredmásodpercet vett igénybe, ez éppen tízszer olyan gyors volt, mint a balra zárt címkék esetén (jobbra zárt címkék
esetén 240 ezredmásodperc kellett átlagosan), lásd: Label Placement in Forms,
<http://www.uxmatters.com/mt/archives/2006/07/label-placement-in-forms.php>, elérés ideje: 2016.01.05.
283
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semmiképp, csak egy egyszerű keresőmezőnél, vagy egy „felhasználónév-jelszó” űrlapnál286),
mivel amint a felhasználó belekattint a mezőbe, a címke el fog tűnni, ezért emlékeznie kell rá.
Emellett az űrlap beküldése előtti ellenőrzést is megnehezíti, ha nem láthatók a címkék, csak a
válaszok287.
A következő kérdéskör, hogy hogyan jelöljük, ha egy mező kitöltése „kötelező” (ennek
megadása nélkül nem küldhető be az űrlap), és hogyan, ha csak opcionális:
o a „*” karakterrel jelölés elterjedt módja a kötelezően kitöltendő mezőnek (de azért
mindenképpen jelöljük meg szövegesen, hogy mit jelent a „*”);
o

szintén megfelelő a „kötelező” szövegrész;

o nem lényeges, hogy a jelölés a címke előtt vagy után, vagy a mező előtt (annak bal
oldalán helyezkedik el);
o legyünk konzisztensek (ha már egy elhelyezést és jelölésmódot kiválasztottunk, közben
ne módosítsuk);
o az opcionálisan kitölthetőnél az „opcionális” szövegrész jól működik (de csak a kötelező
mezők megjelölésének kiegészítéseként, ha csak az opcionálisak vannak megjelölve, akkor
ebből a felhasználók nagy része nem fog arra következtetni, hogy a „többi viszont
kötelező”);
o a színkódolás önmagában nem jó gyakorlat (ahogy ezt már az akadálymentesség
kapcsán említettük);
o a mező jobb oldalára helyezett jelölés nem megfelelő, sokszor nem néznek oda a
felhasználók.
Az űrlap vizuális megjelenésével kapcsolatban fontos, hogy a mezők egymáshoz igazítva
helyezkedjenek el, és a térközöket is konzisztensen alkalmazzuk288. Olyan fontokat válasszunk,
melyek könnyen olvashatók (érdemes legalább 16 pt-s betűméretet alkalmazni), ügyeljünk a
megfelelő kontrasztra a háttér és a szöveg között, valamint a beviteli mező színe és a bevitt
szöveg színe között. Ne használjunk túl sok kiemelést (félkövér vagy dőlt betűtípust, és
aláhúzásokat semmiképp, azt tartsuk fenn a linkeknek), mert ezek ronthatják az űrlap
gördülékenységét, elvonják a felhasználók figyelmét. Alkalmazzunk rácsvonalakat az elemek
egymáshoz igazításához a letisztult kinézet és a szkennelhetőség érdekében. Az is szerencsés
továbbá, ha az űrlapnak nem csak a szövegezéséből látszódik, hogy mely szervezethez tartozik
(megjelenésében tükröznie kell az adott elektronikus kormányzati weboldal designját). A
szorosan összetartozó kérdéseket ne csak annyiban csoportosítsuk, hogy egymás után
következnek, hanem vizuálisan is jelenítsük meg az összetartozásukat, ezáltal áttekinthetőbb
lesz az űrlap. Alkalmazzuk a már ismert mintázatokat, konvenciókat (például nem javasolt „újra
feltalálni” egy bejelentkezési űrlapot).

Lásd továbbá: Placeholders in Form Fields Are Harmful, <https://www.nngroup.com/articles/form-designplaceholders/>, elérés ideje: 2016.01.06.
287 Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the Blanks, (New York, 2008), 86-104.
288 A térközökről bővebben: Form Design Quick Fix: Group Form Elements Effectively Using White Space,
<https://www.nngroup.com/articles/form-design-white-space/>, elérés ideje: 2016.01.06.
286
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További aspektusa az űrlapok tervezésének, hogy a kitöltésen kívül a felhasználó milyen módon
léphet interakcióba az űrlappal: a leggyakoribb az, ha csak egy elsődleges akciógomb van az
űrlap végén (például: „Beküldés” vagy „Regisztráció”). Ezzel a kérdéskörrel kapcsolatban a
következő javaslatok fogalmazhatóak meg289:
o ahol lehet, kerüljük a másodlagos akciókat (például „Előnézet”, „Mentés későbbi
folytatáshoz”), mivel ezek megakasztják a folyamat menetét, és hibalehetőségeket
hordoznak magukban;
o ha mégis alkalmazunk másodlagos akciókat, akkor ezeket vizuálisan különítsük el az
elsődleges akcióktól – egy többoldalas űrlapnál mindig az elsődleges akciók azok, amelyek
előreviszik a folyamatot (például: „Tovább” gomb), és minden, ami a folyamatban
visszalépést jelent, másodlagos akcióként jelenjen meg;
o ha destruktív típusú másodlagos akciókat alkalmazunk (például: „Törlés”,
„Alapállapotba visszaállítás), akkor mindig adjunk lehetőséget a felhasználónak a
visszavonásra;
o a többször elküldés elkerülése érdekében mindig adjunk visszajelzést a felhasználónak
arról, hogy a rendszer éppen feldolgozza az adatokat;
o és az előbbit egészítsük ki azzal, hogy időlegesen tegyük inaktívvá a beküldésre
szolgáló gombot290.
A következőkben kiemelten foglalkozunk a felhasználó-centrikus tervezés legfontosabb
összetevőjével: magával a felhasználóval.

K.

Felhasználási esetek beazonosítása, perszónalkotás

A következő két rész ahhoz a követelményhez kapcsolódik, hogy a célcsoport igényeire alapozva
szükséges megtervezni az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat. „A felhasználó-centrikus
tervezés koncepciója nagyon egyszerű: a termék, szolgáltatás tervezésének minden egyes
lépésénél legyünk tekintettel a felhasználóra”291. A következőkben bemutatunk néhány, a
témakörhöz kapcsolódó292 alapvető fogalmat293.
1. Felhasználási eset (Use case): egy cél érdekében tett felhasználói aktivitás, az interakció
lépésekre lebontott halmazát jelenti, és sokkal inkább a szoftver vagy a felhasználói felület elvárt

Ezzel kapcsolatban lásd: Luke Wroblewski, Web Form Design – Filling in the Blanks, (New York, 2008), 6. fejezet
További ajánlott olvasmány a gov.uk oldalairól: Design patterns, <https://www.gov.uk/service-manual/usercentred-design/resources/patterns>, elérés ideje: 2016.01.05.
Papíralapú űrlapokkal kapcsolatos iránymutatás: Print forms – Designing or redesigning paper components for
transactions, <https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/print-forms.html>, elérés ideje: 2016.01.05.
291 Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 17.
292 Ahogy már korábban is említettük, a felhasználó-centrikus tervezés témaköre jóval bővebb annál, amit jelen
Elektronizálási Útmutató keretei között be tudunk mutatni, ebben a részben csak néhány fontosabbnak vélt eszközt
említünk [további módszerekkel, illetve az említett módszerek részletes ismertetésével kapcsolatban lásd például:
Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San Francisco,
CA, 2005)]
293 Az adatokra alapozott tervezésről szóló részben is jeleztük, hogy a fogalmi elhatárolásokat azért tartjuk fontosnak
bemutatni, hogy megkönnyítsük a szakirodalomban való elmélyedést. Megjegyzendő, hogy bár az első
előfordulásuknál megkíséreljük a kifejezések lefordítását, a későbbiekben az angol elnevezést alkalmazzuk (kivéve a
szcenárió esetén).
289
290
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működésének leírására szolgál (ezért inkább informatikai, mint felhasználó-centrikus tervezési
kérdés).
2. Felhasználói leírás (User story): itt egy szükségletből indulunk ki, így ez utóbbi inkább a
felhasználók oldaláról közelít: pár mondatban (és egyszerű, a felhasználók által is érthető
nyelvezettel) megfogalmaz egy konkrét igényt (mindig tartalmazza, hogy kinek, mire és miért
van szüksége).294
A következőkben egy egyszerű példán keresztül mutatjuk be a különbséget a két eszköz között.
A user story például az, hogy „az egyéni vállalkozó295 egy új típusú megbízást kap, emiatt új
tevékenységet szeretne a meglévők közé, ezért a Webes ügysegéd alkalmazásával felveszi a
megbízásnak megfelelő új tevékenységi kört”296.
A use case funkcióoldalról közelít, és az összes lépést tartalmazza, például:
Név: Új tevékenységi kör felvétele egyéni vállalkozáshoz
Összefoglalás: Az előre meghatározott listából a felhasználó kiválasztja a kívánt elemet, és
hozzáadja.
Lényege, szerepe: Az egyéni vállalkozás megkezdésekor nem látható előre teljes körűen, hogy
pontosan milyen tevékenységi körökben fog a vállalkozó megbízást vállalni, ezért indokolt az
elektronikus ügyintézési felületen egy, a tevékenységi körök bővítését célzó funkció kialakítása.
Célcsoport: ügyfélkapuval rendelkező egyéni vállalkozók
Előfeltételek: ügyfélkapu bejelentkezés
Lépések sorozata:
o

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/megnyitása

o

„Ügyfélkapu belépés” gomb megnyomása

o

A rendszer kéri a felhasználónevet és a jelszót

o

A felhasználónév és a jelszó megadása

o

„Belépés” gomb megnyomása

o

„Elektronikusan intézhető ügyek” linkre kattintás

o

„E” betű megnyomása

o

„Egyéni vállalkozás – online ügyintézés (Webes ügysegéd)” linkre kattintás

Requirements 101: User Stories vs. Use Cases, <http://www.stellman-greene.com/2009/05/03/requirements101-user-stories-vs-use-cases/>, elérés ideje: 2016.01.06.
295 A gyakorlatban itt egy konkrét perszóna fog szerepelni, minden perszónához külön user storykat javasolt majd írni,
mivel ennek segítségével jeleníthető meg a célcsoport heterogenitása – az az elv, hogy igyekszünk nem magunkból
kiindulni, hanem többféle felhasználói attitűdöt, hátteret, sajátosságot figyelembe venni.
296 Ajánlások user story írásához: 10 Tips for Writing Good User Stories, <http://www.romanpichler.com/blog/10tips-writing-good-user-stories/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Mike Cohn, User Stories Applied: For Agile Software
Development, (2004)
294
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o

„Használom a szolgáltatást” gomb megnyomása

o

„Egyéni vállalkozás” opció kiválasztása

o

„Egyéni vállalkozással kapcsolatos adatváltozás bejelentése” opció kiválasztása

o

„Tovább” gomb kétszeri megnyomása a „Tevékenységek” fülig

(És így tovább.)
Alternatív utak: nincsenek297
Utófeltételek: az új tevékenységi körrel kibővül az egyéni vállalkozó tevékenységeit tartalmazó
rész.298
Ahogy a fenti példából látható, a user story299 egyszerűen egy ügyféligény, egy ügyintézéshez
kapcsolódó szükséglet (legalábbis az elektronikus kormányzati kontextusban), míg a use case
egy interakciólista, amely a szükséglet kielégítését segíti.
Mindkét eszköz a már fent tárgyalt, öt síkot tartalmazó modellben a funkcionális specifikációhoz,
és a kiterjedés (scope) síkjához kapcsolódik: ezen a szinten szükséges a felhasználók igényeiből
kiindulva megtervezni, hogy mit kell majd tudnia az elektronikus ügyintézésre szolgáló
felületnek300.
3. Szcenárió (Scenario): szintén egy szöveges leírás, de bővebb, mint a user story, ugyanis a
szükségletet (a már megalkotott perszóna felhasználásával – erre bővebben is kitérünk a
következőkben) kontextusba helyezi, például: „Erzsébet301 ötvenhárom éves, már lassan egy éve
egyéni vállalkozó, pár hónapja fejezett be egy fotós tanfolyamot. Tegnap elvállalta egy
rendezvény fotózását, ezért szeretné kibővíteni a megadott tevékenységi köreit a
„Fényképeszet”-tel. Az online Webes ügysegéd használatában korábban mindig lánya segített
neki, de úgy dönt, most megpróbálja egyedül, mert a megbízás rövid határidős, és a lánya
jelenleg külföldön van a bátyjánál […]”. És így tovább. Ezzel kapcsolatban azt szükséges
végiggondolni és részletesen leírni, hogy az adott felhasználó mit tenne ebben a helyzetben302. A
szcenáriónak tehát az interakció fő aspektusaira fókuszálva kell megragadnia a felhasználó

Ha nem egy egyszerűsített példa lenne, akkor lennének, például előfordulhat, hogy olyan tevékenységi kört akar a
felhasználó hozzáadni, ami nincs a listában.
298 Megjegyzendő, hogy ez egy egyszerűsített példa, egy teljes rendszertervben a felhasználási eset leírása bővebb is
lehet, ezzel kapcsolatban ajánlott olvasmány: Alistair Cockburn, Writing Effective Use Cases, (2000), online olvasható:
<http://alistair.cockburn.us/get/2465>, elérés ideje: 2016.01.07.
299 Szintén egy gyakran alkalmazott módszer a storyboarding, melynek során képregényszerűen vizualizálja a cél
eléréséhez szükséges lépéseket. Ennek során a perszóna alapján egy összetett (ún. epic) user storyt képzünk, és utána
ezt bontjuk elemekre a storyboard segítségével, lásd: Agile Scenarios and Storyboards,
<http://www.romanpichler.com/blog/agile-scenarios-and-storyboards/>, elérés ideje: 2016.01.07.; 18F –
Storyboarding, <https://methods.18f.gov/storyboarding/>, elérés ideje: 2016.01.07.
300 További összehasonlításukkal kapcsolatban lásd: Use cases – User Stories: so precious but not the same !,
<http://www.agile-ux.com/2009/01/23/use-cases-user-stories-so-precious-but-not-the-same/>, elérés ideje:
2016.01.07.
301 Megjegyzendő, hogy ha készen lenne Erzsébet perszónája, akkor az „ötvenhárom éves, már lassan egy éve egyéni
vállalkozó” rész szükségtelen, hiszen névről azonosítható, hogy melyik hipotetikus felhasználóról (perszónáról) van
szó.
302 Szcenárióra példa: How to Tell the User’s Story, <https://www.newfangled.com/how-to-tell-the-users-story/>,
elérés ideje: 2016.01.07.
297
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szükségleteit, céljait, ugyanakkor figyelembe kell vennie az adott perszóna tudásszintjét,
képességeit, lehetőségeit is (mert ezek segítségével azonosíthatók az interakció kritikus pontjai).
A szcenáriók főbb elemei a következők:
o

a konkrét felhasználó (perszóna);

o

a feladat vagy szituáció;

o

a felhasználó célja;

o

a lépések és időtartam;

o az elképzelt funkciók, amelyek a feladat elvégzéséhez, a szituáció megoldásához
szükségesek;
o

opcionálisan: kivételes esetek, nehézségek.

