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1. Bevezetés 

A jelen dokumentum a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács gondozásában, a közigazgatási 

szolgáltatások szakmai-módszertani támogatása céljából jött létre.  

A jelen dokumentum célja éppen az, hogy a tág értelemben vett közigazgatás folyamatai 

felméréséhez olyan generálisan alkalmazható eszközrendszert biztosítson, amelynek 

segítségével  

o a felmérést irányító vagy koordináló szerv a felmérésre vonatkozó döntéseket 

megalapozottan meg tudja hozni, 

o a felmérésben részt vevőket ki tudja választani, 

o a feladatokat értelmesen meg tudja határozni és szét tudja osztani a részt vevők 

között,  

o hatékonyan tudja allokálni a felméréshez szükséges, illetve rendelkezésre álló 

erőforrásokat, 

o ki tudja választani a folyamatfelméréshez szükséges, arra alkalmas eszközöket, 

o a konkrét feladatok ellátásához konkrét útmutatókat készíthet elő és hajtathat 

hatékonyan végre, 

o a felmérés eredményeit már akár a felmérés folyamatában ellenőrizni, validálni, 

minőségbiztosítani tudja, valamint 

o kialakíthatja azt az eljárásrendet, amely megakadályozza, hogy a 

folyamatfelmérés elért eredményei hosszú távon is fennmaradjanak. 

A dokumentum ilyen módon kézikönyvként szolgál a folyamatfelmérés makroszintű 

tervezésétől, szervezésétől és végrehajtásától kezdve az egy-egy szervnek akár egy-egy 

eljáráscsoportját érintő felméréséig, legyen a cél akár az elektronikus ügyintézés széleskörű 

megvalósítása, akár egy konkrét uniós forrásból finanszírozott projekt megtervezése, 

megalapozása. 

Jelen dokumentumnak nem célja, hogy ez alapján össze lehessen állítani a közigazgatási 

szolgáltatások kataszterét. A jelen dokumentum hatóköre ennél részben szűkebb, részben 

tágabb. E dokumentum célja kizárólag a tág értelemben vett ügyfelekkel való kapcsolatos ügyek, 

ügyintézési folyamatok elemzése, felmérésének biztosítása. A közigazgatási szervek, bíróságok 

és más, ügyintézés tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek belső és egymás 

közötti folyamatai csak annyiban képezik a jelen útmutatók tárgyát, amennyiben a fent 

hivatkozott „front office” folyamatok nem elemezhetők vagy értelmezhetők nélkülük. Tágabb is a 

megcélzott hatókör, hiszen a szolgáltatási kataszter összeállításának nem lehet célja mikroszintű 

modellalkotás a közigazgatási, bírósági és egyéb eljárások tekintetében, ennél szükségszerűen 

magasabb absztrakciós szinten található. 

A dokumentum ugyanakkor több szálon is kapcsolódik a szolgáltatási kataszter összeállításához. 

Egyrészt az útmutatók alkalmazása során nagymértékben kell támaszkodni a szolgáltatási 

kataszterre, annak eredményeire. Ez lesz ugyanis a folyamatfelmérések egyik legfontosabb 

strukturált adatforrása. Másrészt a kataszter tervezése, adatgyűjtése és vezetése során – 
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visszaható jelleggel – tekintettel kell lenni arra, hogy a kataszter az épp az imént kifejtett célok 

elérésére is alkalmas legyen. 

A jelen dokumentumnak nem célja továbbá, hogy az alapján mindenféle előképzettség nélkül 

o közvetlenül le lehessen írni közigazgatási vagy más ügyintézési folyamatokat, 

azokat ábrázolni és elemezni lehessen,  

o el lehessen kezdeni konkrét folyamatokra vonatkozó adatok gyűjtését,  

o egy-egy eljárásról konkrétan meg lehessen mondani, hogy mely élethelyzetbe 

tartoznak vagy fordítva, hogy egy élethelyzethez mely folyamatok tartoznak, 

o konkrét indikátorokat lehessen elemezni, vagy 

o el lehessen végezni bármely meglévő eljárás költség-haszon elemzését. 

Ennek az indoka, hogy sem ilyen terjedelmi korlátok között, sem pedig ilyen specifikáció mellett 

nincs lehetőség arra, hogy az igencsak széles körben alkalmazni kívánt útmutatók ezen a szinten 

fogalmazzanak meg konkrétumokat. Nyilvánvaló, hogy az elektronizálási kötelezettség alá eső 

eljárások összességének folyamatleírása, mint projekt egészen más megközelítést igényel, mint 

egy közigazgatási hatóságnak az eljárásai egy részére vonatkozó uniós finanszírozású projekt 

megalapozására irányuló folyamatfelmérése. 

Az útmutatók, a kiírásnak és a gyakorlati igényeknek megfelelően elsősorban a közigazgatási 

hatósági eljárások (ezen belül is elsősorban a kérelemre induló első fokú eljárások) 

folyamatainak leírására koncentrálnak. A megfelelő sajátosságok – így például a bírósági 

eljárásokban a többpólusúság és a hivatalbóli bizonyítás főszabály szerinti kizártsága vagy a 

közszolgáltatók és ügyfeleik viszonylagos mellérendeltsége – figyelembe vétele mellett 

ugyanakkor az elektronikus ügyintézés biztosítására várhatóan 2018. január 1-től köteles 

valamennyi szerv valamennyi – elsősorban front office – eljárására, folyamatára alkalmazhatóak. 
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2. A folyamatfelmérés szabályozási környezete 

2.1. A szolgáltatások felmérésével, nyilvántartásával kapcsolatos hatályos 

hazai szabályozás  

A folyamatfelmérés szabályozási környezetének feltárása elengedhetetlen a jelen 

dokumentumba foglalt útmutatók tartalmi kereteinek a megvonásához, valamint segítséget 

nyújthat módszertanának meghatározásában. Ennek első lépéseként az kell vizsgálni, hogy 

vannak-e olyan hazai jogforrások, amelyek kifejezetten előírják akár átfogóan, akár egy-egy 

területen vagy egy-egy szempont szerint a tág értelemben vett közigazgatási folyamatok, 

szolgáltatások felmérését, folyamataik valamilyen szempontú dokumentálását. 

2.1.1. Szolgáltatások felmérése 

Szolgáltatások – értve ez alatt jelen esetben a közigazgatási ügyeket, bírósági vagy más 

közhatalmi ügyeket, valamint a tág értelemben vett közigazgatás, közszféra által nyújtott 

bármilyen szolgáltatást – felmérésével kapcsolatban kevés olyan jogi norma, előírás található, 

amely felmérésüket előírná, vagy felméréssel kapcsolatos módszertant határozna meg.  

Jogszabályi szinten a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgáló, a szolgáltatási tevékenység 

megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény, valamint 

a végrehajtására kiadott, az integrált ügyintézési és tájékoztatási pont kialakításáról, 

működtetéséről, valamint a működtető és az érintett szervek együttműködésének rendjéről 

szóló 160/2010. (V. 6.) Korm. rendelet előírja a szolgáltatási tevékenységek megkezdéséhez és 

folytatásához szükséges anyagi jogi követelmények mellett az ehhez szükséges eljárások és az 

igénybe vehető jogorvoslati eljárások átlátható, egységes szempontok szerint rendezett 

felmérését, valamint az így létrejött információs háttér folyamatos hatályosítását. 

E kötelezettség ugyanakkor sem célját, sem fókuszát tekintve nem tekinthető a teljes 

közigazgatásra kiterjedőnek a következő okokból. Egyrészt azért, mert kizárólag szolgáltatási 

tevékenységekre vonatkozik, azaz a szóba jöhető élethelyzeteknek csupán töredékét fogja át, és 

értelemszerűen ennek a logikának megfelelően építteti fel a folyamatok gondolati 

konstrukcióját. Másrészt azért, mert a felmérés kizárólagos célja az, hogy a szolgáltatási 

tevékenységet megkezdeni kívánó vagy már folytató személyek számára megfelelő tájékoztatást 

biztosítson ügyeik elintézéséhez, és ebből eredően a felmérés eredményei csak korlátozottan 

alkalmasak a jelen projektben kitűzött további célok, így különösen a folyamatok fejlesztésének 

megalapozása elérésére. Látni kell azt is – az eddigi tapasztalatok alapján –, hogy a jogszabályi 

kötelezettség ellenére a feladat teljesítése nem valósul meg maradéktalanul. 

Mindennek ellenére a hivatkozott jogszabályokban meghatározott formai és tartalmi 

követelményeket a jelen útmutató kialakítása során figyelembe vettük. 

Ugyancsak említeni szükséges e körben az állami és önkormányzati nyilvántartások 

együttműködésének általános szabályairól szóló 2013. évi CCXX. törvényt, amely bár nem 

szolgáltatások, hanem nyilvántartások felméréséről és a felmért adatok rendszerezett 

nyilvántartásba vételéről rendelkezik, ugyanakkor logikájában erős összefüggést mutat a jelen 

projektben célzott felméréssel. E szabályok ugyanakkor, mivel nem szolgáltatások felmérésére 
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vonatkoznak, továbbá, mivel megvalósításuk gyakorlati tapasztalatairól még nem lehet beszélni, 

a fenti szolgáltatási tevékenységekkel kapcsolatos felméréshez hasonlóan csak korlátozottan 

használhatóak fel. 

A szolgáltatások felmérésével kapcsolatban megtalálható átfogó előírások csupán a Kormány 

határozataiban öltenek testet.  

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program elfogadásáig az aktuálisan elérhető szolgáltatásokkal 

kapcsolatban csak a később részletesebben bemutatott Kormányablak tudástár kialakítása 

határozható meg olyan szervezett intézkedésként, amely az egyes szolgáltatások 

paramétereinek felmérését, rendszerezését horizontálisan célozta meg.  

A Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében elsőként az elektronikus közigazgatás 

kiterjesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat fogalmazta 

meg azt, hogy az elektronikus közigazgatás kiterjesztéséhez a meglévő szolgáltatásokról is 

információkkal kell rendelkezni. Ezért a Határozat 12. pontjában a Kormány felkérte a 

Miniszterelnökséget vezető minisztert és a belügyminisztert, hogy az érintett miniszterek 

bevonásával vizsgálják meg az egyes közigazgatási ügyeket az érintett potenciális ügyfélszám, az 

éves gyakoriság és az elektronizálással elérhető költséghatékonyság szempontjából, mérjék fel 

az elektronikusan intézhető ügyek jelenlegi elektronizáltsági szintjét, és az előbbi adatokból 

kiindulva priorizálják és határozzák meg azon ügyeket, amelyek vonatkozásában biztosítható 

2016. június 30-ig az ügyfelek számára érdemi elektronikus ügyintézés.  

Azt követően az 1486/2015. (VII. 21.) Korm. határozatban a Kormány a Miniszterelnökséget 

vezető minisztert hívta fel arra, hogy – az érintett miniszterek és a felmérés szempontrendszere 

tekintetében a belügyminiszter bevonásával, a kormányablak-tudástár eredményeit figyelembe 

véve – készítsen felmérést a fővárosi és megyei kormányhivatalok által intézett ügyek 

elektronikus szolgáltatási szintjének megállapítására vonatkozóan, és ezt követően az egyes 

ügycsoportok tekintetében részletes vizsgálat lefolytatása alapján határozza meg azokat az 

elektronikusan nyújtandó szolgáltatásokat, amelyeket 2020-ig bevezetni szükséges. 

2.1.2. Szolgáltatási kataszterekre vonatkozó szabályozás 

Jelenleg csak egy szolgáltatáskataszterként is azonosítható nyilvántartás ismert, amely a 

kormányablak-tudástárral kapcsolatos egyes feladatokról szóló 2039/2013. (XII. 30.) Korm. 

határozat mellékletében jelenik meg. A mellékletben statikus módon, egy listába ágyazva 

található meg a kormányablakok tudástárban található 2384 darab ügykör felsorolása. További 

információ az ügykörök meghatározásán túl nem található a határozatban.  

A határozat a nyilvántartás naprakészségének biztosítása érdekében előírja, hogy az egyes 

miniszterek a saját területükön található ügykörök hatályosításáról gondoskodjanak. Nem 

egyértelmű azonban, hogy erre milyen formában és milyen gyakorisággal kell sort keríteni, 

illetve, hogy ez a gyakorlatban hogyan valósul meg. Az aktualizálást a kormányablakokról szóló 

515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 12-14. §-a írja elő és szabályozza. .  

A Belügyminisztérium gondozásában hasonló kataszterként létezik az önkormányzati hatásköri 

jegyzék, amely azonban a feladat- és hatáskörök felsorolásán és az azokat telepítő jogszabályi 
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rendelkezések megjelölésén, valamint néhány megjegyzésen túl nem tartalmaz érdemi 

információt, és 2014 óta nem ismert aktualizálása.1 

2.1.3. Felügyeleti tevékenység 

A szolgáltatások felmérésével és nyilvántartásával kapcsolatban jelenleg, ahogy a felmérésekre 

vonatkozóan sincs kifejezett előírás, nincs meghatározott felügyeleti jogkörrel felruházott 

szereplő sem.  

A felügyeleti szerepkör nem elhanyagolható követelmény a szolgáltatások felmérése, a 

felmérések eredményeinek naprakészen tartása, valamint a nyilvántartásokban foglalt adatok 

minőségének biztosítása érdekében. A szolgáltatások felmérésének kialakított rendszere 

hiányában ma ez még nem jelent problémát, azonban, ha a szolgáltatások felmérése a jövőben 

rendszerszerűen történik, abban az esetben a felügyeleti szereplő kijelöléséről is gondoskodni 

kell a felmérések hatékonyságának biztosítása érdekében. 

Megfelelő felügyeleti szereplőként a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és 

az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 

szerinti Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) azonosítható. Az EÜF 

jelenleg a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat (a továbbiakban: SZEÜSZ) 

nyilvántartja, azonban ezek nem a közigazgatás, vagy más eljárás szerinti szolgáltatást, hanem 

azok elektronikus intézéséhez szükséges szolgáltatásokat jelölnek.  

A felügyeleti szerepkör erősítése és a szolgáltatások felmérésével, nyilvántartásával kapcsolatos 

előremutató szabályozás az az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatásokról szóló 

törvény határoz meg, amely már az EÜF feladatává teszi, hogy nyilvántartást vezessen az 

elektronikusan intézhető ügyekről, és az elektronikus ügyintézést biztosító szervekről. Ennek 

alapvető indoka, hogy a kormányzat 2018-ra célul tűzte ki az elektronikus ügyintézés 

biztosításának az általánossá tételét a tág értelemben vett közigazgatásban. Ilyen volumenű 

elektronizáció elképzelhetetlen megfelelő ütemezés hiányában, az ütemezés pedig nem 

valósítható meg a jelenleg fennálló helyzet alapos elemzése, és így az elektronikusan intézhető 

ügyek, elérhető szolgáltatások, valamint az elektronizáltság foka feltérképezése nélkül. 

Emellett a nyilvántartás vezetésének előfeltétele is az elektronikusan intézhető és ezen keresztül 

az elektronikusan nem intézhető ügyek felmérése, mivel, jelenleg ilyen, a nyilvántartás 

bázisának szerepét betölteni képes kataszterrel hazánk nem rendelkezik.  

2.2. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások és megoldások horizontális 

szabályozása 

A folyamatfelmérés során figyelemmel kell lenni arra, hogy a jogilag szabályozott eljárások, már 

csak a szabályozási tevékenység logikájából eredően is többé-kevésbé formalizált, uniformizált 

elemekből épülnek fel. Így például a hatósági eljárások mindegyikében nagyjából ugyanúgy 

alakul a hiánypótlás, a bírósági eljárásokban pedig az idézés. Olyan jogintézményekről, eljárási 

cselekményekről van tehát szó, amelyek horizontálisan jelennek meg számos eljárásban. A 

                                                             
1 Önkormányzatok Elektronikus Hatásköri Jegyzéke (A kézirat lezárva: 2014. március 31.) <http://2010-
2014.kormany.hu/download/9/c6/41000/hat%C3%A1sk%C3%B6ri%20jegyz%C3%A9k.ZIP>, elérés ideje: 
2015.11.20. 

http://2010-2014.kormany.hu/download/9/c6/41000/hat%C3%A1sk%C3%B6ri%20jegyz%C3%A9k.ZIP
http://2010-2014.kormany.hu/download/9/c6/41000/hat%C3%A1sk%C3%B6ri%20jegyz%C3%A9k.ZIP
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folyamatfelmérés szempontjából ezek vizsgálata és figyelembevétele elengedhetetlen, hiszen 

enélkül beláthatatlan mennyiségű erőforrást kellene arra fordítani, hogy minden egyes eljárást 

és folyamatot a legapróbb eljárási mozzanatig egyenként elemezzünk. 

2.2.1. Az elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó jogforrások 

Elektronikus ügyintézés alapját a SZEÜSZ-ök alkotják, amelyekre vonatkozó szabályozást a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

(a továbbiakban: Ket.) 2011. évi novellája alakította ki. A Ket. szerinti elektronikus ügyintézési, 

elektronikus kapcsolattartási szabályozás jelentőségét növelte, hogy utaló szabályok útján 

számos egyéb eljárási szabályozásba (polgári eljárásjogi törvény, büntető eljárásjogi törvény és 

további eljárási törvények) került be utalás a Ket. által bevezetett modellre és szolgáltatásokra. 

A Ket. rugalmas keretszabályait részletes tartalommal töltik meg a Ket. felhatalmazása alapján 

kiadott végrehajtási rendeletek, így főként:  

o a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által 

kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet; 

o az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 

84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet; 

o az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól szóló 85/2012. (IV. 21.) Korm. 

rendelet. 

Nem a Ket. végrehajtási rendelete, de fontos szabályozást tartalmaz a papíralapú 

dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. 

(X. 27.) IHM rendelet is. 

Ezt a szabályozási rezsimet a közeljövőben fokozatosan felváltja az elektronikus ügyintézésről és 

a bizalmi szolgáltatásokról szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: e-ügyintézési 

törvény). Az e-ügyintézési törvény horizontálisan szabályozza az elektronikus ügyintézés 

területét, az elektronikus ügyintézést biztosító szervekre vonatkozó kötelezettségeket határoz 

meg. Elektronikus ügyintézést biztosító szerv a törvény értelmében:  

o az államigazgatási szervek, 

o a helyi önkormányzat, 

o a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására 

feljogosított egyéb jogalanyok, 

o a bíróságok,  

o az alapvető jogok biztosa, 

o az Ügyészség, 

o a közjegyzők, 

o a bírósági végrehajtók, 

o a hegyközségek kivételével a köztestületek, 

o a közüzemi szolgáltatók, valamint  

o a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézésre kötelezett 

közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalanyok, valamint  
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o az ügyek elektronikus intézését önkéntesen vállaló, a fenti kategóriákba nem 

tartozó jogalanyok. 

2.2.2. A szabályozási modell 

A szabályozási modell alapját a SZEÜSZ-ök és az e-ügyintézési törvény szerinti központi 

elektronikus ügyintézési szolgáltatások (a továbbiakban: KEÜSZ) alkotják.  

Ezek a szolgáltatások lehetővé teszik a kérelem, vagy más beadvány beérkezésétől az érdemi 

döntés meghozataláig, illetve a közszolgáltatás nyújtásának lezárultáig az elektronikus forma 

igénybevételének lehetőségét, vagy az ügyfél oldali papír alapú, de ezzel párhuzamosan a 

hatóság oldali elektronikus alapú ügyintézés hibrid rendszerének kiépítését is. A hibrid rendszer 

azt jelenti, hogy, ha az ügyféllel papír alapon is történik a kapcsolattartás a közigazgatási szerven 

belül elektronikus úton valósulhat meg az iratkezelés és az ügyintézés.  

Az elektronikus ügyintézés szabályozási modellje alapján az e-ügyintézési törvény hatálya alá 

tartozó jogalanyoknak olyan szolgáltatáscsomagot kell nyújtania a velük eljárási, közhatalom 

gyakorlásával összefüggő egyéb jogviszonyokba belépő ügyfeleknek, amely leképezi az 

ügyintézés egyes részcselekményeit, ezáltal nem kényszeríti a szereplőket arra, hogy a 

hagyományos ügyintézési módoktól gyökeresen eltérő megoldásokat alkalmazzanak, 

ugyanakkor ennek a lehetőségét sem zárja ki. A SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök segítségével így 

könnyen felrajzolhatóak, létrehozhatók az elektronikus ügyintézés eszközei, az átlagember 

számára is könnyen használható elektronikus ügyintézési folyamatok hozhatók létre. 

Az e-ügyintézési törvényben 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, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv javára ellátja a részére elektronikus úton érkezett 

küldemények átvétele, felbontása és érkeztetése tekintetében 

kormányrendeletben meghatározott feladatokat, 

o központi kézbesítési ügynök, amelynek keretében a szolgáltató az elektronikus 

ügyintézést biztosító szerv javára ellátja az általa kiküldendő elektronikus iratok 

kézbesítésének előkészítése, adathordozójának, fajtájának meghatározása, 

továbbá a kézbesítés módja tekintetében kormányrendeletben meghatározott 

feladatokat, 

o az ügyfél időszaki értesítése az elektronikus ügyintézési cselekményekről, 

amelynek keretében a szolgáltató az ügyfelet az általa meghatározott 

elektronikus ügyintézést biztosító szervek tekintetében és időszakonként 

összesítve tájékoztatja a kormányrendeletben meghatározott ügyintézési 

cselekményekről, 

o papír alapú irat átalakítása hiteles elektronikus irattá, 

o elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása, 
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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. 

Az elektronikus ügyintézésről és a bizalmi szolgáltatásokról szóló törvényben nevesített 

SZEÜSZ-ök: 

o az elektronikus azonosítási szolgáltatás, 

o a biztonságos kézbesítési szolgáltatás, 

o a közigazgatási felhasználási célú, jogszabályban meghatározott 

követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatás. 

A törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben további SZEÜSZ-ök és KEÜSZ-ök 

nevesíthetők. 

A folyamatok felmérése és modellezése során a fenti szolgáltatások esetében indokolt 

horizontálisan elvégezni az adatgyűjtést, a modellalkotást, a szöveges és grafikus leírást, és azon 

eljárások, folyamatok leírása során melyek során e szolgáltatások igénybevételére kerül vagy 

kerülhet sor, a már kész eredményeket – akár az elektronikus ügyintézési szolgáltatások 

továbbfejlesztése során is – következetesen felhasználni. Fontos ugyanakkor, hogy az esetleges 

egyedi sajátosságokra a modellek kialakítása során e részfolyamatok tekintetében is ki kell térni 

épp annak érdekében, hogy a modell ne maradjon elméleti, hanem a valós folyamatokat 

tükrözze, valamint, hogy az eltérések által jelzett – valóban nemkívánatos – anomáliák és azok 

okai kiszűrhetőek legyenek a folyamatok későbbi optimalizálása, újragondolása során. 

2.3. Nemzetközi szabályozási környezet 

Az elektronikus kormányzás (eGovernment) területén az Európai Unió, valamint az OECD és az 

ITU is aktív szerepet vállal az egyes államok magatartásának alakításában az általuk kiadott 

ajánlásokon és tanulmányokon keresztül.  