A szcenáriók főbb fajtái:303
o napi rendszerességgel jelentkező szcenáriók: a legfontosabb, naponta vagy gyakran
előforduló feladatok, az ezek elvégzéséhez szükséges funkciókra kell fókuszálni – a funkciók
legyenek könnyen elsajátíthatóak, ugyanakkor személyre szabhatóak;
o szükséges szcenáriók: ezeket ritkán kell végrehajtani, de akkor feltétlenül (például:
elfelejtett jelszó);
o szélsőséges szcenáriók: ritkák, a felhasználók nagy részénél sosem fordulnak elő (ez az
a része a projektnek, amire kevesebb erőforrást lehet allokálni idő vagy egyéb erőforrás
hiányában).
4. User Flow: ez szintén a felhasználói igényeken alapul (és másik oldalról a termékcélokon –
azaz mi mit akarunk nyújtani a felhasználóknak), azt írja le, hogy milyen folyamat zajlik le,
milyen utat jár be a felhasználó a felületen egy konkrét feladat megvalósítása érdekében (a Task
Flow fogalmát abban az esetben használják, ha nem differenciálnak különböző felhasználók
szerint, ha annyira egyszerű a felület vagy a feladat, hogy mindenki ugyanúgy fogja végrehajtani
– például a mobiltelefonon a stopperóra funkció alkalmazása általában nem függ a felhasználó
jellemzőitől). A user flow leírásakor mindig egy belépési ponttal kezdjük, és utána listázzuk,
hogy a felhasználó milyen úton jut el a keresett tartalomig, hogyan teljesíti a kitűzött célt.
Például: „Google keresési eredmények közötti link -> magyarorszag.hu valamelyik ügyintézési
folyamatot leíró oldala -> online jogszabálytár”, vagy „Link a magyarorszag.hu-ra ->
magyarorszag.hu főoldal -> Ügyfélkapu aloldal -> Belépés”304. Látható tehát, hogy ebben az
esetben a folyamat megragadása a cél, nem a lépések és az interakció olyan szintű részletezése,
mint a use case-ek esetén. A belépési pontot követően különböző felületeken visz keresztül a
felhasználó útja a konkrét célig305, ami egy elektronikus kormányzati szolgáltatás esetén
valamely például egy ügyintézés sikeres lezárása lehet (adatváltozás bejelentése például)306.

Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 144-149.
Build It With The User in Mind: How to Design User Flow, <http://conversionxl.com/how-to-design-user-flow/>,
elérés ideje: 2016.01.07.
305 Példa egy elektronikus kormányzati szolgáltatás user flowjának tervezésére: Tax discs: how we’re managing the
flow of users to a beta service, <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2014/06/25/tax-discs-managing-user-flow-tobeta/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Példa különböző belépési pontokra a gov.uk esetében: Mapping how users get to
303
304
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A megfelelő user flow megtervezésével egyértelmű és könnyen elsajátítható navigációt
biztosíthatunk, emellett nagyobb lesz a sikeresen záruló ügyintézési folyamatok valószínűsége
(a sikeres alatt ez esetben azt értjük, hogy a folyamat megszakítása nélkül végigmegy az ügyfél
az ügyintézéshez szükséges úton).
5. Customer vagy User Journey Mapping: Ez az eszköz az előbbihez képest megjeleníti a
felhasználó szempontjait, jellemzőit. Ahogy azt a Szolgáltatásfelmérési Útmutatóra bemutattuk,
ez a következőket jelenti: Az ügyfél célja, Az ügyfél elvárása, Az ügyféltől várt cselekvések, Az
ügyfélnek nyújtott szolgáltatások, Az adott lépéssel kapcsolatos prioritások, A kritikus lépések
jelölése az ok rövid leírásával. Tehát ha az adott folyamat elektronizálás kiválasztása az ott
található javaslatoknak megfelelően történt, akkor egy „általános” ügyfélre kidolgozott
feltérképezés már rendelkezésre áll, a tervezés szakaszában ez annyiban bővíthető ki, hogy a
létrehozott perszónák szemszögéből nézve többféle leírás készíthető. Ez szintén abban segít,
hogy az „általános”, magunkból kiindulva alkotott felhasználókoncepció helyett a különböző,
egymástól sokszor igen eltérő igényeket is megpróbáljuk figyelembe venni a tervezés során307.308
A fentiek közül természetesen nem szükséges valamennyi eszközt igénybe venni, illetve látható,
hogy az egyes módszerek több szempontból átfedik és kiegészítik egymást. Ezeket a technikákat
az elektronikus kormányzati szolgáltatások fejlesztésénél is sikerrel alkalmazzák, például a
gov.uk a következőket javasolja a user storyk készítésével kapcsolatban309:
o készítsünk user story kártyákat, melyek a következőket tartalmazzák: cím, cselekvő
(felhasználó, ügyfél), narratíva (miért van szükséges a felhasználónak az adott
szolgáltatásra), cél;

government content on GOV.UK, <https://insidegovuk.blog.gov.uk/2013/09/27/mapping-how-users-get-togovernment-content-on-gov-uk/>, elérés ideje: 2016.01.07.
306 Ajánlott olvasmányok: Stop Designing Pages And Start Designing Flows,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/01/stop-designing-pages-start-designing-flows/>, elérés ideje:
2016.01.07.; Creating Perfect User Flows for Smooth UX, <https://studio.uxpin.com/blog/creating-perfect-userflows-for-smooth-ux/>, elérés ideje: 2016.01.07.
307 Ajánlott olvasmányok: All You Need To Know About Customer Journey Mapping,
<https://www.smashingmagazine.com/2015/01/all-about-customer-journey-mapping/>, elérés ideje: 2016.01.07.;
The Value of Customer Journey Maps: A UX Designer’s Personal Journey,
<http://www.uxmatters.com/mt/archives/2011/09/the-value-of-customer-journey-maps-a-ux-designers-personaljourney.php>, elérés ideje: 2016.01.07.; The Anatomy of an Experience Map, <http://adaptivepath.org/ideas/theanatomy-of-an-experience-map/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Using Customer Journey Maps to Improve Customer
Experience, <https://hbr.org/2010/11/using-customer-journey-maps-to>, elérés ideje: 2016.01.07.; User Journeys –
The Beginner’s Guide, <http://theuxreview.co.uk/user-journeys-beginners-guide/>, elérés ideje: 2016.01.07.;
Customer Journey Mapping Guide for Practitioners,
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.cabinetoffice.gov.uk/media/123970/journey_mapping1.p
df>, elérés ideje: 2016.01.07.; Customer Journey Mapping,
<http://www.smartcities.info/files/Smart_Cities_Brief_Guide_to_Customer_Journey_Mapping.pdf>, elérés ideje:
2016.01.07.
308 A fenti módszerek közül a use case-eket már hosszú ideje alkalmazzák a szoftverfejlesztésben (is), a többi eszköz
viszonylag új, és az ún. agilis (agile) tervezési módszer részeként alkalmazzák, lásd: U.S. Digital Services Playbook –
Build the service using agile and iterative practices, <https://playbook.cio.gov/#play4>, elérés ideje: 2016.01.07.; 18F
Guides – Agile Principles & Practices, <https://pages.18f.gov/agile/>, elérés ideje: 2016.01.07.; Gov.uk – Agile,
<https://www.gov.uk/service-manual/agile>, elérés ideje: 2016.01.07.; Agile does work in government,
<https://gds.blog.gov.uk/2011/05/13/agile-does-work-in-government/>, elérés ideje: 2016.01.07.
309 Writing user stories, <https://www.gov.uk/service-manual/agile/writing-user-stories.html>, elérés ideje:
2016.01.07. A cikk megjegyzi, hogy ez az eszköz csak agilis tervezés esetén alkalmazható, ezzel kapcsolatban lásd az
előző lábjegyzetben hivatkozott forrásokat.
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o a legfontosabb ezek közül a cél (mert ha rossz adatokból indulunk ki, és nem vesszük
igénybe a célcsoport igényeit, akkor nem valós kérdésekre adunk választ);
o ezért a célok meghatározása során a következő kérdéseket szükséges feltenni: „Miért
akarják használni a felhasználók ezt a szolgáltatást?”, „Mit próbálnak elérni?”, „Milyen
szükségletek késztetik őket a szolgáltatás felkeresésére?”, „Milyen kontextusban használják
– otthon, a munkában, mobilról vagy egy gyerek cipelése közben?”, „Milyen gyakran
használják?”;
o ha specifikáljuk, hogy ki a cselekvő, akkor az segít az interakciók kisebb darabokra
bontásában (ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy legyen már egy képünk arról, hogy
ki a célcsoport, kik a felhasználók);
o a kártyakészítés módszere segít abban, hogy a fejlesztőcsapat semmiképp se
feledkezzen meg a user storyk figyelembevételéről;
o meghatározhatók a kártya hátoldalán azok az esetek, körülmények (acceptance
criteria310), melyek bekövetkezte esetén a user storyban foglalt cél teljesül;
o user storyk a következőképp gyűjthetők: erre a célra szervezett workshopokon (a
fejlesztők és a megrendelő tipikusan a projekt elején összeülnek); felhasználói interjúkon; a
kifejezetten a felhasználók igényeinek figyelembevételével megbízott szakember
bevonásával (ún. user representative); résztvevő megfigyeléssel (valódi felhasználók
megfigyelése a szolgáltatás használata közben).
Ahogy a fenti eszközök leírásánál is látható, ezek a módszerek abban az esetben szolgálják
leginkább a felhasználó-centrikus tervezést, ha különböző perszónákra alkalmazzuk őket
(kivéve a use case-t, mert annál a funkción és az interakción van a hangsúly, és elegendő a
„felhasználó”-val végiggondolni). A következőkben ismertetjük a perszónaalkotás technikáját.
A perszónaalkotás előfeltétele, hogy ismerjük a célcsoportot (erre vonatkozóan a fentiekben
javasoltunk módszereket), és a célcsoporton belül felhasználói profilokat (user profile)
hozzunk létre. A felhasználói profil a felhasználók különböző tulajdonságait tartalmazza [iskolai
végzettség, kor (tipikusan egy korcsoport), képességek, munkaerő-piaci státusz stb.]. Például egy
diákhitellel kapcsolatos felületen a célcsoport a 18-35 éves, érettségivel rendelkező,
számítógépet legalább alapszinten kezelni tudó felhasználók. Hangsúlyozandó, hogy a
gyakorlatban nem úgy fog kinézni a folyamat, hogy a már korábban felsorolt technikák (például
interjúk, kérdőívek, fókuszcsoportos beszélgetések, résztvevő megfigyelések stb.) segítségével
begyűjtött adatok alapján azonnal felrajzolhatók a tökéletes felhasználói profilok, megalkothatók
a végleges perszónák: először csak hozzávetőleges profilok és perszónák alkothatók, majd az
adatgyűjtési, kutatási fázis első iterációjában ezek tovább finomíthatók, több körös iteráció
szükséges ahhoz, hogy valós képet kapjunk a felhasználókról311.
A felhasználói profil ideális esetben a következőket tartalmazza (természetesen egy valós
projekt esetén ezeknek az információknak csak a töredéke áll majd rendelkezésre):

Bővebben: Creating better acceptance criteria for user stories,
<https://gdstechnology.blog.gov.uk/2015/03/04/creating-better-acceptance-criteria-for-user-stories/>, elérés ideje:
2016.01.07.
311 Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San
Francisco, CA, 2005), 42
310
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o

demográfiai adatok (kor, nem, lakóhely);

o

foglalkoztatási adatok (beosztás, munkatapasztalat);

o

munkahely adatai (cég mérete, iparág);

o

iskolai végzettség;

o számítógéphasználati tapasztalat (számítógépes ismeretek, hány éve használ
számítógépet);
o

tapasztalat a konkrét termékkel (például van-e jelenleg ügyfélkapuja);

o

elvégzendő feladatok a termékkel kapcsolatban;

o szaktudás (a felhasználó mennyire ismeri a termékkel, szolgáltatással érintett
területet);
o elérhető technológia (infokommunikációs technológiákkal való ellátottság, egyéb
eszközök – mobil, tablet – megléte);
o attitűdök és értékek (preferenciák, technofób vagy tecnokrata);312
álláspontunk szerint szükséges figyelembe venni a következőt is:
o

továbbá

akadálymentességi tényezők (fogyatékosság, idős kor).

A felhasználói profilok elkészültét követően a csoportképzés a feladat: meghatározott
hasonlóságok alapján a felhasználókat kategóriákba soroljuk, például:
o

Kor szerint (gyerek, fiatal felnőtt,, időskorú);

o

Tapasztalat szerint (kezdő, gyakorlott);

o

Attitűd szerint (korai alkalmazó/felhasználó – early adopter, technofób);

o

Elsődleges feladat szerint (Vevő, Eladó).