Egyik szervezet sem adhat ki a területre vonatkozó kötelező érvényű szabályozót, azonban a 

nemzetközi, és az Európai Uniós összehasonlítások alapjául azokat az iránymutatásoknak való 

megfelelést veszik alapul, amelyeket korábban az egyes témákban kiadtak.  

Az Európai Unió hangsúlyos céljai között szerepel az egyablakos ügyintézés, az élethelyzet alapú 

ügyintézési esetek beazonosítása, az állami szervek közötti elektronikus úton megvalósuló 

együttműködés, valamint a közadatok újrahasznosítása.  
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A témában kelt legutolsó dokumentum az egységes digitális piaciról szóló stratégiai 

dokumentum2, amelynek közleménye3 az elektronikus kormányzással kapcsolatban kiemeli, 

hogy: 

o többet kell tenni annak érdekében, hogy megújuljon a közigazgatás, 

megvalósuljon a tagállamközi interoperabilitás, és könnyebbé váljon a 

polgárokkal való interakció, 

o a polgárok és vállalkozások rendelkezésére álló szolgáltatások 

költséghatékonyságának és minőségének javításában döntő szerepet játszanak az 

internetes közszolgáltatások, 

o a hatékonyságjavulás egyik példája a „csakis egyszer” elv – a közigazgatási 

szervek csak az esetek 48%-ában használják fel ismételt rákérdezés nélkül a 

polgárokról és vállalkozásokról már rendelkezésükre álló adatokat, 

o az állami hatóságok és a polgárok, illetve a vállalkozások közötti kapcsolattartás 

jelenleg szétaprózódott és hiányos, a vállalkozások és a polgárok tagállamközi 

tevékenységével kapcsolatos igényeinek jobb kielégítéséhez a következőkre lehet 

támaszkodni: az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz digitális szolgáltatási 

infrastruktúrái, valamint a meglévő európai portálok, hálózatok, szolgáltatások 

és rendszerek (pl. Európa Önökért, egyablakos ügyintézés, termékinformációs 

kapcsolattartó pontok, építőanyag-információs kapcsolattartó pontok) bővítése, 

integrálása és egyetlen digitális átjáró egységben való tömörítése. EU-szerte 

ösztönözni kell az elektronikus dokumentumok használatát a vállalkozásokra és 

egyénekre háruló költségek és adminisztratív teher csökkentése érdekében. 

Az OECD-nek az elektronikus kormányzattal kapcsolatos legfrissebb ajánlása4 három pillér 

mentén átfogó intézkedések megtételét javasolja az államok számára. 

A Nemzetközi Távközlési Unió is kiadott5 az elektronikus kormányzás megvalósítását, 

fejlesztését elősegítő ajánlást. 

A nemzetközi szervezetek által kiadott ajánlásokban és iránymutatásokban azonban közös, hogy 

azok magas absztrakciós szinten fogalmaznak meg ajánlásokat az államok számára, az állami 

döntéshozók, stratégiaalkotók és a jogalkotás számára adnak kiindulási alapot az elektronikus 

kormányzás megvalósítása és fejlesztése területén.  

Az elektronikus közigazgatást és kormányzást magvalósító államigazgatási szereplők számár az 

ajánlásokban, iránymutatásokban foglaltak konkrét, közvetlenül használható támpontokat és 

megoldásokat nem adnak.  

                                                             
2 SWD(2015) 100 final, Commission Staff Working Document: A Digital Single Market Strategy for Europe - Analysis 
and Evidence,  
<http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-swd_en.pdf>, elérés ideje: 2015.11.25.  
3 <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/NOT/?uri=CELEX:52015DC0192>, elérés ideje: 2015.11.25. 
4 OECD, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, < http://www.oecd.org/gov/public-
innovation/Recommendation-digital-government-strategies.pdf>, elérés ideje: 2015.11.25. 
5 ITU, International Telecommunication Union e-government Implementation Toolkit <https://www.itu.int/ITU-
D/cyb/app/docs/eGovernment%20toolkitFINAL.pdf>, elérés ideje: 2015.11.25.   

https://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/eGovernment%20toolkitFINAL.pdf
https://www.itu.int/ITU-D/cyb/app/docs/eGovernment%20toolkitFINAL.pdf
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A nemzetközi szintű ajánlások államigazgatási szintre való kihatása az állami döntéshozók 

stratégiaalkotásán keresztül jut el, amire jó példa az egyes államigazgatási ügyek élethelyzet 

alapú kategorizálásának megjelenése a Kormányablak tudástárban. 
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3. Ügyintézésifolyamat-leírás  

3.1. A Business Process Modeling alkalmazása a közigazgatásban 

A Business Process Management, és annak részeként a Business Process Modeling (a 

továbbiakban: BPM) folyamatát az üzleti életben kezdték alkalmazni a szervezetek 

folyamatainak menedzselésére, irányítására, ezen belül – ami témánk szempontjából most 

kiemelt jelentőségű –feltérképezésére, és ennek eredményeként fejlesztésére, valamint a 

folyamatok átláthatóságának növelésére6. Az elmúlt években megjelent a közigazgatási 

folyamatok hatékonyságának BPM eszközökkel való növelése iránti igény7, Magyarországon 

például az ÁROP 1.2.18. Szervezetfejlesztési Program8 keretén belül készült szervezetfejlesztési, 

ezen belül is folyamatoptimalizálási módszertan.9 

A folyamatnak többféle definíciója található a szakirodalomban10, a meghatározásokban az a 

közös, hogy a folyamatot események, lépések meghatározott sorrendiséget követő, bemeneteket 

kimenetekké alakító sorozataként írják le, amely mindig egy konkrét cél elérése érdekében 

történik. A folyamatnak van kiinduló és eredményterméke(i), lefutási ideje, költsége, illetve a 

legtöbb esetben résztvevői. A magánszféra folyamatainak modellezésére kialakult módszerek 

közszférába való átültetésekor tekintettel kell lenni a két terület közötti alapvető 

különbségekre11, így például a következőkre: a közigazgatás egy hatalmas, többezer folyamatot 

magában foglaló szervezetrendszer; sajátos szervezeti kultúrával rendelkezik; a közigazgatással 

kapcsolatba kerülő ügyfelek, a szolgáltatás "célközönsége" sokkal változatosabb; a közszféra 

célkitűzései és stratégiái komplexebbek és nehezebben egységesíthetők. Emellett a közigazgatás 

folyamatai sokkal inkább jogszabálykötöttek12, és a társadalmi, politikai kötöttségeket is 

figyelembe kell venni.13 

                                                             
6 Jelen Módszertani Útmutatónak nem célja a Business Process Management és a BPM kialakulásának bemutatása, és 
nem tárgyalja a piaci alapon működő szervezetek folyamatmenedzsmentjének fejlődését. Business Process 
Management életciklusának öt fő eleme van, ezek közül az egyik a modellezés. (Bővebben: Activiti 5.x Business 
Process Management Beginner's Guide) 
7 Például az USA-ban TIBCO Software, az IBM, a BizFlow, az Appian és számos más cég kínál Business Process 
Management szolgáltatásokat a kormány részére. 
8 A program eredménytermékei elérhetők itt: <http://magyaryprogram.kormany.hu/szervezetfejlesztesi-
modszertanok>, elérés ideje: 2015.11.20. 
9 Számos tanulmány is elérhető a témában, például: Flavio Corradini, Damiano Falcioni, Alberto Polzonetti és Barbara 
Re, Innovation on Public Services using Business Process Management, 2011 International Conference on E-business, 
Management and Economics IPEDR Vol.25 (2011), IACSIT Press, Singapore, <http://www.ipedr.com/vol25/6-
ICEME2011-N00010.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
10 Például: Silke Palkovits és Maria A. Wimmer, Processes in e-Government – A Holistic Framework for Modelling 
Electronic Public Services, 
<http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.88.3488&rep=rep1&type=pdf, elérés ideje: 2015.11.20.; 
Thomas R. Gulledge Jr. és Rainer A. Sommer, Business process management: public sector implications, Business 
Process Management Journal, Vol. 8 No. 4, 2002, pp. 364-376 
<http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/Gulledge2002.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
11 Paul Alpar és Sebastian Olbrich, Legal Requirements and Modelling of Processes in eGovernment, The Electronic 
Journalof e-Government Volume 3 Issue 3, pp 107-116, <http://bit.ly/1RojU0i> és <www.ejeg.com>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
12 Sebastian Olbrich és Carlo Simon, Process Modelling towards e-Government – Visualisation and Semantic Modelling 
of Legal Regulations as Executable Process Sets, The Electronic Journal of e-Government Volume 6 Issue 1, pp 43 – 54, 
<http://bit.ly/1GihqQR>, és <www.ejeg.com>, elérés ideje: 2015.11.20. 
13 Ewa Ziemba és Iwona Obłąk, Critical Success Factors for ERP Systems Implementation in Public Administration, 
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 8, 2013, 
<http://www.ijikm.org/Volume8/IJIKMv8p001-019ZiembaFT85.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20.; Mojca Indihar 
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Ugyanakkor az üzleti és a közigazgatási folyamatok a szolgáltató állam14 kialakításának 

célkitűzésére tekintettel is egyre inkább hasonlítanak egymásra annyiban, hogy mindkét 

folyamattípus esetén a tágan értelmezett cél az, hogy a szervezet folyamata az ügyfél számára 

értéket teremtsen, és a folyamatban érintett résztvevőkre is értékként tekintsen. 

3.2. Ábrázolási nyelvek 

A folyamatok szöveges leképezése mellett indokolt annak grafikus megjelenítése is tekintettel 

arra, hogy lényegesen nagyobb információsűrűséget, kommunikációs intenzitást lehet ezen az 

úton elérni mint szöveges leírással, nagyban segíti a folyamat áttekinthetőségét, 

értelmezhetőségét, és egyértelműen látszanak belőle a folyamatban résztvevő szereplők, a 

köztük levő kapcsolatok, a döntési pontok, a lehetséges alternatív utak és a kimenetek, kiinduló 

és eredménytermékek, a folyamat egyes lépéseiben érinttet rendszerek. A grafikus ábrázolás 

ugyanakkor egy jól strukturált, előre megadott szempontok alapján elkészített szöveges 

dokumentum mellett igazán hatékony. Erre a szempontra későbbiekben kitérünk. 

Az üzleti folyamatat leíró modellek készítéséhez számos leíró nyelv áll rendelkezésre, emellett 

léteznek ún. terület specifikus, kifejezetten a közigazgatási folyamatok leírására összeállított 

dokumentálási javaslatok, ajánlások is, azonban utóbbiak nem terjedtek még el széles körben, és 

ebből következően informatikai támogatásuk – ha egyáltalán van – sem kiforrott.  

A feladat elvégzéséhez egy formalizált szintaktikával és szemantikával rendelkező jelkészletre, 

azaz olyan leíró nyelvre van szükség, mely mindenekelőtt könnyen elsajátítható, nem 

feltételez programozói előképzettséget, ugyanakkor alkalmas a közigazgatási folyamatok 

leképezésére is (és akár fontos tartóoszlopát is képezheti a közigazgatási interoperabilitás 

kiteljesítésének)15. A kiválasztott leírási módszernek képesnek kell lennie annak 

figyelembevételére, hogy a közigazgatási folyamatok jogszabályi előírásokon (és belső 

szabályzatokon) alapulnak, szükséges továbbá, hogy a leíró nyelv támogassa a komplex, 

sokszereplős folyamatok megjelenítését is. Emellett képesnek kell lennie  a folyamatot az ügyfél 

oldaláról, az ügyfél igényei és céljai szempontjából érzékelhetővé tenni. A későbbi 

elemezhetőség érdekében szabványosított nyelvet kell választani, amely emberi és gépi 

feldolgozásra is alkalmas (a leíró nyelvből exportált .XML fájlokat erre szolgáló automatizmusok 

további elemzésre, modellezésre, szervezésre fel tudják használni). Az is fontos, hogy sok 

szoftver közül lehessen választani a megvalósítás fázisában, ugyanis egy adott szoftvertől függő 

módszertan kialakítása egyrészt kockázatos lenne (megszűnik a szoftver frissítése, fejlesztő 

általi támogatása; nem megújítható a licensz; a modellezés közben derül ki, hogy egy alapvető 

funkció hiányzik stb.), másrészt nem szolgálná a módszertan időtállóságát sem. Szükséges szem 

előtt tartani továbbá azt is, hogy támogassa a jövőben kialakuló új folyamatok egyszerű 

felvitelét, meglévőkhöz kapcsolását, esetleges működésfejlesztési projektek megvalósítását. 