A csoportképzés egyik elterjedt technikája az affinitás diagram (vagy KJ diagram), amikor a
rendezendő információkat kártyákra vagy post-itekre írjuk, és ezt követően hasonlóságok
szerint elrendezzük őket. Megjegyzendő, hogy a kártyarendezés (card sorting) eszközéhez
képest annyi az eltérés, hogy itt nem felhasználókat kérünk meg, hanem a tervezőcsapat rendezi
az elemeket, és nem többféle eredmény lesz, hanem a csapaton belüli közös konszenzus egyetlen
végeredményt hoz313.
A felhasználói profilok és a kívánt csoportok alapján kezdhető meg a perszónaalkotás
folyamata314. A perszónák nem valódi emberek, de reprezentálják őket a tervezés folyamata
során. A valódi felhasználók hipotetikus archetípusai. És bár képzeletbeliek, szigorúan kötődnek
a valósághoz, mert igazából nem is alkotjuk őket, hanem inkább felfedezhetőek a kutatási

Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San
Francisco, CA, 2005), 46, megjegyzendő, hogy a hivatkozott forrás további két elemet felsorol, de ezeket nem
javasoljuk alkalmazni.
313 Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San
Francisco, CA, 2005), „F” Függelék
314 Egy részletes perszónaalkotási esettanulmány: Carol Righi, Janice James, User-Centered Design Stories – RealWorld UCD Case Studies, (San Francisco, CA, 2007), 209-240
312
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eredmények alapján létrejövő mintázatokban. A perszónákat a céljaik határozzák meg; illetve
másik oldalról a felhasználói célokat a perszónák jelenítik meg315.
Példa egy perszónára (a perszónáról fotót is javasolt csatolni316): „Mészáros Erzsébet 53 éves,
budapesti bolti eladó és mellette egyéni vállalkozó. Végzettsége szerint általános iskolai
rajztanár, de a szakmájában csak négy évet dolgozott, ezt követően évekig virágkötő volt, majd
jelenleg is egy kreatív hobbiboltban eladó. Elvált, három gyermeke van, akik közül csak a
legkisebb, a lánya él vele egy kétszobás lakótelepi lakásban. Egyéni vállalkozóként
könyvborítókat tervez. Szabadidejében ékszereket készít, és szívesen fotózik a külföldön élő
nagyobb fiaitól kapott digitális fényképezőgéppel. A számítógépet alapszinten kezeli, képes
feltölteni a képeit, és néhány alapvető korrekciót is el tud végezni a fia által telepített ingyenes
célszoftverrel. Az internetes böngészése a megszokott, gyakran látogatott oldalakra
korlátozódik, nem nagyon szokott új szolgáltatásokat kipróbálni, kivéve, ha a gyerekei
megmutatják neki, mivel fél, hogy valamit elronthat. Két éve olvasószemüveget használ, mert
közelre romlott a látása. Örül neki, hogy az egyéni vállalkozással egy kis plusz pénzt kereshet
eladói fizetése mellé. Azt tervezi, hogy megtanulja a fényképészet alapjait. Okostelefonja van, de
funkcióit nem használja ki, nem szereti az érintőképernyőt. Az egyéni vállalkozásával
kapcsolatos ügyintézésben általában a lánya segít neki, de szeretné, ha a jövőben egyedül is el
tudna boldogulni. [...]”317
A perszóna jellemzésében a következőkre javasolt kitérni318:
o Identitás: teljes név, kor, egyéb demográfiai jellemzők (a lényeg, hogy reprezentálják a
felhasználói profilok alapján képzett csoportokat), fénykép
o Státusz: elsődleges, másodlagos, harmadlagos vagy anti-felhasználó (erről a jellemzőről
részletesebben lesz szó a későbbiekben)
o Célok: nem csak az adott termékkel, szolgáltatással kapcsolatban, hanem egyebekben is
mik a céljai az életében
o Képességek: mi a háttere, mi a szakterülete (iskolai végzettség, tréningek, egyéb
speciális képességek – nem csak az adott termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódóan)
o Feladatok: Milyen feladatokat hajt végre a termékkel, szolgáltatással kapcsolatban?
Milyen gyakran? Általában mennyi ideig tart?
o Kapcsolatok: a felhasználó kapcsolatait érdemes figyelembe venni a tervezésnél,
például az idősek internetes jelenlétében általában nem elhanyagolható az unokák segítsége
o

Követelmények: Mire van szüksége a felhasználónak?

o

Elvárások: Mit gondol, hogyan működik a termék, szolgáltatás?319

Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 101.
Travis Lowdermilk, User-Centered Design (Sebastopol, CA, 2013), 6
317 A konkrét tervezési folyamatban ennél még részletesebben is érdemes leírni a jellemzőiket.
318 Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San
Francisco, CA, 2005), 50-51.
319 Példa perszónákra: Jesse James Garrett, The Elements of User Experience (Berkeley, CA, 2011), 51.; Carol Righi,
Janice James, User-Centered Design Stories – Real-World UCD Case Studies, (San Francisco, CA, 2007), 234-235.;
Catherine Courage, Kathy Baxter, Understanding Your Users – A practical guide to user requirements (San Francisco,
CA, 2005), 75-93.
315
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A perszónák tehát képzeletbeli felhasználók részletes jellemzései, amelyeket valós emberekről
gyűjtött, meghatározott adatok alapján alkotunk meg.
A perszónaalkotás előnyei a következők:
o lesz egy közös kiindulási alapja a tervezőcsapatnak (a csapat minden tagjának más az
elképzelése a felhasználókról, ez segít az egységesítésben);
o a konkrét felhasználókra fókuszálunk, és többé nem egy „átlagos” vagy „normális”
felhasználóra tervezünk – ha a perszónának tervezünk, akkor valószínűleg a hasonló
jellemzőkkel rendelkező felhasználóknak is jó lesz az élménye;
o a tervezőcsapat empátiáját javítja, ha nem számadatoknak készítjük a felhasználói
felületet.
Természetesen ahogy már említettük, a perszónaalkotás egy iteratív folyamat, ezért a kialakult
feltételezések, jellemzők folyamatosan változni fognak.
A perszónaalkotást már az adatgyűjtés, kutatás közben elkezdhetjük, az elején kialakult kép a
későbbiekben folyamatosan finomodni fog. Fontos, hogy túl sok perszónával nem lehet dolgozni,
javasolt a hasonlókat összevonni (a hasonlóság kapcsán a fő szempont a célok hasonlósága).
Érdemes a „negatív perszónákat”320 (anti-felhasználó) is definiálni, akiknek biztosan nem
tervezünk.
A perszónákat csoportosítani lehet a következők szerint:
o az elsődleges perszóna az, aki a tervezés középpontjában áll: neki mindenképp meg
kell felelnünk, ugyanakkor nyilván nem lesz tökéletesen elégedett egy másik perszónára
tervezett felülettel (általában az elsődleges perszóna azt a felhasználót reprezentálja, akinek
folyamatosan visszatérően vagy a napi rutinja során szükséges van a termékre,
szolgáltatásra); az elsődleges perszóna helyes megválasztása kulcsfontosságú;
o a másodlagos perszónákra is tervezünk, szempont, hogy számukra is kényelmes
legyen a használat, de nem ők állnak a tervezés fókuszában (például az elsődleges
felhasználók igényeire tekintettel hozzáadott pluszfunkcionalitás nem befolyásolja
negatívan a másodlagos perszónák – illetve az általuk reprezentált felhasználók – élményét;
o a kiegészítő perszónák elvárásait és szükségleteit bár figyelembe vesszük a
tervezésnél, de a döntési pontokon nem az ő javukra döntünk321.
Fontos, hogy a perszónákhoz ne valódi embereket használjunk mintául – egyedi szokásokra és
elvárásokra nem javasolt tervezni. Lényeges továbbá, hogy a perszónákra a tervezés során végig
tekintettel kell lenni, az egész tervezőcsapatnak meg kell tanulnia a nevüket, így valóban
felhasználó-centrikussá válhat a folyamat.
A kész – illetve első verziójú – perszónák alkalmazásával ezt követően megalkothatjuk a user
storykat, a szcenáriókat, a user flow-kat és a user journey-ket. Ez a négy eszköz tehát annyiban

John Pruitt, Tamara Adlin, The Persona Lifecycle: Keeping People in Mind Throughout Product Design, (San
Francisco, CA, 2006), 214.; Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 102.
321 Carol Righi, Janice James, User-Centered Design Stories – Real-World UCD Case Studies, (San Francisco, CA, 2007),
233.; Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 103.
320
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több, mint a use case (csak a lépéseket ismerjük, de a mögötte álló motivációt nem), hogy
megjeleníti a különböző felhasználói csoportok igényeit, céljait322, jellemzőit is323. A
következőkben a tervezés validálási szakaszáról, és ezen belül főként a használhatósági
tesztekről lesz szó.

L.

Tesztelés, különös tekintettel a moderált használhatósági tesztre

A fentiek alkalmazásával kialakított felhasználói felületetet teszteléssel validáljuk. Ezzel
kapcsolatban két szempontot hangsúlyozunk:
o a tervezés abból a szempontból nem lineáris folyamat, hogy mindent megtervezünk,
majd azt teszteljük, és a tesztelés tanulságainak levonását, a szükséges módosítások
átvezetését követően „készen vagyunk”: fontos, hogy a folyamat során állandóan, iteratív
jelleggel, több körben teszteljünk;
o nincs szükségünk egy majdnem kész termékre vagy szolgáltatásra a teszteléshez, már
egy papír-prototípusból is sokat lehet tanulni a tesztek segítségével.
A következőkben áttekintjük a használhatósági tesztelés (usability testing) fajtáit és
módszertanát.; ám előtte fontos kiemelni, hogy a tesztelés során kvalitatív és kvantitatív
adatok is gyűjthetők324. A kvantitatív tesztek kapcsán a következő metrikákat javasolt például
alkalmazni325:
o sikerráta (success rate) – képes a felhasználó a feladat, szcenárió teljesítésére? (a
moderált használhatósági teszttel kapcsolatban részletesen is kitérünk majd arra, hogy mi
tekinthető sikeresnek);
o hibaráta – milyen hibákat vétettek leggyakrabban a felhasználók? a hibáknak két
fajtáját javasolt megkülönböztetni ebben a körben: a kritikus hibák miatt a felhasználók
egyáltalán nem képesek teljesíteni a feladatot, míg a nem kritikus hibák csak a feladat
elvégézésének hatékonyságát csökkentik;
o végrehajtáshoz szükséges idő – az egyes felhasználók mennyi idő alatt végeznek az
adott feladattal;
o szubjektív mérőszámok – a tesztek végén érdemes megkérni a felhasználókat, hogy
egy skálán osztályozzák az elégedettségüket, a használat egyszerűségét, az információk
elérhetőségét stb. – bár ez (ahogy a neve is mutatja) szubjektív, meglepően jól alkalmazható
a kritikus pontok kimutatásában.326

A cél-orientált tervezésről bővebben: Alan Cooper, The Inmates Are Running the Asylum, (2004), 137-144.
Megjegyzendő, hogy a perszónaalkotás témakörének számos további aspektusa van, a fent hivatkozott könyvek
közül elsősorban a következők teljes áttekintését javasoljuk: John Pruitt, Tamara Adlin, The Persona Lifecycle:
Keeping People in Mind Throughout Product Design, (San Francisco, CA, 2006); Alan Cooper, The Inmates Are
Running the Asylum, (2004); további ajánlott olvasmányok: Alan Cooper, About Face 3: The Essentials of Interaction
Design (Indianapolis, IN, 2007), 5. fejezet; Janice (Ginny) Redish, Letting Go of the Words, Writing Web Content that
Works (San Francisco, CA, 2007), 19-28.
324 A különböző módszertanok összehasonlításával kapcsolatban lásd: When to Use Which User-Experience Research
Methods, <https://www.nngroup.com/articles/which-ux-research-methods/>, elérés ideje: 2016.01.08.
325 Lásd: Usability Metrics, <https://www.nngroup.com/articles/usability-metrics/>, elérés ideje: 2016.01.08.
326 Lásd például: 10 Things To Know About The Single Ease Question (SEQ),
<http://www.measuringu.com/blog/seq10.php>, elérés ideje: 2016.01.08.
322
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A kvalitatív (a fenti metrikák alkalmazásának és a következőkben tárgyalt moderálatlan távoli
tesztek eredményeként előálló számadatok) és a kvantitatív (szöveges értékelések, jegyzetek)
adatok kombinált felhasználását javasoljuk a tervezési folyamat egésze során.
A használhatósági teszteknek alapvetően két fajtáját különböztethetjük meg327:
o

moderált – ez lehet személyes és távoli (remote);

o

moderálatlan – ez mindig távoli328.

A moderálatlan (és ezért minden esetben egyben távoli) használhatósági tesztek lehetővé
teszik, hogy a tervezőcsapat valamely tagjának közreműködése nélkül, tipikusan erre szolgáló
webes eszközök segítségével teszteljük a terméket, szolgáltatást, vagy annak valamely
aspektusát.
A moderált, de távoli használhatósági teszt pusztán annyiban különbözik a következőkben
bemutatott személyes teszttől, hogy nem egy légtérben van a felhasználó és a moderátor, ezért
az alábbiakban leírtak ezen aspektuson kívül teljes mértékben alkalmazhatóak a
videókapcsolaton keresztül megvalósított távoli tesztekre is.
A moderált és személyes használhatósági teszt lényege, hogy leültetünk valakit a készülő
termék, szolgáltatás elé, különböző feladatok elvégzését kérjük tőle, és a feladatok teljesítése
során megfigyeljük, hogy hogyan alkalmazza azt. Tekintettel arra, hogy a folyamatgazda
szervezetnél nincs felhasználói felülettervezéssel kapcsolatos előképzettség, valamint
költséghatékonysága okán a Steve Krug által „fapados” használhatósági tesztnek329 nevezett
módszertanból kiindulva teszünk javaslatot az alkalmazandó technikára, az egyes fontos
aspektusok bemutatásával.
Kikkel teszteljünk? – gyakorlatilag bárki megfelel (kivéve a megrendelő vagy a saját
tervezőcsapatunk tagjai); természetesen, ha előre lehet tudni, hogy egy adott termék,
szolgáltatás egy specifikus célközönség kiszolgálásra készül (például egy könyvelő szoftver),
akkor érdemes a célcsoport jellemzőivel rendelkező felhasználókat felkérni. Fontos továbbá,
hogy a termék, szolgáltatás tesztelendő részét ne ismerje előre a tesztalany. A felhasználók
toborzására vannak erre szakosodott cégek, de akár a hivatali ügyintézésre szolgáló
helyiségekben, elektronikus kormányzati weboldalakon elhelyezett felhívással is fel lehet kérni a
tesztalanyokat330. Megjegyzendő, hogy érdemes a tesztelésért cserébe felajánlani valamilyen
ellenszolgáltatást.

Nagyon sokféle csoportosítás létezi, jelen Elektronizálási Útmutató céljaira tekintettel választottuk ezt a felosztást.
Természetesen a csoportosítás a személyes vagy távoli jelleg kiemelésével is történhet, és ennek megfelelően a
távoli használhatósági teszt lehet moderált és moderálatlan, a személyes pedig mindig moderált, azért emeltük a
moderált jelleget csoportképző tulajdonságként, mert a következőkben főként a moderált használhatósági tesztet
fogjuk részletesen bemutatni.
329 Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG Könyvek, 2008), 147.; az ún. „Hallway
test” ehhez hasonló, mivel gyakorlatilag bárkivel lefolytatható, aki „épp kéznél van”, lásd: 10 Tips for Better Hallway
Usability Testing, <http://www.digitalgov.gov/2014/02/19/10-tips-for-better-hallway-usability-testing/>, elérés
ideje: 2016.01.08.
330 A toborzásról bővebben: Recruiting Usability Test Participants, <http://www.usability.gov/how-to-andtools/methods/recruiting-usability-test-participants.html> elérés ideje: 2016.01.08.; Deborah Hinderer Sova, Jakob
Nielsen, 234 Tips and Tricks for Recruiting Users as Participants in Usability Studies,
<http://media.nngroup.com/media/reports/free/How_To_Recruit_Participants_for_Usability_Studies.pdf>, elérés
ideje: 2016.01.08.
327
328

149

Elektronizálási útmutató

Hány tesztelőre van szükségünk? – elegendő 3-5 felhasználóval tesztelni az adott iterációs
körben. Ennek az az indoka, hogy a sokadik tesztnél már egyre kevésbé fogunk olyan
problémákat találni, amiket a korábbi tesztek során nem említettek, átlagosan 3 tesztalany
közreműködése elég a hibák331 háromnegyedének azonosításához. Ezt a következő grafikon
szemlélteti:
Jakob Nielsen, 2000332

Szintén a maximum öt tesztalany igénybevételét támasztja alá a következő ábra, mely bemutatja,
hogy sokkal jobban megéri kevés felhasználóval többször tesztelni, mint több felhasználóval egy
alkalommal:

Természetesen itt nem az objektíve létező összes hibáról van szó, hanem azt az arányt vették alapul, hogy egy X
résztvevővel folytatott használhatósági tesztelés során az összesen megtalált probléma (100%) hány százalékát
azonosította már az első három vagy négy stb. felhasználó.
332 Why You Only Need to Test with 5 Users, <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5users/>, elérés ideje: 2016.01.08.
331
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Steve Krug, 2008333

Előkészületek – meg kell határozni, hogy mit tesztelünk (drótváz, prototípus, kész képernyők
stb.); meg kell hívni a tesztalanyokat és egyéb résztvevőket; össze kell írni a kérdéseket,
szcenáriókat; kiválasztani a képernyőfelvevő programot (és tesztelni, hogy biztosan működik-e).
A kérdések összeírását külön pontban is tárgyaljuk jelentőségére tekintettel.
Kérdések, szcenáriók: Válasszuk ki, hogy milyen funkciókat, elemet szeretnénk tesztelni (ha
második körös tesztről van szó, akkor érdemes az előző kör alapján javítottak tesztelése is);
érdemes a gyakran használt elemeket belefoglalni. Nagyjából 5-10 darab feladatra lesz idő
összetettségüktől függően (60 percnél nem legyen hosszabb a teszt). Alkossunk szcenáriókat az
összeírt feladatokból az elemek kontextusba helyezésével. A feladatok fajtái például a
következők lehetnek:
o Konkrét feladatok (Direct Task) – a felhasználóknak adott instrukció egy konkrét
feladat elvégzésére (például „Találja meg az arra vonatkozó információt, hogy milyen
jövedelem felett nem számít valaki őstermelőnek”);
o Szcenárió (Scenario Task) – a feladatot és az instrukciókat egy valós életbeli példán
keresztül fogalmazzuk meg; ennek előnye, hogy a tesztalanyok jobban át tudják érezni, bele
tudják magukat élni;
o Zárt feladat (Closed Task) – a zárt feladatok célja, hogy egy konkrét elemmel
kapcsolatos sikereket vagy hibákat mérje, és csak egy útja van a megfelelő megoldásnak (a
zárt feladat megfogalmazható az előbbi két fajta bármelyikének formájában);
o Nyíltvégű feladat (Open-ended Task) – többféleképp megoldható feladat, ennek célja
inkább a felhasználók spontánabb viselkedésének, a felülettel való interakció irányainak
megfigyelése334.

Az ábra a következő alapulvételével készült: Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest,
HVG Könyvek, 2008), 149.
333
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A tényleges tesztelés előtt mindenképp „teszteljük a tesztet” (pilot teszt), hogy az esetleges
hibák, következetlenségek ne élesben jöjjenek ki.
Tesztelés helye – a lényeg az, hogy nyugodt körülmények között, zavartanul folyhasson le a
teszt, bármilyen helyiség megfelel, ahol van egy internetkapcsolattal rendelkező számítógép. A
szobához tartozhat egy megfigyelő helyiség is, de fontos, hogy a felhasználó ne érzékelje, hogy
hányan figyelik a tesztet335.
Alkalmazandó eszközök – fontos, hogy készüljön olyan felvétel a tesztről, amin egyrészt látszik
a képernyő (így utólag is megfigyelhető, hogy a felhasználó hogyan lépett interakcióba a
felülettel – például az egérmozgást), másrészt a felhasználó arca is (mert bár azt kérjük a
tesztalanytól, hogy hangosan gondolkodjon, az arckifejezésből is sok minden kiolvasható), és
mindemellett még a hangot is rögzíti336. Szükség lesz továbbá a feladatok listájára, és a
jegyzetelést lehetővé tevő eszközökre. Igény szerint titoktartási nyilatkozatot is készítsünk elő.
Résztvevők: a tesztalanyon és a moderátoron kívül a következők lehetnek jelen: megfigyelő
(benne van a tervezésben, akár jegyzetelhet is, közben nem szól bele, de a végén kérdezhet –
nagyobb számú megfigyelő zavarhatja a felhasználót, ezért ilyen esetben javasoljuk különálló
megfigyelő szoba kialakítását); jegyzetelő (egy külön jegyzetelő alkalmazása segít a
moderátornak, hogy még jobban a felhasználóra koncentrálhasson, feladata, hogy mindent
leírjon, amit lát (mi történik a felületen, milyen metakommunikatív jeleket küld a tesztalany stb.)
és hall (szó szerint); nem értékel, csak rögzít).
Teszt folyamata – lépések:
1. Bevezető: a teszt elején el kell mondani a felhasználónak, hogy nem őt teszteljük, hanem a
terméket, és bármit, amit tesz, vagy mond nagyon sokat segít a termék, szolgáltatás
fejlesztésében, tervezésében. Kérjük meg, hogy hangosan gondolkodjon a feladatok elvégzése
során. Kérdezzük meg, hogy beleegyezik-e a felvétel készítésébe, és ha szükséges, írassuk alá a
titoktartási nyilatkozatot. Utána röviden kérdezzünk rá, hogy mi a foglalkozása, mennyit
internetezik, van-e ügyfélkapuja, intézett-e már ügyet elektronikusan stb. (ezekre a kérdésekre
is előre fel kell készülni).337
2. Feladatok megoldása: a bevezetőt követően olvassuk fel az első feladatot a felhasználónak
(illetve opcionálisan ez előtt le lehet folytatni az ún. kezdőlap-tesztet338), és kérjük meg, hogy ne
alkalmazza a Google-t vagy más keresőszolgáltatást (akár a weboldal saját keresőjét – kivéve, ha
pont azt teszteljük) a megoldáshoz. Kérjük meg, hogy ne navigáljon el az oldalról (kivéve, ha
kifejezetten ez a feladat). Ha metrikákat alkalmazunk, már a teszt előtt pontosan határozzuk

The Guide to Usability Testing, <https://studio.uxpin.com/ebooks/guide-to-usability-testing/>, elérés ideje:
2016.01.08.
335 Lásd: HHS Usability Lab, <http://www.usability.gov/how-to-and-tools/guidance/hhs-usability-lab.html>, elérés
ideje: 2016.01.08.; Nielsen „hordozható” tesztelési környezete: Traveling Usability Lab,
<https://www.nngroup.com/articles/traveling-usability-lab/>, elérés ideje: 2016.01.08.
336 Javasolt eszköz: Camtasia, <https://www.techsmith.com/camtasia.html>, elérés ideje: 2016.01.08.; Morae,
<https://www.techsmith.com/morae.html>, elérés ideje: 2016.01.08.
337Lásd: Steve Krug, Ne törd a fejem! – Felhasználóbarát webdizájn (Budapest, HVG Könyvek, 2008), 156-159.
338 Ennek során megkérdezzük a felhasználót, hogy mit gondol, milyen oldalon vagyunk. Megkérjük, hogy görgesse
végig az oldalt, mondja el az első benyomásait, és hogy mik a szembetűnő elemek, funkciók.
334
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meg, hogy milyen esetekben fogjuk sikeresnek tekinteni a feladat megoldását, például előre
lefektethetjük339, hogy nem sikeres, ha
o

egynél többször segített a moderátor;

o

egy meghatározott időkeretet túllépett a felhasználó;

o

meghatározott alkalommal (például negyedszer) visszatért ugyanoda stb.

Ugyanakkor pozitív oldalról meghatározva sikeres lehet a teljesítés, ha
o

maximum egyszer segített a moderátor, és az is csak egy visszakérdezés volt;

o

ha egy konkrét képernyőig eljutott a felhasználó stb.340.

A segítségek négy szintje is alkalmas lehet a sikerráta alapjául szolgáló sikerek
meghatározásában.
1. szint: visszakérdezés („Ön szerint hol találtható?” vagy „„Olvassa el újra a feladatot!”)
2. szint: általános útmutatás: (Például: „Emlékezzen, honnan jutott erre az aloldalra, már közel
volt a megoldáshoz!”)
3. szint: specifikus útmutatás: (Például: „Ez az opció az „Ügyintézés” menüpontban van.”)
4. szint: megoldás (Például: „Kattintson erre a menüpontra, és válassza ki ezt az opciót”.)341
3. Nyitott kérdések: az előre meghatározott feladatokat követően opcionális feltehetők nyitott
kérdések (természetesen ezeket is előre meg kell határozni), például:
o

„Mi tetszett a legjobban és a legkevésbé?”

o „Ön most egy órát használta ezt a terméket, szolgáltatást, mit gondol, mennyire
egyértelmű a használata?”
o

„Ha megváltoztathatna egy dolgot, mi lenne az, és hogyan?”

o

„Ha valamit hozzáadhatna, mi lenne az?”

o

„Van bármilyen más javaslata, megjegyzése?”

4. Befejezés: a végén köszönjük meg a részvételt, és ne felejtsük el a megfelelő javadalmazást.
Teszt folyamata – moderátori attitűd: a teljesség igénye nélkül a következőket javasoljuk
alkalmazni, figyelembe venni a moderátori szerepkör ellátása során (megjegyzendő, hogy ez egy
szaktudást igénylő szerepkör, gyakorlat hiányában először javasoljuk próbatesztek lefolytatását
munkatársakkal, ismerősökkel ).342 A moderátornak

Jeffrey Rubin, Dana Chisnell, Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests 2nd
Edition, (Indianapolis, IN, 2008), 80.
340 Nielsen módszere a sikeresség értékelésekor: Success Rate: The Simplest Usability Metric
<https://www.nngroup.com/articles/success-rate-the-simplest-usability-metric/>, elérés ideje: 2016.01.08.
341 Lásd: Joe Dumas, Beth Loring, Moderating Usability Tests, Principles and Practices for Interacting, (Burlington, MA,
2008)
342 Ezzel kapcsolatban javasoljuk a következő könyv áttekintését: Joe Dumas, Beth Loring, Moderating Usability Tests,
Principles and Practices for Interacting, (Burlington, MA, 2008)
339
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o

éreztetnie kell a tesztalannyal, hogy sokat segít, ki kell alakítania egy pozitív légkört;

o ismernie kell a terméket, szolgáltatást (de nem muszáj, hogy a tervezőcsapat tagja
legyen);
o meg kell határoznia a teszt ütemét, figyelnie kell az időre és a hátralevő feladatok
mennyiségére;
o

jól kell kezelnie, ha valami elromlik (például valami nem az elvárt módon jelenik meg);

o

bíztatnia kell a felhasználót a hangosan gondolkodásra;

o neutrálisan kell viszonyulnia a teszthez, nem fogalmazhat meg véleményt, csak szükség
esetén beszélhet; kérdésre igyekezni kell kérdéssel válaszolni, a véleményekre is semleges
reakciót adni;
o figyelnie kell a testbeszédére (például ne látsszon, ha meg van lepve), ugyanúgy kell
reagálnia a sikerre és a sikertelenségre is;
o

nem szabad jeleznie, ha egy feladat készen van, ezt a felhasználónak kell tudnia;

o fel kell ismernie, ha az idő szűkössége miatt ki kell hagyni feladatokat, vagy a tesztalany
reakciói miatt abba kell hagyni a tesztet.
Tesztet követő teendők – a teszt után minél hamarabb javasolt a tesztalanyon kívüli
résztvevőkkel összeülni, és megvitatni a tapasztalatokat. Az azonosított problémákat javasolt
összeírni, kategorizálni (például: navigáció, regisztrációs űrlap stb.), majd fontossági sorrendbe
tenni.
A használhatósági teszthez letölthetők különböző segédanyagok343, amelyek használata javasolt.
A fentiekben említett vagy részletesen bemutatott módszerek mellett számos más technika
létezik a használhatósági tesztelés témakörében344.345