                                                                                                                                                                                              
Stemberger, Andrej Kovacic, és Jurij Jaklic, A Methodology for Increasing Business Process Maturity in Public Sector, 
Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 2, 2007, 
<http://ijikm.org/Volume2/IJIKMv2p119-133Indihar198.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
14 Lásd a Kormány 1052/2015. (II. 16.) Korm. határozata a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégiával 
kapcsolatos feladatokról 
15 Paul Alpar és Sebastian Olbrich, Legal Requirements and Modelling of Processes in eGovernment, The Electronic 
Journal of e-Government Volume 3 Issue 3, pp 107-116, <http://bit.ly/1RojU0i> és <www.ejeg.com>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
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A javasolt leíró nyelv a BPMN (Business Process Model And Notation, a továbbiakban: 

BPMN), egy olyan szabványosított jelölő nyelv, melyet azzal a céllal fejlesztettek ki, hogy 

egyszerűen érthető jelölésmódjának köszönhetően a különböző szaktudású emberek is sikerrel 

tudják alkalmazni.16 A nyelvet gondozó OMG (Object Management Group) folyamatosan frissíti 

(jelenleg a 2.0.2-s, ISO által szabványosított17 verziót használják18), széleskörű alkalmazása miatt 

rengeteg oktatóanyag érhető el az interneten, és számos szoftver támogatja.  

Amellett, hogy e nyelvet szakirodalomban is számos esetben ezt javasolják19, és magyar 

közigazgatási példákat is találhatunk alkalmazására20: széles körben elterjedt, számos szoftver 

támogatja (gyártó- és szoftverfüggetlen megoldás), viszonylag könnyen elsajátítható és 

értelmezhető, eszközkészlete alkalmas a közigazgatási folyamatok megjelenítésére, az elkészült 

modell bizonyos megkötésekkel átkonvertálható BPEL-be21 – így a jövőben esetleg magasabb 

szintre emelhető a felmérés eredménye gépi elemzés útján –, valamint az elkészült ábra elég jól 

értelmezhető a BPMN-hez nem értők számára is – ennek köszönhetően az ábrák esetleg az 

ügyfelek tájékoztatására is alkalmasak lehetnek (vagy legalábbis alapját képezhetik egy 

tájékoztató anyagnak). 

 

3.3. BPMN alapok ismertetése 

A BPMN kialakítói kettős célt22 kívántak megvalósítani: a modellezési mechanizmus legyen 

egyszerű, ugyanakkor legyen képes komplex folyamatok megjelenítésére is. Ennek érdekében a 

jelölésrendszer elemei néhány alapvető kategóriába sorolhatók, és akár már a legegyszerűbb, 

legalapvetőbb elemekből összeállítható egy nagy vonalakban megjelenített folyamat. Az alapvető 

elemeken belül meghatozott egyes kategóriák az elemek olyan változatait, variációit 

tartalmazzák, melyekkel a komplexitás, a részletezettség szintje úgy növelhető, hogy az ábra 

megjelenése, a grafikus ábrázolás nem változik drasztikusan. 

                                                             
16 Süle Zoltán, Tarczali Tünde és Kalauz Károly, Üzleti folyamatok strukturális vizsgálata és optimalizálása, XXIX. 
Kandó Konferencia, 2013, Budapest, 
<http://www.nemzetikivalosag.hu/documents/48238/0/Sule_etal.pdf/741d298b-a42c-4c7f-898e-5f1c2a0ebf60>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
17 ISO/IEC 19510:2013 
18 Documents Associated With BPMN Version 2.0.2, < http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
19 Lásd például: Mojca Indihar Stemberger, Andrej Kovacic, és Jurij Jaklic, A Methodology for Increasing Business 
Process Maturity in Public Sector, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 2, 
2007, <http://ijikm.org/Volume2/IJIKMv2p119-133Indihar198.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20.; Maria Semerdjieva és 
Evgeniy Krastev, BPMN Analysis of Public Procurement, Serdica Journal of Computing Vol. 6. (2012), pp 195-206, 
<http://bit.ly/1MEbluV>, elérés ideje: 2015.11.20.; Norbert Ahrend, Konrad Walser és Henrik Leopold, Comparative 
Analysis of the Implementation of Business Process Management in Public Administration in Germany and 
Switzerland, <http://ceur-ws.org/Vol-933/pap1.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20., Giancarlo Ballauco, Paolo Ceravolo, 
Ernesto Damiani, Fulvio Frati és Francesco Zavatarelli, De-Materializing Local Public Administration Processes, 
<http://ceur-ws.org/Vol-1372/paper17.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
20 Lásd például: Piliscsaba Város Önkormányzata: A helyi adók behajtása; Hivatalon belüli belső információáramlás és 
Szerződéskötés, megkötött szerződések nyilvántartása folyamatok felülvizsgálata, 
<http://www.piliscsaba.hu/hirekdoku/8_folyamatok_felulvizsgalata_pcs_v1.0.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
21 Bizonyos megkötésekkel, mert szemantikájuk eltérő, lásd: Transforming BPMN into BPEL: Why and How, 
<http://www.oracle.com/technetwork/articles/dikmans-bpm-101437.html>, elérés ideje: 2015.11.20. 
22 Stephen A. White, Introduction to BPMN, <https://www.bizagi.com/docs/Introduction%20to%20BPMN.pdf>, 
elérési ideje: 2015.11.20. (Az útmutatóban szereplő ábrák a Bizagi Process Modeler segítségével készültek.)  
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A BPMN-hez rengeteg leírás, útmutató érhető el az interneten, ezért jelen Módszertani 

Útmutatóban csak az alapokat mutatjuk be röviden.23 

A BPMN háromféle modell leírására alkalmas: folyamat- (Orchestration), koreográfia- 

(Choreographies) és kollaborációs (Collaborations) diagram. Ezek közül a folyamat- és a 

kollaborációs diagramokat javasoljuk használni a folyamatfelmérés során. 

A folyamat diagramokon belül vannak a privát végrehajtható és a privát nem végrehajtható24, 

valamint a publikus folyamatok. A privát folyamatok az adott szervezet belső folyamatai, mindig 

egy medencében (pool) jelennek meg. A következő ábra egy privát folyamatot mutat be egy 

elképzelt, szabadságolásra vonatkozó igény esetén. A lenti ábrát tovább lehetne differenciálni új 

sávok (lanes) felvételével, ugyanis az egy szervezeten belüli különböző résztvevőket (melyek 

lehetnek akár különálló szervezeti egységek, például főosztályok; de akár egy ügyintéző és a 

felettese között zajló folyamatok megjelenítésére is alkalmas) a medencék sávokra osztásával 

fejezhetjük ki.  

 

A publikus folyamat egy privát folyamat és egy másik folyamat vagy résztvevő közötti 

kapcsolattartás, interakció megjelenítésére szolgál. Csak olyan tevékenységek szerepelhetnek 

benne, melyek a más résztvevőkkel való kommunikáció megjelenítésére szolgálnak 

(üzenetfolyamok – message flows, és azok sorrendje). A privát folyamat egyéb tevékenységei 

nem jelennek meg a publikus folyamat modelljében. Ezt az ábrázolási módot csak nagyon 

egyszerű esetek modellezésére, és csak kiegészítő jelleggel javasoljuk alkalmazni, mivel ez a 

diagramtípus nem képes az elektronizáció szempontjából lényeges összes tevékenyég 

megjelenítésére. 

                                                             
23 A leírás a BPNM 2.0 specifikációja alapján készült, letölthető innen: Documents Associated With BPMN Version 
2.0.2, < http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.2/>, elérés ideje: 2015.11.20., emellett hasznos oktatóanyag: Jim Arlow, 
Introduction to BPMN 2, Clear View Training Ltd., 2012, 
<http://www.slideshare.net/jimarlow/introductiontobpmn005>, elérés ideje: 2015.11.20. 
24 A végrehajthatóság annyit jelent, hogy ha a BPMN specifikáció 14. fejezetében található szemantikai szabályoknak 
megfelel a modell, akkor WS-BPEL-be konvertálható, míg ha nem végrehajtható, akkor elsődleges célja, hogy a modellt 
értelmező személy megértse. Ebből következően a folyamatok végrehajthatósága nem cél a folyamatfelmérés 
keretében. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

18 
 

 

A kollaborációs modell két vagy több entitás (természetes vagy jogi személy; közigazgatási 

szervezet vagy ügyfél; cégek; stb.) interakcióit jeleníti meg. Két vagy több medence (pool) 

jellemzi a szervezetileg elkülönült résztvevők megjelenítése céljából. A medencesávok felosztása 

nem csak résztvevők, hanem a folyamat során használt rendszerek figyelembevételével is 

történhet. A résztvevők közötti kommunikációt a medencék közötti üzenetfolyamok jelölik. A 

kollaboráció két vagy több publikus folyamat kommunikációjaként is kifejezhető, melyben a 

tevékenységek jelölik az egyes entitások közötti kapcsolódási pontokat. Akár úgy is 

modellezhető egy kollaboráció, hogy egyes medencék üresek maradnak ("black box"). Tehát 

például ha a folyamatfelmérés során egy olyan komplex hatósági eljárást kell modellezni, 

amelyben szakhatóságokat is meg kell keresni, akkor a szakhatóság medencéje üresen 

maradhat, az ábrának elegendő azt megjelenítenie, hogy történt szakhatósági megkeresés, a 

szakhatóság pedig "visszajelez" (szakhatósági állásfoglalás formájában). A folyamatfelmérés 

során leginkább a kollaborációs modelleket javasoljuk alkalmazni. A következő példa a 

nyilvántartásba vett adat változásának bejelentését mutatja be (szándékosan egyszerűsített 

formában, például a hiánypótlás alfolyamata nincs kidolgozva). 
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A koreográfia a résztvevők közötti elvárt viselkedést modellezi. Amíg egy folyamat egy 

medencében játszódik le, a koreográfia a medencék között megy végbe. Megjelenési formája 

hasonlít a privát folyamatra, mivel tevékenységek, események és átjárók halmaza, de ebben az 

esetben a tevékenységek olyan interakciókat reprezentálnak, melyek lényege a két vagy több fél 

részvételével zajló üzenetváltás. Erre vonatkozó példát nem mutatunk be, mivel nem javasoljuk 

alkalmazását a folyamatfelmérés során. 

Az egyes elemek ismertetése előtt kiemelendő, hogy az itt alkalmazott módszertan szerint egy 

folyamatból minden egyes kezdőesemény egy új példányt (instance) keletkeztet, és az egyes 

példányoknak különböző eredménye lehet (mint ahogy egy hatósági eljárás is többféleképp 

végződhet, de attól még ugyanazzal a modellel írjuk le az összes lehetséges előfordulást).  

A BPMN-elemek alapvető kategóriái a következők: 1. Folyamatobjektumok (Flow Objects), 2. 

Adatok (Data), 3. Összekapcsoló objektumok (Connecting Objects), 4. Úszósávok (Swimlanes), 5. 

Termékek (Artifacts)25 

A folyamatobjektumok az események (Event), a tevékenységek (Activity), valamint az átjárók 

(Gateway). A folyamat folyamatobjektumok egymást követő sorozatából áll. 