A usability.gov által elérhetővé tett anyagok listája: Templates & Downloadable Documents,
<http://www.usability.gov/how-to-and-tools/resources/templates.html>, elérés ideje: 2016.01.08.; ezek közül
különösen a következők rendszeresítését javasoljuk:
- Introduction to Testing with Moderator Interaction, <http://www.usability.gov/how-to-andtools/resources/templates/introduction-to-testing-with-moderator-interaction.html>,
- Usability Test Plan Template, <http://www.usability.gov/how-to-and-tools/resources/templates/usability-testplan-template.html>,
- Usability Test Screener: Government website, <http://www.usability.gov/how-to-andtools/resources/templates/usability-test-screener-government-site.html>,
- Report Template: Usability Test Results (Short/Informal), < http://www.usability.gov/how-to-andtools/resources/templates/report-template-usability-test-short.html>,
- Report Template: Usability Test Results (Long/Formal), <http://www.usability.gov/how-to-andtools/resources/templates/report-template-usability-test-long.html>;
További példa: UX Pin – Usability Testing KIT, <https://www.uxpin.com/usability-test-kit.html>, elérés ideje:
2016.01.08.
344 Például az ún. Usability Benchmark Testing, lásd: How, When, and Why to Benchmark Your UX Research Findings,
<https://www.usertesting.com/blog/2015/01/05/benchmarking/>, elérés ideje: 2016.01.08.; példa: Usability
Benchmarking report for bunches.co.uk, <http://www.userfocus.co.uk/pdf/benchmark_report.pdf>, elérés ideje:
2016.01.08.
További módszertanokkal kapcsolatban lásd: The Guide to Usability Testing,
<https://studio.uxpin.com/ebooks/guide-to-usability-testing/>, elérés ideje: 2016.01.08.; Usability Testing & UX
Research, <https://www.nngroup.com/consulting/ux-research-usability-testing/>, elérés ideje: 2016.01.08.
345 További ajánlott olvasmány az Egyesült Királyság által közzétett, agilis tervezésbe épített tesztelésről: Usercentred design in alpha and beta – Combining design and research to create user focused service
343
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A felhasználó-központú tervezés főbb aspektusainak bemutatását követően röviden kitérünk a
perszonalizáció kérdéskörére, valamint a különböző platformokra tervezés egyes speciális
jellemzőire.

M.

Személyes beállítások megtételének lehetősége

A személyes igényeknek megfelelően kialakított elektronikus kormányzati szolgáltatások
kérdéskörének tárgyalását is fogalmi elhatárolásokkal kezdjük:
o a személyre szabhatóság vagy testreszabhatóság (customization) azt fejezi ki,
amikor a felhasználó határozza meg, hogy hogyan nézzen ki az általa alkalmazott
felhasználói felület, illetve hogy milyen tartalmakat szeretne látni, például megváltoztatja a
betűméretet, a színeket vagy a számára fontos témákat helyezi el a főoldalon
(természetesen ez csak az adott felhasználó számára módosítja a főoldalt, a bejelentkezést
követően) – tehát itt a felhasználó az „aktív fél”;
o a perszonalizáció lényege pedig – legalábbis ebben az értelmezési keretben – az, hogy
a rendszer különböző felhasználási adatok alapján módosítja, hogy mi jelenik meg egy adott
felhasználónak (bejelentkezését követően), például a magyarorszag.hu felülete hangsúlyos
helyen megjeleníthetné a legutóbb vagy a legtöbbször igénybe vett szolgáltatást – tehát
ebben az esetben a rendszer a „kezdeményező”346.
Az előbbiek közül részletesebben először az első lehetőséget mutatjuk be. Bár „első ránézésre” a
személyre szabhatóság egy olyan funkciónak tűnik, mely mindenképpen hozzáad egy
szolgáltatás értékéhez, és ha megkérdeznénk a felhasználókat, hogy örülnének-e egy ilyen
funkciónak, akkor valószínűleg pozitív választ adnának347, a valóságban sok tervezést és
végiggondolást igényel egy ilyen lehetőség bevezetése. Nagyon könnyű ugyanis úgy hozzáadni
ezeket a funkciókat, hogy vagy
o egyáltalán nem javítanak a felhasználói élményen, mert a felhasználók nem is tudnak a
lehetőségről, vagy olyan bonyolultnak tűnik, hogy inkább hozzá sem kezdenek a
testreszabáshoz;
o éppenséggel rontanak a felhasználói élményen, mivel kevésbé egyértelmű felületet,
navigációt eredményezhetnek.

<https://www.gov.uk/service-manual/user-centred-design/user-centred-design-alpha-beta>, elérés ideje:
2016.01.08.; valamint: Steve Krug, Rocket Surgery Made Easy: The Do-It-Yourself Guide to Finding and Fixing
Usability Problems, (Berkeley, CA, 2010)
346 Megjegyzendő, hogy az „adaptív felhasználói felület” (adaptive user interface) kérdésköre is ide sorolható, mivel az
adaptív interfész is a begyűjtött adatok és/vagy a környezet figyelembevételével alkalmazkodik a felhasználóhoz, de
ennek tárgyalása egyrészt meghaladná a jelen Elektronizálási Útmutató kereteit, másrészt – legalábbis a
környezetfüggő alkalmazás tekintetében – kevésbé érdekes tendencia az elektronikus kormányzati szolgáltatások
szempontjából, lásd például: Creating An Adaptive System To Enhance UX,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/12/creating-an-adaptive-system-to-enhance-ux/>, elérés ideje:
2016.01.11.; Talia Lavie, Joachim Meyer, Benefits and costs of adaptive user interfaces, Int. J. Human-Computer
Studies 68 (2010) 508–524, <http://www.cs.tufts.edu/~jacob/250aui/AdaptiveBenefits_Lavie_IJoHCI10.pdf>, elérés
ideje: 2016.01.11.
347 Egy új szolgáltatás bevezetése előtt épp amiatt nem javasolt olyan kérdést feltenni, hogy „Ön használna-e egy olyan
szolgáltatást, funkciót, hogy...”, mert a megkérdezettnek semmi nem kerül „igen”-nel válaszolni, és a valóságban nem
tudják felmérni, hogy egy valódi helyzetben tényleg használnák-e; lásd például: First Rule of Usability? Don't Listen to
Users, <https://www.nngroup.com/articles/first-rule-of-usability-dont-listen-to-users/>, elérés ideje: 2016.01.11.
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A fentiekből két fontos következtetést hangsúlyozunk ki:
o a személyre szabhatóság implementálása előtt javasolt kifejezetten ezeket a
funkciókat külön is tesztelni, és ha nem működnek, akkor inkább az adott verzióban
elhagyni;
o nagyon fontos, hogy az alapértelmezett beállítások a lehető legtöbb felhasználónak
megfeleljenek, és legyenek visszaállíthatóak (alaphelyzetbe).
Egy vonatkozó kutatás során348 azt vizsgálták, hogy a felhasználók feladatmegoldási képességét
mennyiben befolyásolta a felület testreszabható jellege: az eredmények alapján bár a sikerráta
azonos volt, a használhatósági teszteket követően a felhasználókkal kitöltettek egy kérdőívet
(ún. post-task survey), eszerint a személyre szabható felületen a felhasználók elveszettebbnek
érezték magukat, illetve paradox módon kevésbé érezték úgy, hogy náluk van az irányítás.
A személyre szabható felületekkel kapcsolatos problémákat Nielsen a következő minőségek
mentén foglalja össze: felfedezhetőség (discoverability), megtalálhatóság (findability) és
megértés (comprehension). Eszerint önmagában már nehéz megtalálni a személyre szabhatóság
lehetőségét tartalmazó részt, és utána azon belül nehézséget okoz a kívánt opciók felkutatása és
használata. Ezek kezelése érdekében javasolt, hogy
o az első alkalommal belépő felhasználónak adjon tippeket a felület, magyarázza el,
hogy milyen lehetőségei vannak (nagyon röviden, pár szóban, különben nem fogják
elolvasni);
o a felület biztosítson egy gyors, pár kattintásos testreszabhatósági folyamatot,
amiben a felület a főbb pontokra kérdez rá, és a további módosítási lehetőségekhez egy
linket biztosít, illetve közli a felhasználóval, hogy a jövőben hol találja majd ezt az opciót.
A személyre szabhatóság körében alapvetően két területet érinthetnek a módosítások:
o

vizuális megjelenés és

o

tartalom elrendezése

A vizuális megjelenés körében javasoljuk, hogy a rendszer csak akadálymentességi szempontok
szerint biztosítsa a módosítást (a gyakorlatban egy ügyintézésre szolgáló adminisztrációs
felületen nem szokás lehetővé tenni, hogy a felhasználó választhassa ki a betűszínt, a háttérszínt,
a betűtípust stb., mivel egyrészt a felhasználók nagy része minél hamarabb végezni szeretne az
ügyei elintézésével, és nem töltené az idejét szükségtelen beállításokkal, másrészt pedig az
ügyfelek nem webes tervezők, sok esetben az általuk választott végeredmény akár ronthatná is a
felhasználói élményüket349), mégpedig a következők kapcsán:

Customization of UIs and Products, <https://www.nngroup.com/articles/customization-of-uis-and-products/>,
elérés ideje: 2016.01.11.
349 Hangsúlyozandó, hogy természetesen a felhasználók webes jelenlétét célzó szolgáltatások testreszabhatósága
teljesen más kérdés (például: Twitter, About.me stb.), ezeknél az a fontos, hogy olyan keretek között biztosítsuk a
testreszabhatóságot, hogy a végeredmény semmiképp se lehessen esztétikailag elfogadhatatlan – ezt korlátozott
számú háttér-és betűszínnel, betűtípussal stb. lehet elérni, de az ilyen típusú szolgáltatás az elektronikus kormányzat
körében nem cél.
348

156

Elektronizálási útmutató

o betűméret változtatása: két megoldás képzelhető el, vagy írja le a felület szövegesen,
hogy az egyes böngészőkben hogyan kell átállítani – az usa.gov ezt alkalmazza350 –, vagy a
felület maga biztosítsa ezt az opciót (inkább előbbit javasoljuk);
o kontrasztosabb megjelenítés: erre léteznek külön böngésző bővítmények351, így az
előbbi esethez hasonlóan vagy javasoljuk ezek szöveges bemutatást, vagy a felületen erre
szolgáló beépített opció elérhetővé tételét.
A tartalom elrendezése körében a két legfontosabb szempont, hogy az ügyfelek
o értesüljenek a számukra releváns változásokról (például: jogszabály-módosítások) –
ezek ne legyenek „elrejtve” a felületen; valamint
o

gyorsan elérjük a gyakran igénybe vett szolgáltatásokat.

Utóbbival kapcsolatban visszautalunk az egyéni vállalkozós use case példánkra: jelenleg az
Ügyfélkapuba való bejelentkezést követően hét kattintással lehet eljutni az egyéni vállalkozással
kapcsolatos ügyintézésig (és nem a kattintások száma a probléma, hanem az oda vezető út
bonyolultsága (ezzel kapcsolatban lásd a 3. sz. mellékletet352).
Az általunk ajánlott megoldás tulajdonképpen a személyre szabhatóság és a perszonalizáció
kombinálása: javasoljuk, hogy a rendszer – az ügyfél előzetes tájékoztatása és tájékozott
beleegyezése esetén – monitorozza, hogy az ügyfél milyen ügyeket intézett már, és ezek alapján
ajánljon testreszabhatósági opciókat a hangsúlyos helyeken megjelenített tartalom, a könnyen
elérhető linkek tekintetében (tehát a fenti esetben a rendszer például felajánlhatná a
felhasználónak az egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés linkjének a bejelentkezést
követően megjelenített nyitóoldalra helyezését). Ugyanígy érdemes elérhetővé tenni a
felhasználó számára, hogy a megjelenítendő tartalmakat rangsorolja.
Szintén a tartalommal kapcsolatos kérdés, hogy javasoljuk az értesítések rendszerének
differenciálását is. Jelenleg az Ügyfélkapun a „Saját adatok”353 menüpont alatt kiválasztható az
„Előzetes értesítést kérek okmányaim lejáratáról”. Ezzel kapcsolatban például a következő
fejlesztési irányok képzelhetők el: a felhasználó megadhatná, hogy
o

milyen ügyekkel kapcsolatban kér értesítést;

o milyen módon kéri az értesítést (például: SMS, email, tárhelyre érkező dokumentum
formájában) és hány alkalommal;
o mennyi idővel az ügyintézés szükségességének felmerülése előtt kéri (jelenleg csak
annyi látszik, hogy „előre”)354.

350A

www.usa.gov főoldalán a jobb felső sarokban a „Change Text Size” link ide vezet: How to Change Text Size,
<https://www.usa.gov/change-text>, elérés ideje: 2016.01.11.
351 Lásd például a High Contrast plugint a Google Chrome-hoz: <https://chrome.google.com/webstore/detail/highcontrast/djcfdncoelnlbldjfhinnjlhdjlikmph?hl=en>, elérés ideje: 2016.01.11., továbbá: Accessibility: Low-Vision
Support, <https://www.chromium.org/user-experience/low-vision-support>, elérés ideje: 2016.01.11.
352 Megjegyzendő, hogy természetesen más útvonalon is el lehet jutni a szolgáltatásig, itt az Ügyfélkapuba már
bejelentkezett felhasználó útját jártuk végig.
353 Ez egy tipikus példája a nem megfelelő címkézésnek: a felhasználó előre nem sejtheti, hogy saját adatának minősül
az értesítések kéréséről való döntés.
354 A jelenlegi értesítési rendszer a következőt biztosítja: „Ebben az esetben a kártya formátumú személyi igazolványa,
a kártya formátumú jogosítványa és forgalmi engedélye lejárta előtt három alkalommal (2, 1 hónap és a lejárat

157

Elektronizálási útmutató

A jelenleg elérhető értesítési rendszer egyrészt egyáltalán nem személyre szabható (maga a
felület annyiban személyre szabható, hogy a felhasználó eldöntheti, hogy szeretné-e alkalmazni a
funkciót, de a funkció csak egyféle beállítással használható), másrészt az értesítés részletei
(miről, milyen formában és milyen gyakorisággal) az oldalon az opciótól távol vannak
elhelyezve, a felhasználó az oldal aljára görgetés után a gyakorlatban nem valószínű, hogy
visszagörget, és egy vizuálisan teljesen más tartalomhoz kapcsolt „segítséget” elolvas:
www.magyarorszag.hu – Ügyfélkapu: Saját adatok

Az alapértelmezett beállítások fontosságát már fentebb is említettük, ugyanakkor ez az
alapértelmezettség az adott célcsoport alapján többféle is lehet: valószínűsíthetően más
szolgáltatások érdeklik a nyugdíjasokat, a vállalkozókat és a diákokat (amellett, hogy

napján), útlevelének lejárta előtt szintén három alkalommal (6 hónap, 1 hónap és a lejárat napján) értesítést kap
megadott e-mail címére.”
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természetesen átfedések is lehetnek). A magyarorszag.hu jelenleg 29 db célcsoport szerint teszi
lehetővé a tartalmai szűrését:
www.magyarorszag.hu – Lakásvásárlók célcsoport

Az ilyenfajta tartalomszűrés azonban inkább egy összetett keresést valósít meg a tartalmakban,
és nem a felület felhasználói igények szerinti kialakítását valósítja meg. Megjegyzendő, hogy a
fenti megoldás csak abban az esetben lehet hatékony, ha az összes tartalmat konzisztensen
metaadatolják, és ha ez egyes célcsoportokba tartozás kritériumait világosan előre
meghatározzák, és azokat következetesen alkalmazzák is a szövegek besorolásakor.
Álláspontunk szerint inkább kevesebb (5-10 db) célcsoportot érdemes meghatározni a
fentiekben részletezett kutatási módszerek segítségével, és a célcsoportok szerint a nyitóoldalra
önálló tartalmat és elrendezést (és akár például a nyugdíjasok esetén vizuális megjelenést is –
nagyobb betűméret, kevesebb opció, nagyobb kontraszt stb.) biztosítani355.

Lásd például: Katharina Bredies, Gesche Joost, Rosan Chow, Designing Personalized Intelligent User Interfaces,
<https://www.sd.polyu.edu.hk/iasdr/proceeding/papers/Designing%20Personalized%20Intelligent%20User%20In
terfaces.pdf>, elérés ideje: 2016.01.11. – ebben az esetben egy online mobiltelefon-konfiguráló eszközből készült el
többféle verzió a különböző célcsoportokat figyelembe véve.
355
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A célcsoportok szerinti differenciális nem csak a „tényleges” ügyintézési lehetőségek
tekintetében javasolt, hanem az elektronikus ügyintézés első szintjét jelentő tájékoztató jellegű,
információ-központú oldalak kapcsán is alkalmazható: az Egyesült Államok központi
elektronikus kormányzati oldala például külön gyerekeknek készült változatban is elérhető356, a
www.bundesregierung.de-n pedig a tartalom elérhető egyszerű nyelvezetben is357. Ugyanígy
érdemes lehet a legfontosabb információkat angol vagy német nyelven elérhetővé tenni.
Utóbbiak természetesen csak akkor minősülnek személyre szabási lehetőségnek, ha a
bejelentkezést követően az ügyfél megadhatja, hogy alapértelmezetten melyik verziót szeretné
látni.
A perszonalizáció kérdéskörével kapcsolatban ismét hangsúlyozzuk, hogy a felhasználók kisebb
valószínűséggel foglalkoznak azzal, hogy beállítgassák maguknak a felületet (ezért is javasoltuk,
hogy perszonalizált üzenetekben jelezzen a rendszer testreszabási opciókat, amiket csak egy
kattintás elfogadni vagy elutasítani), ezért lényeges, hogy az adatok monitorozását és elemzését
követően a rendszer „magától” is alkalmazkodjon a felhasználói igényekhez. Így például egy
ügyintézés végén felajánlhatja a további kapcsolódó ügyeket (linkekkel, kapcsolódó leírásokkal).
További perszonalizációs irány, hogy az űrlapokat nem az „egy dokumentum n felhasználó
számára” („one document for n users”) elv alapján tesszük elérhetővé, hanem a rendszer – a
felhasználó előzetes tájékoztatása és tájékozott beleegyezése esetén – figyelembe veszi a
felhasználó adatait, ügyintézési statisztikáit, és az alapján állítja össze az adott felhasználóra
szabott űrlapot (például egy adóbevallást358).
Megjegyzendő továbbá, hogy a perszonalizáció az elektronikus ügyintézés 5. szintjeként359 is
megjelenik360, ennek keretében a következő két aspektust emelik ki:
o proaktív szolgáltatás: a kormányzat proaktív módon igyekszik növelni a szolgáltatás
minőségét és felhasználóbarát jellegét, például értesíti az ügyfelet, ha valamit el kell
intéznie; előre kitölt adatokat egy űrlapon; elkészíti az ügyfél adóbevallását stb.
o automatikus szolgáltatás: a kormányzat az ügyfelek ismeretében az ügyfél erre
irányuló aktivitása nélkül is szolgáltat, természetesen az ügyfél rendelkezési és döntési
jogának elvonása nélkül.
Látható tehát, hogy a fentiekben ismertetett lehetőségek alkalmazása az elektronikus ügyintézés
– általunk alapul vett érettségi modell szerinti – legmagasabb szintjét is megvalósíthatja.

Kids.gov, <https://kids.usa.gov/index.shtml>, elérés ideje: 2016.01.11. – és még ez a verzió is differenciál négy
csoport szerint: gyerekek, tinik (hatodik osztálytól), tanárok, szülők
357 Die Bundesregierung,
<http://www.bundesregierung.de/Webs/Breg/DE/LeichteSprache/leichteSprache_node.html>, elérés ideje:
2016.01.11.
358 Lásd: Carmen Penadés, Pau Martí, José H. Canós, Abel Gómez, Product Line-based customization of e-Government
documents, <http://ceur-ws.org/Vol-1181/pegov2014_paper_04.pdf>, elérés ideje: 2016.01.11.
359 Illetve érettségi modelltől függ, hogy megjelenik-e, és hogy hányadik szintként, lásd: Abdoullah Fath-Allah, Laila
Cheikhi, Rafa E. Al-Qutaish és Ali Idri, E-Government Maturity Models: A Comparaitve Study, International Journal of
Software Engineering & Applications (IJSEA), Vol.5, No.3, May 2014,
<http://airccse.org/journal/ijsea/papers/5314ijsea06.pdf>, elérés ideje: 2016-01.11
360 Például: The User Challenge – Benchmarking The Supply Of Online Public Services, “Pro-active services” as an
indication for usercentricity, Capgemini, 2007 <http://www.ut.is/media/utvefur-skjol/CapGemini_2007.pdf>, elérés
ideje: 2016.01.11.
356
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A felhasználó-centrikus tervezés tárgyalásának lezárásaként a különböző platformokra
optimalizálás szempontjait tekintjük át röviden.

N.

PSC

Az előzőekben a felhasználó-centrikus tervezést főként a tartalom, a vizuális megjelenés és az
elrendezés oldaláról tekintettük át. Az elektronikus kormányzati szolgáltatások lehetővé
tételénél azonban fontos aspektus az a csatorna is, amelyen keresztül az ügyfelek az ügyintézést
megvalósíthatják.
A PSC (Points of Single Contact) meghatározása során meg kell különböztetni egymástól a
fizikai és az elektronikus megjelenési formát. Magyarországon az előbbinek a kormányablakok
felelnek meg361, míg utóbbinak a magyarorszag.hu elektronikus kormányzati portál362, és az
onnan elérhető Ügyfélkapu; a következőkben értelemszerűen az elektronikus változatról lesz
szó.
Az Ügyfélkapu a felhasználó azonosítását követően számos elektronikus kormányzati
szolgáltatáshoz való hozzáférést tesz lehetővé, 2015-ös statisztikák363 alapján például
megállapítható, hogy
o 2015. december 31-ei állapot szerint 2.146.442 érvényes jelszóval rendelkező
Ügyfélkapu volt;
o 2014. december 31-ei állapot szerint 1.839.790 db, tehát egy év alatt több, mint
300.000 új érvényes regisztráció keletkezett;
o a személyi okmányokról szóló email értesítések száma 2015-ben összesen 35.808 db
(ez 2011-hez képest sem nőtt jelentősen, akkor 30.768 db email-es értesítés volt)
o a személyi okmányokról szóló sms értesítések száma 2015-ben összesen 998.335 db
(ez 2011-hez képest megduplázódott: abban az évben 533.500 db volt).
o A magyarorszag.hu látogatottsági statisztikái364 azt mutatják, hogy bár az
oldalletöltések száma 2008 óta nagyjából havi 20.000.000 db környékén mozog (azzal, hogy
a havi egyedi látogatók száma mostanra 550.000-re emelkedett), az ügyfélkapus belépések
száma, az ügyfélkapus regisztrálások száma jelentősen nőtt; és bár az ügyfélkapus
dokumentumforgalomban 2013 óta visszaesés tapasztalható, ezek az értékek is javultak a
2008-as állapothoz képest (habár tény, hogy a statisztikákat jelentősen befolyásolja, hogy az
adóügyekben megváltozott az azonosítás és dokumentumfeltöltés megoldása). Ez tehát azt
mutatja, hogy az elektronikus ügyintézés első szintjét megvalósító informálódáson, és a
második szintet megjelenítő dokumentumletöltésen túlmenően a dinamikusabb funkciók
elterjedtsége folyamatosan növekszik.

eGovernment in Hungary, <http://eugo.gov.hu/key-facts-about-hungary/egovernment-hungary>, elérés ideje:
2016.01.16.
362 Points of Single Contact, <http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_en.htm>, elérés ideje: 2016.01.16.
363 Statisztikák, <http://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak>, Elektronikus közszolgáltatások 2015. évi adatainak
letöltése: <http://www.nyilvantarto.hu/letoltes/statisztikak/xr_2015.xls>, elérés ideje: 2016.01.16.
364 Látogatottsági adatok, <https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/portal/latogatottsagi_adatok.html>, elérés
ideje: 2016.01.16.
361
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Jelen Elektronizálási Útmutatónak nem célja az Ügyfélkapun alkalmazási módjainak, az ott
intézhető ügyek listájának részletes ismertetése365, a fenti statisztikákat366 azért mutattuk be,
hogy érzékeltessük az elektronikus kormányzati szolgáltatásokra vonatkozó igény volumenét és
tendenciáit.
Az Eüsztv. 1. § 40. pontja szerinti személyre szabott ügyintézési felület a jogszabályban kijelölt
szolgáltató által nyújtott olyan, az ügyfél által személyre szabható internetes alkalmazás, amely
az azonosított ügyfél számára egységesen elérhető lehetőséget biztosít az elektronikus
ügyintézéshez szükséges nyilatkozatok, eljárási cselekmények és egyéb kötelezettségek
teljesítésére, az ügyfél által igénybe vehető elektronikus ügyintézési szolgáltatások
igénybevételére. Ahogy már a fentiekben bemutattuk, a személyre szabott ügyintézési felület (a
vonatkozó jogszabályi előírások szerint 2017. január 1-jétől) egy olyan felület lesz, mely
egységesen tartalmazza majd az összes elektronikus ügyintézési folyamatot367 (és emellett az
egyes folyamatgazda szervek opcionálisan saját felületet is biztosíthatnak majd)368. A
Belügyminisztérium az elektronikus kormányzati PSC-vel kapcsolatban a következő
követelményeket emeli ki:
„A virtuális térben elérhető digitális állami szolgáltatások akkor szolgálják hatékonyan az
állampolgárokat, ha az ügyfelek az államot – és annak minden ügyfélszempontból releváns
szervezeti vetületét – egyetlen belépési ponton el tudják érni. Ennek érdekében tehát célszerű
egy olyan központi portál(rendszer)t létrehozni,
o

amely az ügyfeleket érintő és érdeklő állami működést egyetlen helyen összegyűjti,

o

amelyen könnyű eligazodni (logikus, egyszerű, ergonomikus),

o

az ügyfelek számára közérthető információkat tartalmaz (ügyek, élethelyzetek),

o az ügyfelek kapcsolatfelvételét és az ügyintézést a lehető legszélesebb körben és
legnagyobb mértékben,
o

modern eszközökkel és megoldásokkal, multiplatform módon támogatja.”369

Az utóbbi követelmény átvezet a multiplatform tervezés kérdésköréhez, mely két módon
értelmezhető, ugyanis multiplatformnak nevezzük
o a többféle eszközön, csatornán (mobiltelefon, tablet, desktop, okostévé stb.) elérhető
szolgáltatásokat370; valamint

Európai Uniós PSC-k összehasonlító elemzésével kapcsolatban lásd a következő 2012-es tanulmányt: The
functioning and usability of the Points of Single Contact under the Services Directive – State of Play and Way Forward,
Final report, <http://ec.europa.eu/growth/single-market/services/services-directive/inpractice/contact/index_en.htm>, elérés ideje: 2016.01.16.; Hungary Country Report – Magyarorszag.hu and
Magyarorszag.ugyfelkapu.hu, <http://ec.europa.eu/internal_market/services/docs/servicesdir/study_on_points/HU_en.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
366 További statisztikákkal kapcsolatban lásd például: Belügyminisztérium, E-közigazgatási keretrendszer koncepció,
7-9. oldal, <http://www.kormany.hu/download/0/05/50000/Ek%C3%B6zigazgat%C3%A1si_keretrendszer_koncepci%C3%B3.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.;
Tíz éves az Ügyfélkapu, <https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/ugyfelkapu10.html>, elérés ideje: 2016.01.16.
367 Eüsztv. 25. § (3) bekezdés b) pont
368 Eüsztv. 10. §
369 Belügyminisztérium, E-közigazgatási keretrendszer koncepció, 19. oldal,
<http://www.kormany.hu/download/0/05/50000/Ek%C3%B6zigazgat%C3%A1si_keretrendszer_koncepci%C3%B3.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
365
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o a többféle operációs rendszerre készített alkalmazásokat (például mobiltelefonok és
tabletek esetén megkülönböztethető a Windows, az Android és az iOS).