                                                             
25 Az elemek összefoglalása a Bizagi által: BPMN Quick Reference Guide, 
<https://www.bizagi.com/docs/BPMN_Quick_Reference_Guide_ENG.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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Az események a folyamat történései, melyek befolyásolják a modell lefolyását, általában valamit 

okoznak (trigger), vagy valamire hatással vannak (result). Az eseményeket üres közepű 

körökkel jelöljük, három alapvető fajtájuk; 

 az indító- (Start), 

 a köztes- (Intermediate), 

 záró (End) esemény.  

Például indító esemény az, hogy az ügyfélnek megváltozik egy hatósági nyilvántartásban 

szereplő adata. Közbenső esemény például, ha az eljárás során várni kell egy határidő eltelésére 

(például hiánypótlása). Záróeseményt akkor alkalmazunk, ha megtörtén az utolsó, a folyamat 

szempontjából releváns tevékenység (például a döntés közlése után).26 

 

A tevékenység az a konkrét munka, feladat, amit az adott szervezet vagy személy elvégez. A 

tevékenységek lehetnek atomi vagy nem atomi (összetett) tevékenységek. Az alfolyamatok (Sub-

Process) összetett, a feladatok (Task) atomi tevékenységek. Lekerekített sarkú téglalap a jelük, 

és általában a folyamat lépéseinek nagy részét ezek jelenítik meg. Ilyen lehet például a kérelem 

megvizsgálása, a szakhatóság megkeresése, a tanú idézése stb., tehát bármilyen olyan mozzanat, 

amely az eljárás valamely szereplőjének az eljárás szempontjából releváns cselekedetét jeleníti 

meg. 

 

Az átjáró a szekvenciafolyamok (vagy más néven eseményfolyamok) összekapcsolódását vagy 

szétválását kontrollálja. Döntéseket, elágazásokat, összefonódásokat jelöl, a grafikai 

megjelenésben csúcsára állított rombuszként jelenik meg. Például miután a hatóság 

                                                             
26 Az útmutatóban megjelenő példákban, tekintettel arra, hogy jelenleg nincs a követelményeknek megfelelő magyar 
nyelvű alkalmazás, a nem gyakorlati példákban a fogalmakat csak a szövegben fordítottuk le magyarra, az ábrákon 
nem, annak érdekében, hogy segítsük az idegennyelvű alkalmazás használatát. 
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megvizsgálta a kérelmet, az eljárásban keletkezhet egy törés: ha a kérelem nem alkalmas arra, 

hogy a hatóság érdemben vizsgálja, akkor érdemi vizsgálat nélküli elutasításra van szükség. 

Minden olyan esetben alkalmazzuk, ha alternatív utakat kell megjeleníteni. 

 

Az adatokat további négy csoportra lehet bontani: adatobjektumok (Data Objects), 

adatbemenetek (Data Inputs), adatkimenetek (Data Outputs), adattárak (Data Stores). Az 

adatobjektumok azt jelenítik meg, hogy mely mire van szükséges egy tevékenység elvégzéséhez 

(jellemzően ezek az adatbemenetek), valamint hogy egy adott tevékenység eredményeképp mi 

jön létre (adatkimenetek). Ha a kérelem benyújtására elő van írva kötelező formanyomtatvány, 

akkor ez egy adatbemenetet képez az eljárásban. Ugyanígy adatobjektum lehet egy előzetes 

szakhatósági állásfoglalás, egy meghatalmazás vagy egy cégkivonat. 

 

Az összekapcsoló objektumok: a szekvenciafolyamok (Sequence Flows), az üzenetfolyamok 

(Message Flows), az asszociációk (Associations) és adat asszociációk (Data Associations).  

 

A folyamat elemei ezek segítségével köthetők össze. A szekvenciafolyam a tevékenységek 

végrehajtási sorrendjét jelöli (tehát például a hatóság lefolytatja a tényállás tisztázást, majd hoz 

egy döntést – ez két egymást logikailag sorban követő lépés).  
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Az üzenetfolyam két, különálló résztvevő üzenetváltását jeleníti meg. A kollaborációs diagramok 

két medencéje közötti kommunikációt reprezentálja (amikor például az ügyfél, egy hatóság és 

egy szakhatóság közötti folyamatok megjelenítése a cél).  

 

Folyamat objektumokhoz adatok, szövegek, dokumentumok, egyéb információk kapcsolása 

lehetséges. Az asszociációs nyíllal jelölt összekapcsolás a tevékenység ki- vagy bemeneti irányát 

jelöli, amennyiben az releváns. Az asszociációs nyíl hegye mutatja az információ, illetve 

termékek áramlásának irányát. Például a kérelem benyújtása mint tevékenység lekerekített 

sarkú téglalapjához egy asszociációs nyíllal hozzákapcsolható egy meghatalmazás, a nyíl hegye 

pedig a téglalapra mutat, mivel a tevékenységhez szükséges a meghatalmazás, nem pedig a 

tevékenység eredménye).  

 

 

Az úszósávok medencékre (Pools) és sávokra (Lanes) tagolhatók, céljuk az elsődleges 

modellelemek csoportokba rendezése. A medence a kollaboráció egy résztvevőjét (esetenként az 

alkalmazott rendszert) reprezentálja, emellett az oda tartozó a tevékenységek halmazának 

megjelenítésére is szolgál (tehát ránézésre megmondható egy modell grafikus ábrázolása 

alapján, hogy az egyes résztvevők mit tesznek a folyamat céljának elérése érdekében). Egy 

medence tartalmazhat egy folyamatot, de akár üres is lehet (például ahogy fentebb is írtuk, a 

szakhatósági megkereséshez érdemes a szakhatóság medencéjét nagyrészt vagy teljesen üresen 

hagyni, ezt mutatja be a következő két ábra, a folyamatfelmérés során mindkét megoldás 

alkalmazható). 
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Egy folyamat nem lehet medencéken átívelő, a nem egy medencében levő tevékenységek külön 

folyamathoz tartoznak (éppen emiatt van az, hogy minden medencében szükséges majd külön 

indító-és záróeseményt felvenni). A sávok egy medence partíciói, céljuk a tevékenységek 

rendszerezése és kategorizálása. A nem egy sávban elhelyezkedő tevékenységek – ha egy 
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medencén belül vannak – egy folyamathoz tartoznak. Egy sáv például egy azonos szervezethez 

tartozó több szervezeti egység megjelenítésére alkalmas (például: titkárság, egyik főosztály, 

másik főosztály). 

 

A termékek célja, hogy további információt szolgáltassanak a folyamathoz. Kétféle sztenderd 

formájuk van, a csoport (Group) és a szöveges megjegyzés (Text Annotation), de a modellező 

eszközök általában lehetővé teszik további termékfajták meghatározását is. A csoport egy 

váltakozva pontozott és szaggatott vonalú, lekerekített sarkú téglalap, mely az azonos 

kategóriába tartozó elemek összetartozását fejezi ki anélkül, hogy a szekvenciafolyamra hatással 

lenne. A kategorizálás dokumentációs vagy elemzési célokat szolgálhat, hasznos eszköz az 

összetartozó részek vizuális megjelenítésére. A szöveges megjegyzésekkel a modellező további 

szöveges információt csatolhat a diagram elemeihez. (Például ha egy eljárásnak van egy jól 

elkülöníthető része, akkor azt érdemes külön csoportban megjeleníteni, de ennek csak a 

bonyolultabb ábráknál van jelentősége). 
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Ahogy korábban említettük, a BPMN skálázható leíró nyelv, az alapelemek további típusokra 

tagolódnak (Extended Modeling Elements), ezáltal komplexebb folyamatok megjelenítésére is 

alkalmasak; ezekből néhány fontosabbat bemutatunk a következőkben27. 

Események: az indítóesemények közül a gyakorlatban legtöbbször a korábbi kiváltó ok (trigger) 

nélküli (None Start Event) fajtát használjuk, a többi típus csak speciális esetekre alkalmazható. 

Így például az üzenet (Message Start Event) azt mutatja meg, hogy a folyamat egy másik 

résztvevőtől érkező üzenet hatására indul el (például medencék esetén a két résztvevő egy 

üzenet folyammal (Message Flow) köthető össze, lásd például a fenti, szakhatósági megkeresést 

bemutató modellt). A záróesemények esetén is az általános, konkrét eredmény nélküli (None 

End Event) a leggyakoribb. Az üzenet típusú záróesemény (Message End Event) lényege, hogy a 

folyamat eredményeként egy üzenet került kézbesítésre egy résztvevőnek (például ha egy 

szervezetileg különálló, külön medencében szerepeltetett résztvevő befejezi a folyamat 

szempontjából releváns addigi tevékenységét, erre szintén jó példa a fenti szakhatósági 

megkeresésről szóló ábra). Emellett érdemes említést tenni az időzített indítóeseményről, 

melynél egy előre megállapított időpont bekövetkezése okozza a folyamat elindulását 

(rendszeresen visszatérőként is beállítható, például minden hónap 1-jén). A köztes események 

azt fejezik ki, hogy az indító- és a záróesemény között történik valami, ami a folyamot 

befolyásolja, ilyen például egy lehetséges késletetés vagy egy üzenetre várakozás. Például a 

hiánypótlás modellezésénél a hiányok pótlására várakozás így jeleníthető meg. A köztes 

esemény kivételek reprezentálásra is használható, ilyenkor a tevékenység (feladat vagy 

alfolyamat) lekerekített sarkú téglalapján belül helyeződik el a köztes esemény jele. (A 

kivételkezelés egy opcionális lehetőség, például azt lehet vele megjeleníteni, ha a normál 

folyamhoz képest bekövetkezik egy hiba vagy egy hiányosság, és emiatt a folyam normál 

lépéseitől el kell térni, és be kell vezetni egy új "ágat"). 

                                                             
27 Csak olyan típusokat mutatunk be, amelyek a modellezésre kiválasztott szoftverben elérhetőek. Megjegyzendő, 
hogy a BPMN több, mint 100 elemből áll, de ezeknek mindig csak bizonyos részeit (subset) alkalmazzák; vannak olyan 
elemek, melyek a közigazgatási eljárások modellezésében nem értelmezhetőek. 
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A tevékenységek (feladat és alfolyamat) további részletezése a koreográfiák megjelenítéséhez 

lenne hasznos, azonban a folyamatok felmérése során a koreográfia diagramok alkalmazását 

nem javasoljuk; ha a résztvevők közötti kommunikáció megjelenítése a cél, akkor medencék 

közötti üzenetváltásokat megjelenítő kollaborációs modellek alkalmazandók.28  

Az átjárók specifikálása azért lehet fontos, mert ez fejezi ki, hogy mi alapján válik szét vagy 

egyesül a folyamat. Ha a rombuszt üresen hagyjuk, akkor alapértelmezetten egy olyan átjárót 

jelöl, mely alternatív utakat reprezentál (Exclusive Gateway vagy XOR). Az exkluzív átjárót 

vizuálisan egy a rombusz közepére rajzolt "X" is egyértelműbbé teheti29. A folyamat ezeknél az 

átjáróknál szétválik, tehát a folyamat egy konkrét előfordulása (instance) mindig csak egy úton 

mehet végbe. Ezt a döntési pontot úgy kell elképzelni, mint egy megválaszolandó kérdést. Úgy is 

modellezhető egy exkluzív átjáró, hogy a lehetséges utak közül megjelöljük azt, amelyik 

alapértelmezett (default), amennyiben a többi alternatív út feltétele nem teljesül, a folyamat az 

alapértelmezett úton halad.30 

                                                             
28 Példa: Bizagi Modeler Documentation: Interaction between processes, 
<http://help.bizagi.com/processmodeler/en/index.html?multiple_pools.htm>, elérés ideje: 2015.11.20. 
29 Ezt a Bizagi is lehetővé teszi. 
30 Megjegyzendő, hogy a default nem azt az utat jelöli, amely a leggyakrabban megtörténik, hanem általában azért 
használják, hogy ha semelyik másik feltétel sem teljesül, akkor azért ne akadjon meg a folyamat. Nem valószínű, hogy 
ez az eset előfordul egy hatósági eljárásban (vagy egy elektronikus ügyintézést biztosító más szerv eljárásában). 
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Az inkluzív átjáró (Inclusive Gateway) esetén akár több lehetséges út párhuzamosan lefuthat (ha 

a feltétel teljesül). Míg az exkluzív átjárónál csak egy feltétel teljesülhet (az egyik kizárja a 

másikat), az inkluzív esetén nulla vagy az összes is (de érdemes úgy modellezni, hogy legalább 

egy mindig teljesüljön). Jelölése: egy üres kör vagy egy "O" betű a rombusz közepén. 

A párhuzamos átjáró (Parallel Gateway) célja, hogy összefogjon addig párhuzamosan futó 

folyamatokat, vagy feltételek vizsgálata nélkül szétválassza a folyamatot (minden út 

automatikusan, döntési pont nélkül, egymással párhuzamosan lefut). 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

28 
 

 

 

Az eseményalapú átjáró (Event-Based Gateway) lényege, hogy események bekövetkezésétől 

függ, hogy merre halad tovább a folyamat. Például egy adott tartalmú üzenet megérkezése (vagy 

az üzenet elmaradása) határozza meg a további utat. Az eseményalapú átjáró jele: a köztes 

eseményt jelző dupla körvonalú kör, benne egy ötszöggel. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

29 
 

 

Összekapcsoló objektumok: A normál szekvenciafolyam (Normal Flow) a folyamat 

haladásának irányát, az elemek végrehajtásának sorrendjét jelöli. Az átjárók alternatívájaként 

alkalmazható feltételes szekvenciafolyamok (Conditional Flow) kapcsolhatók egy 

tevékenységhez, ekkor a szekvenciafolyamhoz fűzött feltételek határozzák meg, hogy az adott 

folyamat lefut-e (az áttekinthetőség érdekében javasoljuk a feltételek átjárókkal való 

megjelenítését). Az alapértelmezett szekvenciafolyamról (Default Flow) korábban már volt szó, 

exkluzív és inkluzív átjárók esetén lehet megadni (vizuálisan a szekvenciafolyam-nyíl 

áthúzásával jelölhető). A kivétel szekvenciafolyam (Exception Flow) akkor használandó, ha az 

adott tevékenységhez egy köztes eseményt fűztünk. Az üzenet szekvenciafolyam (Message Flow) 

különböző résztvevők közötti üzenetváltás jelölésére szolgál.  

3.4. BPMN: alapvető modellalkotási irányelvek, valamint a főbb tervezési hibák 

Jelen Módszertani Útmutatónak nem célja a BPMN 2.0 teljes specifikációjának ismertetése, csak 

az általunk legfontosabbnak vélt elveket, javaslatokat ismertetjük. Emellett néhány gyakori hibát 

is ismertetünk, ezek áttekintése segíthet a modellezés alapvető szabályainak egyértelművé 

tételében, emellett az elkészült folyamatok ellenőrzésekor is segítséget nyújthat. Megjegyzendő 

ugyanakkor, hogy a lehetséges hibák taxatív felsorolása nyilvánvalóan nem lehetséges, fel kell 

készülni arra, hogy a tényleges folyamatfelmérés és -leírás során csak a többszörös iteráció vezet 

majd helyes dokumentáláshoz (az iteráció során figyelembe veendő szempontokról a vonatkozó 

részben hosszabban is lesz szó). 

Események: az indító esemény sajátossága, hogy nem vezethető bele szekvenciafolyam, csak 

kiindulhat belőle. Bár szemantikailag az indító esemény alkalmazása nem kötelező, javasoljuk, 

hogy a folyamat minden esetben ezzel kezdődjön (maga a BPMN specifikációja is javasolja a 

használatát a komplexebb folyamatokhoz). Ha a folyamat tartalmaz záróeseményt, akkor 

indítóeseményt is kötelező belefoglalni. Ha egy folyamatnak alfolyamatai is vannak, akkor 

minden folyamatszinten külön kell jelölni az indító-és a záróeseményeket. Szemantikailag 
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lehetséges, hogy egy folyamatnak több indítóeseménye legyen, de ahol lehet, javasoljuk egy 

indítóesemény alkalmazását (mivel a folyamatfelmérést az ügyfél szemszögéből kell elvégezni, 

emellett a folyamatmodell értelmezhetőségét is nehezebbé teszi a több indítóesemény). Fontos, 

hogy alfolyamatok esetén csak az általános, meghatározott kiváltó ok nélküli indító esemény 

(None Start Event) használható, mivel az alfolyamatok kiváltó oka a főfolyamat egyik eleme.  

Tevékenység elem(ek) nélkül a folyamatábra nem képes a céljának betöltésére – azaz az 

egymást logikusan követő cselekmények sorozatának bemutatására –, így a modellnek legalább 

egy tevékenységet tartalmaznia medencénként (kivéve azon medencéket, melyeket szándékosan 

üresen hagyunk, mert vagy nem relevánsak az oda kapcsolódó folyamatelemek, vagy az adott 

szervezettel való szoros együttműködés hiányában nem felmérhetőek – lásd a fenti szakhatósági 

közreműködésre vonatkozó példát). 

Érdemes a folyamatok elnevezésére kialakítani egy konzisztens szabályrendszert a 

szervezeten belül (az elnevezéssel kapcsolatban részletesebben lásd a szöveges kidolgozásról 

szóló részt), az összetartozó folyamatok egy halmazba tartozása számozással is jelölhető 

(például "1.1, 1.2, …"). Javasoljuk, hogy a fájlnév – ékezetek nélkül – egyezzen meg a folyamat 

nevével (szint lásd a szöveges leképzésre vonatkozó javaslatot). A verziószám is jelölhető a 

fájlnévben, de kerülendők az ötletszerű elnevezések (például: "[…]majdnemvégleges.bpm"). 

Figyelni kell arra, hogy a folyamat egyes elemei ne csússzanak egymásra (overlap), mert az 

rontja a folyamat értelmezhetőségét. Például a nyilak összekapcsolódása és szétválása ne az 

átjárók előtt történjen meg, hanem minden összekapcsoló objektum külön mutasson az átjáróra. 

Példa hibás összecsúszásra: 

 

A fenti ábra helyesen így néz ki (a szekvenciafolyamokat megjelenítő nyilak önállóan 

kapcsolódnak az átjáróhoz): 
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Az olyan átjárók esetén, melyek döntési pontot tartalmaznak, vagy ha az egyébként segíti a 

folyamat értelmezhetőségét, érdemes szöveggel ellátni a szekvenciafolyamok nyilait. 

Például:31 

 

                                                             
31 Megjegyzendő, hogy a példában – az egyik későbbiekben ismertetett elvnek megfelelően – az átjáró előtt el kellene 
helyezni egy tevékenységet is (pl.: "Hatáskör vizsgálata" szöveggel), és természetesen az egyes elemeket is 
megfelelően el kellene nevezni, de az itt bemutatott ábrák célja, hogy mindig az adott elvre mutassanak egy egyszerű 
példát. 
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Minden felhasznált elemnek javasolt egyértelmű nevet adni, például nem megfelelő a 

"Feladat 1" vagy a "hatóság tevékenységet végez" elnevezés. A választott névnek röviden, a 

folyamat áttekinthetőségét nem veszélyeztetve kell kifejeznie az adott elem folyamatban 

elfoglalt helyét. Ugyanígy az egyes résztvevőket is szükséges szövegesen megjeleníteni (például 

a medence vagy a sáv elnevezésével).32 

Az elemek szövegezésekor figyelni kell arra, hogy egyrészt lehetőleg a szöveg ne lógjon rá a 

folyamatábra elemeire (így például a szekvenciafolyamok nyilaira), másrészt egyértelműnek kell 

lennie, hogy melyik szöveg melyik elemhez tartozik – ezt például úgy lehet elérni, hogy a 

szöveget igyekszünk ahhoz az elemhez közelebb tenni, amelyhez kapcsolódik. 

Dokumentáljuk az egyes elemek folyamatbeli szerepét – ahogy a következőkben is 

megemlítjük, a javasolt szoftver lehetővé teszi, hogy szöveges magyarázatokat fűzzünk az 

elemekhez ["Tulajdonságok" (Properties) opció]. 

A folyamatok áttekinthetősége érdekében fontos, hogy a szekvenciafolyamok 

összekapcsolásakor vagy szétválasztásakor mindig átjárót kell használni (és nem lehet 

például egy tevékenységet). Például a következő ábra ebben a formában helytelen, a "Task 3" 

helyén egy átjárónak kellene lennie, emellett a lenti ábra hibás abból a szempontból is, hogy az 

átjáróból kimenő nyilak fedik egymást. 

 

Kerülendők a túl nagy folyamatábrák, mert egyrészt áttekinthetetlenné válhat a folyamat, 

másrészt nagyobb a hibák előfordulásának esélye is. Erre tekintettel javasoljuk alfolyamatok 

(sub-process) alkalmazását, emellett komplexebb folyamatok önálló ábrákra bontását. 

Ugyanígy javasoljuk, hogy 4-5 medencénél ne tartalmazzon többet egy ábra. Megjegyzendő, hogy 

a folyamatfelmérés kezdetén az elkészült folyamatábrák absztrakciós szintje elkerülhetetlenül el 

                                                             
32 További elnevezéssel kapcsolatos irányelvek: BPMN Quick Guide, <http://www.bpmnquickguide.com/viewit.html>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

33 
 

fog térni egymástól, de ezt nem a modellalkotás hibájaként kell kezelni, hanem egy olyan 

tényezőként, amelyet az idő előrehaladtával, tapasztalat szerzésével és egy többlépcsős iteráció 

eredményeként egyre jobban képes lesz befolyásolni az adott folyamatgazda szervezet. 

Az absztrakciós szinttel kapcsolatban fontos továbbá, hogy magának a folyamatnak a 

megjelenítésére kell koncentrálni. Például egy vásárlás folyamatában nem érdekes az, hogy a 

rendszer mi alapján számítja ki az árengedményt, csak az számít, hogy van egy rendszer és 

benne egy olyan tevékenység, hogy "Árengedmény kiszámítása".33 Értelemszerűen egy hatósági 

eljárásban nem releváns a folyamat szempontjából, hogy az ügyintézők hogyan gyűjtik ki a 

rendelkezésükre álló jogi adatbázisból a folyamatra vonatkozó jogszabályokat, rendelkezéseket. 

Szintén az áttekinthetőséget javítja, ha – ahol lehet – igyekszünk egyenes (törés nélküli) 

szekvenciafolyamokat alkalmazni. Két elem sokféleképpen összeköthető a következőkben 

említett, általunk javasolt folyamatmodellező szoftverben a felhasználói felület rugalmasságának 

köszönhetően, de ha nem figyelünk a konzisztenciára és az egyszerűségre, az ábra 

értelmezhetősége romlik. A következő ábra felső sorában a helyes, alsó sorában a helytelen 

ábrázolási technikát mutatjuk be34: 

 

Minden elemet medencén belül kell ábrázolni, nem lehetnek medencén kívül, vagy a 

medencék találkozási felületére beállított objektumok a folyamatábrában, mert akkor az 

utóbbiakról nem derül ki, hogy kinek a felelőssége azok elvégzése. Ha több medence van egy 

                                                             
33 Lásd: Camunda – BPMN 2.0 Best Practices, <https://camunda.org/bpmn/examples/>, elérés ideje: 2015.11.20. 

34 Megjegyzendő, hogy a javasolt szoftverben a "Format" menüpont alatt több olyan funkció is található, mely az 
elemek egymáshoz képesti igazítását automatizáltan segíti – ez az opció inkább "kényelmi" természetű, könnyebbé és 
gyorsabbá teszi az ábrák megrajzolását, úgyhogy más szoftver választása vagy más szoftverre áttérés esetén ennek a 
funkciónak a megléte nem fontos szempont. 
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ábrában, azoknak valamilyen módon kapcsolódniuk kell egymáshoz (ha nem kapcsolódnak, 

akkor az már két különálló folyamatábra). 