O.

A multiplatform tervezés (így különösen a mobilra tervezés) sajátosságai

A célcsoport igényeinek felmérése, figyelembe vétele fejezetben már volt szó az elektronikus
kormányzati szolgáltatás lehetséges csatornáiról, abban a részben arra az aspektusra hívtuk fel a
figyelmet, hogy minden esetben a célcsoport jellemzőiből kiindulva tervezhető meg, hogy milyen
keretek között biztosítjuk az elektronikus kormányzati szolgáltatást. Ennek körében
részletesebben tárgyaltuk, hogy mikor érdemes natív mobil applikációt fejleszteni. A
következőkben áttekintést adunk az alkalmazott technológia oldaláról a lehetséges csatornákról,
valamint bővebben is kitérünk a mobilra tervezés során figyelembe veendő szempontokról.
A személyre szabott ügyintézési felület definíció szerint egy internetes alkalmazás lesz,
ugyanakkor egyrészt a Belügyminisztérium fent hivatkozott anyagában is szereplő kormányzati
cél, másrészt a felhasználó-centrikus tervezést megjelenítő hozzáállás, ha a tervezés során
figyelembe vesszük, hogy a célcsoport igényeinek minél jobb kiszolgálása milyen további
csatornák alkalmazásával valósítható meg. Elméletben371 ezek például a következők lehetnek:
o desktop alkalmazás [például ilyen jelenleg az Általános Nyomtatványkitöltő (ÁNYK –
AbevJava) keretprogram372];
o

mobilra és tabletre optimalizált weboldal373;

o

natív mobil applikáció (amely tabletre is telepíthető);

o elsődlegesen tabletes
kijelzőméretre tekintettel);

használatra

fejlesztett

natív

applikációk

o

okostévé374 (Smart TV);

o

kihelyezett terminálok (touch screen kiosk vagy interactive kiosk)375.

(a

nagyobb

A szakirodalomban „multi-channel”-nek is nevezik, lásd például az ENSZ 2012-es e-kormányzat kutatását: United
Nations E-Government Survey 2012, Chapter 4: Supporting multichannel service delivery,
<https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2012-Survey/Chapter-4-Supportingmultichannel-service-delivery.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
371 Megjegyzendő, hogy a jövőben valószínűsíthetően el fognak terjedni a viselhető (wearables) technológiákon
alapuló elektronikus kormányzati szolgáltatások is, lásd például: Forget e-government, it’s smart m-government next,
<https://www.digitalnewsasia.com/digital-economy/forget-egovernment-its-smart-mgovernment-next>, elérés
ideje: 2016.01.16.; valamint valószínűleg a virtuális valóság technológia is új lehetőségeket fog teremteni az ekormányzat terén is, lásd például a Microsoft termékét, a HoloLens-t: HoloLens élménybeszámoló,
<http://itcafe.hu/cikk/hololens_elmenybeszamolo/elso_oldal.html>, elérés ideje: 2016.01.16.
372 Információk az Általános nyomtatványkitöltőhöz (ÁNYK – AbevJava),
<https://www.nav.gov.hu/nav/ebevallas/abevjava/javakitolto.html>, elérés ideje: 2016.01.16.
373 Megjegyzendő, hogy a mobilos vagy hordozható eszközökön alapuló e-governmentet „m-government”-nek is
nevezik a szakirodalomban.
374 Például Dél-Koreában az online és mobil csatornákon mellett az okostévék alkalmazását tervezik harmadik fő
csatornaként, lásd: Smart Seoul 2015, (Basic Strategic Plan for Informatization of Seoul Metropolitan City)
, <http://english.seoul.go.kr/wp-content/uploads/2014/02/SMART_SEOUL_2015_41.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
375 Lásd például: East Riding of Yorkshire Council online access,
<http://www.local.gov.uk/documents/10180/6360115/East+Riding+online+access+case+study+FINAL++Copy.pdf/08b3579b-0f3f-4d13-9411-a305cb038a15>, elérés ideje: 2016.01.16.; Emellett javasoljuk a következő
tanulmány áttekintését is: Frances Slack, J. Rowley, Challenges in the delivery of e-government through kiosks,
<http://shura.shu.ac.uk/57/1/fulltext.pdf>, elérés ideje: 2016.01.16.
370
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A desktopos alkalmazás tervezésével kapcsolatban – összehasonlítva
alkalmazásokkal – röviden a következő aspektusokat emeljük ki376:

a

webes

o a használat előfeltétele a letöltés, ennek is kellően egyértelműnek és könnyen
megtalálhatónak kell lennie;
o ezeket a programokat külön telepíteni kell, ezért a tervezéskor az installáláson
végigvezető lépéseket is végig kell gondolni (legyen gördülékeny és érthető a folyamat);
o a már letöltött verziók elavulhatnak, ezért vagy lehetővé kell tenni, hogy a program
automatikusan frissítse saját magát, vagy egyéb módon értesíteni kell az ügyfeleket a
frissítés szükségességéről;
o fizikai helyhez kötöttek (annyiban, hogy azon a számítógépen használhatók, amelyre
telepítették őket – természetesen a távoli asztalelérés megoldást jelenthet, de azt elő kell
készíteni, így ha valami sürgősen kellhet, akkor hátrányt jelenthet a konkrét számítógéphez
kötöttség);
o

kevesebb biztonsági kockázatnak vannak kitéve, mint az internetes alkalmazások;

o

a webes alkalmazások megfelelő sávszélességet, internet-penetrációt feltételeznek;

o a fejlesztési költségek tekintetében is lehetnek eltérések, ezért a csatornák
kiválasztásánál ez is szempont lehet;
o a különböző operációs rendszerekre tekintettel különböző verziókat kell elérhetővé
tenni;
o az egyes operációs rendszerek nem csak technológiailag befolyásolják az egyes
verziókat, hanem megjelenésükben is eltérhetnek az ún. Felhasználó felület
Iránymutatásokra (User Interface Guidelines)377 tekintettel;
o az ergonomikus, felhasználó-centrikus tervezés oldaláról nézve az előző fejezetekben
leírtak megfelelően alkalmazhatók.
A következőkben – jelentőségére378 tekintettel – a mobilra tervezés379 főbb aspektusait tekintjük
át. Egy internetes alkalmazás, online tartalom alapvetően háromféleképpen képezhető le
mobilra:

A kérdéskör tárgyalását bővebben lásd például:
Should You Develop a Desktop or Web App?, <http://www.sitepoint.com/web-desktop-apps/>, elérés ideje:
2016.01.16.; Software delivery mechanisms: Comparing desktop applications, web apps, and static websites,
<http://architectingusability.com/2011/06/06/software-delivery-mechanisms-comparing-desktop-applicationsweb-apps-and-static-websites/>, elérés ideje: 2016.01.16.
377Lásd például: Windows User Interface Guidelines, <https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/desktop/ff728821(v=vs.85).aspx>, elérés ideje: 2016.01.16.; OS X Human Interface
Guidelines,<https://developer.apple.com/library/mac/documentation/UserExperience/Conceptual/OSXHIGuideline
s/>, elérés ideje: 2016.01.16.
378 Lásd: Mobile Marketing Statistics compilation, <http://www.smartinsights.com/mobile-marketing/mobilemarketing-analytics/mobile-marketing-statistics/>, elérés ideje: 2016.01.16.; Mobile Internet Usage Skyrockets in
Past 4 Years to Overtake Desktop as Most Used Digital Platform, <https://www.comscore.com/Insights/Blog/MobileInternet-Usage-Skyrockets-in-Past-4-Years-to-Overtake-Desktop-as-Most-Used-Digital-Platform>, elérés ideje:
2016.01.16.
379 Ezalatt az érintőképernyővel rendelkező telefonokat értjük. Megjegyzendő továbbá, hogy a következőkben
tárgyaltak megfelelően alkalmazhatók tabletre is, mely a felhasználó-centrikus tervezés körében technológiailag az
érintőképernyős mobiltelefontól a kijelző méretét tekintve tér el (természetesen a felhasználás kontextusát tekintve
további eltérések is megfigyelhetők, és ezeket is figyelembe kell venni a tervezés során). Megjegyzendő, hogy a
376
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o

reszponzív380 vagy adaptív381 design kialakításával;

o külön
mobilra
optimalizált
weboldal
(saját
http://m.highways.gov.uk/, vö.: http:/highways.gov.uk/ );
o

URL

címmel,

például:

natív mobil applikáció.

Jelen Elektronizálási Útmutatónak nem célja annak bemutatása, hogy a fentiek milyen tervezési
és fejlesztési folyamatot igényelnek. Arról, hogy milyen esetekben érdemes natív mobil
applikációt készíteni, a célcsoport igényeinek felmérése, figyelembe vétele fejezetben már
részletesen volt szó – például a gov.uk tervezőinek álláspontja az, hogy ezek az applikációk a
legtöbb esetben nem érik meg a költséget és az időt382. Az első két opció közötti választással
kapcsolatban javasoljuk szakértők bevonását383, és a fejlesztéshez szükséges erőforrások
(szaktudás, munkaóra, költség stb.) mérlegelését. Ezeket a kérdéseket eleve megelőzi az a
döntés, hogy egyáltalán érdemes-e az adott elektronikus kormányzati szolgáltatást mobilon is
elérhetővé tenni, ez a célcsoport igényei és a kontextus alapján határozható meg384, ezzel
kapcsolatban javasoljuk a fentiekben ismertetett kutatási módszertanok alkalmazását.
Tervezési módszertanként megemlítendő az ún. mobile first385 (először mobilra) tervezés
elve386, mely az iparágban máig elterjedt gyakorlat, ugyanakkor egyrészt nem alkalmazható
minden esetben387, másrészt új trend a népszerű mobil applikációk desktopos változatának
népszerűvé válása, ezért kérdéses, hogy a jövőben melyik kijelzőméret lesz a tervezés
kiindulópontja388. A mobile first elv lényege, hogy a tartalomra helyezi a hangsúlyt, és a piacon
elérhető legkisebb, de még a célközönség által használt kijelzőméretet veszi alapul .
Álláspontunk szerint ez a tervezési metodika az ügyfeleknek szóló (G2C) elektronikus
phabletek elterjedésével a kijelzőméretbeli különbségek a jövőben várhatóan csökkeni fognak, lásd például a Huawei
Mate 8 megjelenését.
380 Ennek a tervezésnek az a lényege, hogy a megjelenített tartalom a kijelzőméret szerint rendeződik – tehát attól
függően változik, hogy mennyi hely áll rendelkezésre. Részletesebben lásd például: Responsive Web Design Guidelines
and Tutorials, <https://www.smashingmagazine.com/responsive-web-design-guidelines-tutorials/>, elérés ideje:
2016.01.17.
381 A reszponzív designhoz képest annyi a különbség, hogy míg előbbi egy teljesen fluid (magyarra nagyjából
rugalmasként fordítható) elrendezést (layout) eredményez, utóbbinál előre meghatározott elrendezéseket készítünk
bizonyos képernyőméretek szerint, és az elrendezés csak akkor módosul, ha a méret eléri az adott mérethatárt. Lásd:
The Difference Between Responsive and Adaptive Design, <https://css-tricks.com/the-difference-betweenresponsive-and-adaptive-design/>, elérés ideje: 2016.01.17.; Responsive vs. Adaptive Design: What’s the Best Choice
for Designers?, <https://studio.uxpin.com/blog/responsive-vs-adaptive-design-whats-best-choice-designers/>,
elérés ideje: 2016.01.17.
382 Lásd: Standalone mobile apps, Government's position on mobile apps, <https://www.gov.uk/servicemanual/making-software/standalone-apps.html>, elérés ideje: 2016.01.17.; Government Digital Service, We're not
‘appy. Not ‘appy at all., <https://gds.blog.gov.uk/2013/03/12/were-not-appy-not-appy-at-all/>, elérés ideje:
2017.01.17.; Előadás a témában: Government Approach to Apps,
<http://www.slideshare.net/DigEngHMG/government-approach-to-apps-33499698>, elérés ideje: 2016.01.17.
383 Lásd például: Mobile Site vs. Full Site, <https://www.nngroup.com/articles/mobile-site-vs-full-site/>, elérés ideje:
2016.01.17.
384 A mobilra optimalizált, ügyfeleknek szóló elektronikus kormányzati alkalmazásokkal kapcsolatos példákra lásd:
IBM MobileFirst in Action for mGovernment and Citizen Mobile Services, 2015 április, 11. oldal,
<http://www.redbooks.ibm.com/redpapers/pdfs/redp5168.pdf>, elérés ideje: 2016.01.17.
385 Bővebben lásd: A Hands-On Guide to Mobile-First Responsive Design, <https://studio.uxpin.com/blog/a-handson-guide-to-mobile-first-design/>, elérés ideje: 2016.01.17.
386 Reszponzív és adaptív design esetén is alkalmazható.
387 Ennek a fordítottja az ún. graceful degradation, amikor a legösszetettebb elrendezéssel és tartalommal kezdünk.
388 Lásd például: Mobile First, But What’s Next?, <http://techcrunch.com/2015/05/17/mobile-first-but-whatsnext/>, elérés ideje: 2016.01.17.; Why „Mobile First” May Already Be Outdated, <https://blog.intercom.io/whymobile-first-may-already-be-outdated/>, elérés ideje: 2016.01.17.
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kormányzati szolgáltatásoknál abban az esetben alkalmazandó, ha nagyon egyszerű
funkcionalitású, párlépéses ügymeneteket (például alkalmi munkavállaló bejelentése) kívánunk
leképezni, vagy ha értesítésekre, esetleg rövid információk közlésére alkalmazzuk, de egy
bonyolultabb eljárásnál vagy egy összetett információkat megjelenítő oldalnál nem működik az,
hogy a lehető legkevesebből indulunk ki, mivel akkor az alapvető funkcionalitás sérülne
(ugyanakkor a mobile first mint elv ismerete hasznos abból a szempontból, hogy a tervezésnél a
legjobb hozzáállás, hogy a „kevesebb mindig több”, és akkor vagyunk készen, ha már nincs mit
elvenni a felületből389). A következőkben bemutatunk néhány olyan sajátosságot, iránymutatást,
melyet érdemes figyelembe venni mobilra tervezéskor.
Technológiai jellegzetességek (desktophoz, számítógépes alkalmazáshoz képest):
o

esetenként korlátozottabb internetelérés;

o

az akkumulátor korlátos erőforrás;

o

kisebb (ugyanakkor sokféle méretű) képernyő;

o

többféle beviteli mód;

o nincs „hover state” – tehát nem alkalmazhatók az ún. tooltipek (azok a felületi
instrukciók, segítségek, amelyek akkor jelennek meg, ha az egeret egy elem fölé visszük);
o

a hosszabb gépelés az eszközök nagy részén nehézséget okozhat.

A felhasználás kontextusa: A célcsoport igényeinek felmérése, figyelembe vétele fejezetben a
natív mobil applikációkkal kapcsolatban erről már volt szó, hiszen egy önálló mobil alkalmazás
fejlesztésénél is figyelembe kell venni, hogy lesz-e olyan szituáció, amikor az ügyfélnek hasznos
lesz. A mobilos felhasználás alapvetően más kontextusban és attitűdökkel érvényesül a
desktophoz képest, például:
o

akkor használjuk valami gyorsan, azonnal kell helyhez kötöttség nélkül;

o

fennáll a megzavarás lehetősége – például egy hívással;

o kisebb, gyorsabb feladatok elvégzésére alkalmas, amikor valamilyen tevékenység előtt
még épp van pár percünk;
o

akkor is használjuk, ha az elvégzendő feladat nem igényel sok gépelést és utánanézést;

o a környezeti hatások befolyásolhatják a használatot (például közlekedési eszköz
rázkódása, erős napsütés);
o a figyelem nem feltétlenül teljes, fókuszált, mivel más tevékenység közben használjuk
(például járás, biciklizés)390.

Bár nem csak a mobilra tervezésre igaz, de ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a felülettervezés során a Hick
(vagy Hick–Hyman) törvényt is érdemes szem előtt tartani, melynek lényege röviden az, hogy minél több lehetséges
opció áll rendelkezésre, annál több időbe kerül a döntést meghozni, ennek alkalmazására lásd például: Applying Hick’s
Law to Web Design. Free Example Wireframes, <https://studio.uxpin.com/blog/applying-hicks-law-to-web-designfree-example-wireframes/>, elérés ideje: 2016.01.17.; Redefining Hick’s Law,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/02/redefining-hicks-law/>, elérés ideje: 2016.01.17.
390 Lásd például: The Context of Mobile Usage – The Big Picture, <https://www.interactiondesign.org/literature/article/the-context-of-mobile-usage-the-big-picture>, elérés ideje: 2016.01.17.
389
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Használhatóság – hüvelykujj zónák: kutatások szerint az érintőképernyőt sok esetben egy
kézzel használjuk391, ezért a tervezés során figyelemmel kell lenni arra, hogy az adott ügymenet
gördülékenységét a folyamat következő lépésének könnyebb elérhetőségével is támogassuk, az
ún. hüvelykujj hőtérképeken392 látható, hogy melyek azok a területek, amik kényelmesen
elérhetők, és melyek azok, amelyekhez a kezünkkel akár pozíciót is kell váltanunk (utóbbi
területek is hasznosak lehetnek, például ha azt szeretnénk, hogy az ügyfél jobban végiggondoljon
egy lépést – például fájlok, adatok törlése –, akkor megfontolandó nehezebben elérhető helyre
tenni az akciógombot).
Használhatóság – az elemek minimális mérete (touch target size)393: szintén anatómiai
kérdés, hogy mekkorának kell lennie egy felületi elemek, ez az egyes operációs rendszerekhez
ajánlott iránymutatásokban (ezekről később is említést teszünk) eltér, például az Apple a 44x44
px-es méretet394 ajánlja.
Az információs architektúra tervezés fontossága: a mobilra tervezéskor abba a hibába
eshetünk, hogy azt gondoljuk, csak néhány oldalt kell majd megterveznünk, de ez általában a
legegyszerűbb alkalmazások esetén sem igaz (egy azonosításra szolgáló funkció eleve kitehet 34 különböző oldalt, például: bejelentkezés, regisztráció, jelszóemlékeztető), ezért javasolt a
tervezés elején felrajzolni (akár először csak papíron) a lehetséges állapotokat.
Felülettervezés – iránymutatások a különböző operációs rendszerekre: Ahogy azt a
fentiekben említettük, a mobilra tervezésnél szempont lehet a különböző operációs rendszerek
iránymutatásainak figyelembevétele. Ezzel kapcsolatban leegyszerűsítve az a legfontosabb
gondolat, hogy ezek a megoldások már önmagukban a miatt segíthetik a használatot, mert
elterjedtek, a felhasználók megszokták ezeket395. Annak mérlegelésekor, hogy mely operációs
rendszerekre optimalizálunk, szintén szükséges figyelembe venni a célcsoportot és az
erőforrásigényt.
Felülettervezés – a jó gyakorlatok, bevált mintázatok: az előző ponthoz is kapcsolódóan
javasoljuk az elterjedt és bevált mintázatok396 alkalmazását (a mobilra tervezés nem az a terület,
ahol újító szándékkal érdemes hozzáállni). Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy attól

A különböző felhasználásokról bővebben lásd: How Do Users Really Hold Mobile Devices?,
<http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-really-hold-mobile-devices.php>, elérés ideje:
2016.01.17.
392 Lásd például: How to design for thumbs in the Era of Huge Screens, <http://scotthurff.com/posts/how-to-designfor-thumbs-in-the-era-of-huge-screens>, elérés ideje: 2016.01.17.
393 A kérdésről bővebben: Finger-Friendly Design: Ideal Mobile Touchscreen Target Sizes,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/02/finger-friendly-design-ideal-mobile-touchscreen-target-sizes/>,
elérés ideje: 2016.01.17.
394 iOS Human Interface Guidelines, Adaptivity and Layout,
<https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/LayoutandAppea
rance.html>, elérés ideje: 2016.01.17.; a Google javaslata: Size Tap Targets Appropriately,
<https://developers.google.com/speed/docs/insights/SizeTapTargetsAppropriately>, elérés ideje: 2016.01.17.
395 iOS Human Interface Guidelines,
<https://developer.apple.com/library/ios/documentation/UserExperience/Conceptual/MobileHIG/>, elérés ideje:
2016.01.17.; Design library for Windows Phone, <https://msdn.microsoft.com/enus/library/windows/apps/hh202915%28v=vs.105%29.aspx>, elérés ideje: 2016.01.17.; Introduction to Android,
<http://developer.android.com/guide/index.html>, elérés ideje: 2016.01.17; Google Material design,
<https://www.google.com/design/spec/material-design/introduction.html#>, elérés ideje: 2016.01.17.
396 Lásd például: Mobile UI Design Patterns, <https://studio.uxpin.com/ebooks/mobile-design-patterns/>, elérés
ideje: 2016.01.17.
391
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még, hogy ha valami a népszerű applikációk, oldalak esetén működik, nem feltétlenül jelenti azt,
hogy az elektronikus kormányzati szolgáltatások felhasználói, ügyfelei számára is egyértelmű
lesz, és vannak olyan egyébként elterjedt gyakorlatok is, amelyek a tesztek alapján nem
bizonyulnak hatékonynak, például:
o az ún. hamburger menü alkalmazása397 (három, egymástól egyenlő távolságra levő
vízszintes vonal) – ez a tervezők munkáját megkönnyítő megoldás, a navigáció összes eleme
listaszerűen szerepeltethető a hamburger menüvel megjeleníthető képernyőn, probléma: a
felhasználók egy része számára máig nem egyértelmű, hogy ez az ikon mire jó, ezért nem is
használják, így a navigáció rejtetté válik; ehelyett tehát javasoljuk a kutatási módszertanok
segítségével a legfontosabb elemek előtérbe helyezését, a lényeg, hogy maga az ügyintézési
folyamat, az egymást követő lépések (user flow) egyértelműek legyenek, nem kell, hogy
minden funkció és opció egy képernyőről elérhető legyen;
o sokféle gesztus398 érhető el, ugyanakkor ezekkel kapcsolatban javasoljuk, hogy minél
kevesebb, és minél szélesebb körben ismert módokat alkalmazzunk;
o az ikonok hasznosak, mert kisebb helyet foglalnak el, mint a feliratok, ugyanakkor a
teljesen egyértelműek kivételével csak megfelelő kutatást és tesztelést követően javasolt
újszerű elemek alkalmazása;
o az instrukciók (például egy mobil alkalmazás első futtatásakor az ún. onboarding)
megírásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy a felhasználók célja, hogy minél gyorsabban
elkezdhessék használni az applikációt, ebből következően: a túl sok szöveget nem fogják
elolvasni; a nem megfelelő helyre tett segítségek csak további zavart okozhatnak; az
egyszerre túl sok információból csak keveset fognak megjegyezni399.
További tervezési javaslatok400:
o

legyen egyszerű és egyértelmű navigáció;

o

az egyes képernyők legyenek jól megkülönböztethetőek;

o

legyen egyértelmű, hogy mi mire szolgál (például egy gombon látsszon, hogy gomb);

o legyen egyértelmű, hogy épp hol járunk, mert mobilon könnyebben megszakad a
folyamat (például egy hívás vagy egy értesítés miatt);
o

megfelelő kontraszttal, mérettel és tipográfiával biztosítsuk az olvashatóságot;

o az űrlapoknál a mezőnek megfelelő felületi elemekkel segítsük a használatot (például
telefonszám megadásakor a numerikus billentyűzet jelenjen meg; egy dátum választásakor
a naptár komponens);

A kérdéskörrel kapcsolatban lásd: Why and How to Avoid Hamburger Menus, <https://lmjabreu.com/post/whyand-how-to-avoid-hamburger-menus/>, elérés ideje: 2016.01.17.
398 Ezek is különböznek az operációs rendszerek függvényében, lásd például: Gestures,
<https://www.google.com/design/spec/patterns/gestures.html#>, elérés ideje: 2016.01.17.; iOS Human Interface
Guidelines, Interactivity and Feedback, elérés ideje: 2016.01.17.; Gestures: flick, pan, and stretch,
<http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp7/start/gestures-flick-pan-and-stretch>, elérés ideje:
2016.01.17.
399 Bővebben lásd: Misused mobile UX patterns, <https://medium.com/@kollinz/misused-mobile-ux-patterns84d2b6930570#.3i8n37l5t>, elérés ideje: 2016.01.17.
400 Jelen Elektronizálási Útmutató kereteit meghaladná a mobilra tervezés részletesebb tárgyalása, így csak
listaszerűen mutatjuk be az általunk legfontosabbnak vélt további szempontokat.
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o a szöveges tartalmak legyen rövidek, kifejezőek és megfelelő hangvételűek (a
szövegezésen a tömörsége ellenére látsszon, hogy elektronikus kormányzati szolgáltatásról
van szó);
o a felhasználói hibákra reagáljon megfelelően a felület, és ne történjen semmi
„visszavonhatatlanul”;
o mobil esetén sem csak a kész produktumot kell tesztelni, hanem már akár az első
papírprototípusokat is;
o

monitorozzuk a felhasználást a megoldások fejlesztése érdekében;

o

a perszonalizációs lehetőségeket401 érdemes a mobil platform esetén is alkalmazni;

o a fenti fejezetekben megfogalmazott elvek – az értelemszerű módosításokkal – mobilra
érvényesek (például: hiteles vizuális megjelenés; egyszerű nyelvezet stb.)402.
Megjegyzendő, hogy a DigitalGov 42 db, a fentiek körébe tartozó iránymutatást határozott meg
(kormányzati példákkal), javasoljuk ezek áttekintését is403.404
Természetesen a mobilra tervezésnek, illetve az ebben a fejezetben felsorolt különböző
csatornákra tervezésnek számos további aspektusa van, amit zárásként hangsúlyozunk az az a
gondolat, hogy a többcsatornás elektronikus kormányzati szolgáltatások kialakításakor minden
esetben a célcsoport igényeiből kell kiindulni, és a folyamat során, iteratív módon kell tesztelni,
különben fennáll a veszélye annak, hogy az elkészült megoldások egyáltalán nem terjednek el.
További alkalmazható megoldás az úgynevezett „alfa” változat elérhetővé tétele a felhasználók
számára, és a beérkezett széleskörű felhasználói vélemények alapján a design és a funkcionalitás
véglegesítése.

Ezzel kapcsolatban lásd: Personalization: The Pillar of the Mobile User Experience,
<https://uxmag.com/articles/personalization-the-pillar-of-the-mobile-user-experience>, elérés ideje: 2016.01.17.
402 Bár elektronikus kereskedelmi fókuszú, de hasznos további tanácsokat tartalmaz például a következő
dokumentum: Principles of Mobile Site Design: Delight Users and Drive Conversions,
<http://www.google.com/think/multiscreen/whitepaper-sitedesign.html>, elérés ideje: 2016.01.17.
403 Mobile User Experience Guidelines and Recommendations, <http://www.digitalgov.gov/resources/mobile-userexperience-guidelines-and-recommendations/>, elérés ideje: 2016.01.17.
404 További ajánlott olvasmány: The Elements Of The Mobile User Experience,
<https://www.smashingmagazine.com/2012/07/elements-mobile-user-experience/>, elérés ideje: 2016.01.17.;
Gestures & Animations: The Pillars of Mobile Design, <https://uxmag.com/articles/gestures-animations-the-pillarsof-mobile-design>, elérés ideje: 2016.01.17.
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