Minden döntési pontot tartalmazó átjáró előtt és után is el kell helyezni egy 

tevékenységet, amely az adott tényező vizsgálatát vagy kérdés eldöntését jeleníti meg. (Mivel 

szemantikailag a BPMN-ben maga az átjáró nem döntési pont, hanem csak a folyamat lefolyását 

irányítja, a döntés már előbb megtörténik.) Tehát ha például az a kérdés, hogy a kérelmet érdemi 

vizsgálat nélkül el kell-e utasítani, akkor előbb el kell helyezni egy "Kérelem megvizsgálása" 

tevékenységet, majd ezt követően ábrázolható az átjáró, amely már a tevékenység 

eredményeként született döntésnek megfelelően választja szét a folyam lehetséges útvonalait. 

Medencék alkalmazásakor gyakori hibák például a következők: 

- hiányzik az indító- és a záróesemény medencénként (nem elég, ha az egyik medencének van 

egy indítóeseménye, a másiknak meg egy záróeseménye), 

- hiányoznak szekvenciafolyamok az egy medencén belül található elemek között, 

- szekvenciafolyamok kötnek össze különböző medencékhez tartozó elemeket 

(üzenetfolyamokkal köthetőek össze). 

Javasolt a medencék folyamatait önállóan modellezni, majd a megfelelő pontokon 

üzenetfolyamokkal összekapcsolni őket. Kerüljük a folyamat egyes feladatainak 

összekapcsolásakor a hurkokat, illetve a közvetlen visszahatások ábrázolását.  

Ha azt szeretnénk megjeleníteni, hogy eltelik adott idő (például a hiánypótlásra adott 

határidő), akkor egy köztes időzítő eseményt kell alkalmaznunk (és nem pedig egy indító időzítő 

eseményt). Emellett korábban említettük, hogy a köztes esemény kivételek reprezentálásra is 

használható (ilyenkor a tevékenység lekerekített sarkú téglalapján belül helyeződik el a köztes 

esemény jele), de a késleltetés nem kivételnek számít, így nem a kapcsolódó tevékenyég 

téglalapján, hanem két elem között kell elhelyezni: 
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A sávokat nem lehet a medencékkel megegyező módon alkalmazni: sávokat mindig egy 

medencén belül lehet definiálni, és egy medence több sávja összesen csak egy folyamatot 

tartalmazhat (szekvenciafolyamokkal összekötve, a sávok között nem lehetnek üzenetfolyamok). 

Az átjárókhoz csak szekvenciafolyamok kapcsolódhatnak (például üzenetfolyam nem vehető fel 

alternatívaként). Ha egy átjáró következtében a folyamat szétágazik, akkor – hacsak nem 

kerülnek egyesítésre a folyamat későbbi szakaszában – figyelni kell rá, hogy minden ághoz 

tartozzon záróesemény. Nem alkalmazható úgy az átjáró, hogy csak egyetlen szekvenciafolyam 

megy bele, és egyetlen szekvenciafolyam jön ki belőle (ebben az esetben teljesen felesleges, 

funkció nélküli elem lenne). Szükséges továbbá arra is figyelni, hogy egy átjáróból háromnál 

több szekvenciafolyam ne ágazzon ki. A több variációs döntéseket inkább további bontással 

jelenítsük meg. (Például "az irat beérkezett" feltétel lehetséges kimenetei az "igen" vagy a "nem", 

és ez a kettő bontható tovább. Amennyiben beérkezett, megfelelő-e az adattartalma. 

Az ábrák jobb áttekinthetősége érdekében javasoljuk a csoportok (Group) és a szöveges 

megjegyzések (Text Annotation) alkalmazását. A csoportokkal jelezhető, hogy mely elemek 

tartoznak szorosan össze, a szöveges megjegyzések pedig –a javasolt szoftver "Tulajdonságok" 

(Properties) részében feltüntetett elemeken és a folyamatok táblázatos vagy szöveges 

felmérésén túlmenően – a vizuális megjelenés szintjén is segítenek a folyamat megértésében. 

Konzisztens megjelenést kell adni az ábráknak azzal, hogy a normál szekvenciafolyamot 

vízszintesen, az asszociációkat és az üzenetfolyamokat függőlegesen ábrázoljuk (kivéve, ha 

egy nagyon komplex ábra másképp nem jeleníthető meg), emellett figyelni kell arra is, hogy az 

egymást követő lépéseket balról jobbra haladva jelenítsük meg (természetesen előfordulhat, 

hogy a folyamat egyik ága visszatér egy korábbi stádiumhoz, de az alapvető haladási irány 

megtartása fontos az értelmezhetőség érdekében). 
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Az alternatív utak feltüntetése mellett hasznos, ha az is egyértelműen kiolvasható az ábrából, 

hogy mi az ideális eset35, például egy kérelemre induló hatósági eljárásnál az ügyfél benyújtja a 

kérelmét, a hatóság pedig a rá irányadó ügyintézési határidőn belül döntést hoz, amit 

megfelelően közöl az ügyféllel. 

Hibaként szokott megjelenni, hogy a döntési pontot tartalmazó folyamatlépések után nincs 

átjáró, így csak a folyamat egyik döntési ága kerül ábrázolásra. 

További, kizárólag áttekinthetőségi megfontolások: igyekezzünk az azonos elemeket 

ugyanakkorára rajzolni (például két egymást követő tevékenység lekerekített sarkú téglalapja 

lehetőleg ugyanakkora legyen)36, törekedjünk arra, hogy az elemek egymáshoz legyenek 

igazítva (alignment37), valamint a szimmetria alkalmazása is segítheti az értelmezhetőséget.38 

Végezetül javasoljuk példafolyamatábrák tanulmányozását a bonyolultabb modellezési 

megoldások (workflow patterns) elsajátítása érdekében, például az általunk ajánlott szoftverhez 

számos, a programhoz tartozó közösség által készített ábra letölthető39. 

Egy nagyon egyszerű BPMN példafolyamat az eddigiek szemléltetésére (emailünk érkezik, 

megvizsgáljuk, hogy spam-e, ha igen, egyből kitöröljük; ha nem, elolvassuk, majd mindkét 

esetben bezárjuk a levelezőprogramot): 

 

A folyamatok grafikus ábrázolása résznél további javaslatokat, irányelveket mutatunk majd be, a 

BPMN alapjait bemutató, valamint a modellezési irányelvekről, tervezési hibákról szóló részt 

javasoljuk a grafikus ábrázolási módszertannal együtt elolvasni és értelmezni. 

                                                             
35 Ezt a folyamatmodellezők ún. "happy path"-nak nevezik. 
36 Ezt a javasolt szoftver is támogatja, mivel alapértelmezetten ugyanakkorák az elemek, emellett egy kijelölt elem a 
ctrl+c – ctrl+v billentyűkombináció segítségével duplikálható.  
37 Ebben a választott szoftver sokat segít: Bizagi Modeler Documentation: Alignment features between processes, 
<http://help.bizagi.com/processmodeler/en/index.html?alignment_features_between_pro.htm>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
38 Példák szimmetrikus modellekre: Camunda – BPMN 2.0 Best Practices, <https://camunda.org/bpmn/examples/>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
39 Bizagi Community,< http://www.bizagi.com/en/community/process-xchange>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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3.5. Alkalmazott szoftver 

Az alkalmazandó szoftverrel kapcsolatban lényeges elvárás, hogy  

o költséghatékony legyen (egy ingyenes szoftver tetszőleges példányszámban 

telepíthető a folyamatgazda szervezetnél), 

o használata legyen egyszerűen elsajátítható (kezelése nem nehézkes, oktatóanyag 

rendelkezésre áll, befolyásolható az ábrák megjelenése), 

o tartalmazza az ismertetett BPMN alapkészletet, 

o támogassa a szoftverek közötti átjárhatóságot különböző formátumokba 

exportálhatósággal, továbbá 

o legyen benne alfolyamat-megjelenítési lehetőség. 

Emellett nem kulcsfontosságú funkció, de előny, ha a szoftver lehetővé teszi a folyamat 

elemeihez szöveges megjegyzések fűzését; képek beszúrását; valamint egyedi termékek 

létrehozását. 

Nagyon sok szoftver támogatja a BPMN-t40; ezek közül több ingyenesen elérhető. Javasolt a 

Bizagi Process Modeler alkalmazása, a következőkre tekintettel: 

o ingyenes (freeware) szoftver, letölthető a Bizagi weboldaláról41, így tetszőleges 

példányszámban telepíthető a szervezetnél, 

o a szoftver intuitív, támogatja a felfedezéses tanulást, és a WYSIWYG (What You 

See Is What You Get) elven alapul, azaz a felhasználó a folyamat modellezése, 

szerkesztése közben folyamatosan látja, hogy mi lesz a végeredmény (nem pedig 

egy utasítássorozat feldolgozását követően rajzolódik ki a folyamat grafikus 

ábrázolása), 

o a felhasználó kontrollálni tudja a vizuális megjelenést (például egy nyíl vagy 

szöveg több helyre is kerülhet, nem a program számolja ki, hogy hol kötelező 

lennie), ez nagyban javítani fogja az ábrák áttekinthetőségét, ugyanakkor a 

program "Align to grid" (optimalizált elhelyezés a négyzetrácshálóhoz 

igazítással) funkciója segít az ábrák professzionális megrajzolásában, 

o a szoftver alkalmazása – a felület megismerését követően – nem jelent problémát 

egy átlagos számítógépfelhasználó számára, 

o az online dokumentáció42 jól rendszerezett, könnyen érthető, 

                                                             
40 Ezek listáját lásd:  
Wikipedia: List of BPMN 2.0 engines, <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_BPMN_2.0_engines>, elérés ideje: 
2015.11.20.; Wikipedia: Comparison of Business Process Modeling Notation tools, 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_Business_Process_Modeling_Notation_tools>, elérés ideje: 
2015.11.20., valamint BPMN Forum: Commercial, Free & Open Source BPMN 2 Tools, 
<http://bpmnforum.com/bpmn-tools/>, elérés ideje: 2015.11.20. 
41 Innen: Bizagi Process Modeler, <http://www.bizagi.com/en/products/bpm-suite/modeler#downloadmodeler>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
42 Bizagi Modeler Documentation, <http://help.bizagi.com/processmodeler/en/>, elérés ideje: 2015.11.20., letölthető 
változat: Bizagi Modeler Documentation as PDF, 
<http://help.bizagi.com/processmodeler/en/download_user_guide_as_pdf.htm>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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o számos útmutató elérhető a Bizagi honlapján szoftver betanításához (szöveges 

oktatóanyagok43, videó tutorial, online kurzusok44), 

o a szoftver beépített validálási lehetőséget tartalmaz, melynek segítségével 

ellenőrizhető a folyamatleírás helyessége (például a folyamatábra elmentése 

előtt is jelzi a program egy felugró ablakban, ha hibát talált a modellezésben), 

o az elkészült folyamatábrák többféle formátumba is kiexportálhatók (például: 

PNG képfájl, Visio (.vsd) fájl, valamint XML fájl), ez azt jelenti, hogy ha a 

folyamatgazda szervezet a későbbiekben más szoftverre kíván áttérni, az 

elkészült ábrákat nem kell majd újrarajzolni – feltéve, hogy az új választott 

szoftver támogatja a fájlok importálását, 

o a szoftver támogatja a vizuális megjelenítés szöveges magyarázatokkal való 

ellátását, ráadásul a "név" és a "leírás" mellett további tetszőleges attribútumok 

vehetőek fel a folyamat elemeihez – ez a lehetőség különösen hasznos a komplex 

közigazgatási folyamatok felmérésekor, 

o a szabványos BPMN alapkészlet mellett tetszőleges képek beszúrhatók az ábrába,  

o támogatja az alfolyamatok (sub-process) beépítését, 

o szintén nagyon hasznos a közigazgatási folyamatleírásra tekintettel, hogy egyedi 

termékek (artifact) hozhatók létre (így például a többszöri felhasználás céljára 

létre lehet hozni egy hiánypótlási felhívást), 

o a program támogatja a kollaborációt ("Share Process" opció). 

Javasoljuk továbbá, hogy készüljön a felhasználói csoporthoz szabott magyar nyelvű használati 

útmutató, és a folyamatgazda szervezet tartson oktatást a Bizagi Process Modeler megfelelő 

elsajátítása érdekében. 

Ugyanakkor természetesen a folyamatleírási módszertan nem egy konkrét szoftverre épül, 

bármilyen, a fenti tulajdonságokkal, adottságokkal rendelkező BPMN-megjelenítő eszközt 

alkalmas a feladat elvégzésére. A költségvonzat értékelése mellett a legfontosabb, hogy a 

választott program tegye lehetővé az egyes folyamatelemekhez szöveges megjegyzések 

hozzáfűzését. Erre tekintettel olyan modellezési irányelvek javasoltak, melyek bármilyen 

szoftverre megoldást nyújtanak – azzal, hogy ahol indokoltnak tartjuk, kitérünk arra, hogy a 

Bizagi Process Modeler milyen funkciói képesek hatékonyan támogatni a felmérést. 

3.6. Értelmezési keret szűkítése: front-office fókusz (és a szorosan kapcsolódó 

back-office) 

A folyamatleírás lépéseinek bemutatása előtt fontos leszögezni, hogy a jelen Módszertani 

Útmutató nem a közigazgatási szervezetrendszer belső (saját működésével kapcsolatos) 

folyamataira fókuszál. A szakirodalomban számos kutatás, tanulmány45 található a 

                                                             
43 Például: Bizagi: BPMN by example, <http://www.bizagi.com/docs/BPMNbyExampleENG.pdf>, elérés ideje: 
2015.11.20.; Stephen A. White, Introduction to BPMN, 
<https://www.bizagi.com/docs/Introduction%20to%20BPMN.pdf>, elérési ideje: 2015.11.20. 
44 Például: Bizagi Elearning – Process Modeling, <http://elearning.bizagi.com/my/modeling.php>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
45 Például: Thomas R. Gulledge és Jr. Rainer A. Sommer, Business process management: public sector implications, 
Business Process Management Journal, Vol. 8 No. 4, 2002, pp. 364-376 
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Government Process Modeling (GPM) kérdésében46, és ez az elnevezés félreérthető lehet abban 

a tekintetben, hogy tágan értelmezve kormányzati folyamatként is felfoghatók a közigazgatás és 

az ügyfél relációi (így például a hatósági eljárások). 

A közigazgatásban a front-office fogalmán általánosságban azt az érintkező felületet értjük, ahol 

az ügyfél és a hatóság ténylegesen találkozik, ez az elektronikus közigazgatás keretein belül 

értelmezve jelenthet bármilyen olyan virtuális (személyes jelenlétet nem feltételező) felületet, 

ahol az ügyfél kapcsolatba léphet az állammal, így például: kormányzati portálok, hivatali 

weboldalak, kormányzati ügyfélvonal stb. A back-office azokat a folyamatokat jelenti, amelyek a 

háttérben zajlanak. Ezek egyrészt olyan funkciók, melyek lehetővé teszik az ügyintézést 

(adatbázisok, ügyviteli rendszerek stb.), másrészt ide tartozik a szervek együttműködési 

képessége (pl. interoperabilitás, azonosítási kérdések).  

A következőkben a hangsúlyt azoknak a folyamatoknak a felmérésére fektetjük, amelyek során a 

hatóság és az ügyfél közvetlenül érintkezik, és egy olyan módszertan alkalmazását fogjuk 

javasolni, mely a back-office folyamatokat csak jelzésértékűen – azok belső jellemzőit, 

kapcsolódási pontjait nem részletezve – jeleníti meg. 

3.7. A folyamatok leírásának folyamata 

A közigazgatási eljárások folyamatleírásának bevezetéseként elmondható, hogy bár a jelen 

Módszertani Útmutató elsősorban a folyamatgazda szervezetek elektronizálási törekvéseinek 

megalapozását (és ennek előfeltételeként pályázatokban való részvételét) kívánja elősegíteni, a 

folyamatfelmérés eredményeként keletkező szöveges leírásokat és ábrákat közös kormányzati 

tudásbázisban indokolt összesíteni (erről a folyamatfelmérés felelőséről szóló részben bővebben 

is lesz szó). A központi összesítés azonban csak abban az esetben lehet hatékony, ha az elkészült 

felmérések egységesek, konzisztens a szerkezetük és az absztrakciós szintjük. A grafikus 

megjelenítés tekintetében a szabványos leírónyelv (BPMN) adott, emellett a javasolt szoftver is 

lehetővé teszi az elkészült ábrák megosztását, konvertálását, újrafelhasználását, a szöveges 

leírások konzisztenciáját a következőkben javasolt folyamatfelmérő táblázatok egységessége 

biztosítja, ugyanakkor az alkalmazott nyelvezet és az absztrakciós szint megválasztása 

kérdésében lehetnek majd eltérések a szervezetek között. 

A módszertannal kapcsolatban elvárás, hogy  

o a lehetőségekhez mérten jó alapot adjon az egységességhez;  

                                                                                                                                                                                              
<http://www.bus.iastate.edu/nilakant/MIS538/Readings/Gulledge2002.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20.; Silke 
Palkovits, David Orensanz és Dimitris Karagiannis, Process Modelling in E-government – Living Process Modelling 
within a Public Organisation, IADIS International Conference e-Society 2004, 
<https://static.aminer.org/pdf/PDF/000/307/011/process_modelling_burden_or_relief_living_process_modelling_wi
thin_a.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20.; Mojca Indihar Stemberger, Andrej Kovacic és Jurij Jaklic, A Methodology for 
Increasing Business Process Maturity in Public Sector, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and 
Management Volume 2, 2007, <http://ijikm.org/Volume2/IJIKMv2p119-133Indihar198.pdf>, elérés ideje: 
2015.11.20.; Roger Tregear és Teri Jenkins, Government Process Management: A review of key differences between 
the public and private sectors and their influence on the achievement of public sector process management, 
BPTrends, 2007, <http://www.w.bptrends.com/publicationfiles/10-07-ART-Govt.ProcessMgt.-
Tregear%20and%20Jenkins-ph.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
46 Emellett a BPR – Business Process Reengineering/Restructuring/Redesign módszereit is alkalmazzák a 
közigazgatásban. 
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o legyen alkalmas a közigazgatási eljárások teljes spektrumának modellezéséhez, 

ugyanakkor vegye figyelembe a közigazgatás specialitásait az üzleti 

folyamatokhoz képest; 

o segítségével lehessen egyszerű, néhány lépésből álló, és bonyolult többszereplős 

folyamatokat is modellezni; 

o legyen felhasználható a költség-haszon elemzéshez, valamint az egyéb 

indikátorok méréséhez szükséges adatok kinyerésére; és végül hogy 

o jó alapot adjon az elektronizálásra kijelöléshez. 

Megjegyzendő továbbá, hogy a javasolt módszertant egy hatóság mint folyamatgazda szervezet 

általi modellezésre – és a hatósági eljárásra – vonatkoztatva készítettük el, de az egyes fázisok, a 

szöveges kidolgozás és a grafikus ábrázolás alapvető lépései megfelelően alkalmazhatók az 

elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti 

elektronikus ügyintézést biztosító szervek bármelyikére, az adott szervezet sajátosságainak 

figyelembevételével. 

Bevezetésként szükséges továbbá néhány, a folyamatfelméréssel kapcsolatos tényező kiemelése. 

A folyamatfelmérés eredménye – például a választott absztrakciós szint eltérésére, a BPMN 

jelölőkészletének alkalmazhatóságára (egy logikai kapcsolatot adott esetben többféleképp ki 

lehet fejezni; az is döntés kérdése, hogy hány alfolyamatot vezetünk be) – nem lesz egzakt, nem 

egyetlen helyes megoldás létezik egy adott hatósági eljárás szöveges és BPMN-nel 

megvalósuló modellezésére. Ha például két azonos hatáskörű elsőfokú szerv modellezi ugyanazt 

a hatósági eljárást, valószínűtlen, hogy a folyamatfelmérés végeredményként előálló ábra teljes 

mértékben azonos lesz. Ez természetesen nem okoz problémát addig, amíg a folyamatfelmérés 

csak az adott folyamatgazda szerv céljait szolgálja (így például pályázatokon való részvétel), de 

amennyiben később döntés születne a folyamatábrák valamilyen országos, vagy teljes 

szervezetrendszert érintő felhasználására, szükség lehet egy, a folyamatfelmérést végző 

folyamatgazda szervezetek felett álló központi szervre, mely koordinálja a felmérést (adatbázis 

létrehozásával, terminológiai irányelvek kibocsátásával, egységesítési módszertanokkal, 

utólagos szakértői felülvizsgálattal stb. – erre a keretrendszerre a folyamatfelmérés felelőséről 

szóló részben javaslatot is teszünk). Megjegyzést érdemel, hogy a probléma elvileg feloldható 

föderatív-konszenzusos-egységesítő modell alkalmazásával is, azonban ennek hazánkban nem 

igazán vannak hagyományai. 

Emellett az a tényező is kiemelendő, hogy a folyamatfelmérés rövid távon (például ha egy adott 

pályázaton való részvétel céljából készül például) és hosszú távon (például az ügyfelek 

tájékoztatása vagy a szervezeten belüli hatékonyság folyamatos javítása érdekében végzik) is 

csak akkor lehet sikeres, ha iteratív: az elkészült szöveges leírásokat és a folyamatábrákat is 

meghatározott modellalkotási szakaszonként – vagy hosszú távú felmérések esetén 

időközönként – felül kell vizsgálni. Az iteráció során a folyamatábrák konzisztenciája is javítható, 

a sokadik ellenőrzésekor már sokkal egyértelműbb lesz például, hogy mi az az absztrakciós szint, 

amit érdemes megjeleníteni. 

A hatósági eljárások szabályozásának sajátossága, hogy a Ket. minden, ágazati eljárási 

szabályozás háttérjogszabályaként funkcionál (nyilván a Ket. hatályára vonatkozó szabályoknak 

megfelelően), ezért egy folyamatgazda szerven belül is elő fog fordulni, hogy két folyamat 
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egymáshoz képest ismétlődő, és éppen ezért újrahasznosítható elemeket tartalmaz, például 

ugyanazt az alfolyamatot tartalmazza (hiánypótlás menete; idézés és értesítése szabályai stb.). 

Ez természetesen nem csak a Ket. kódexjellegére tekintettel fordulhat majd elő, az ágazati 

jogszabályok is tartalmazhatnak ismétlődő folyamatelemeket. Erre a tényezőre figyelemmel 

javasoljuk a folyamatgazda szervezetek részére egy olyan adatbázis létrehozását, melyet 

minden, a folyamatfelmérésben dolgozó szakember elér, mert az „újrahasznosítható” elemek 

egyrészt nagyban gyorsítani fogják a folyamatok leképezését, másrészt így biztosítható a 

szervezeten belüli konzisztencia. Ha pedig nem csak egy folyamatgazda szervezetben 

gondolkodunk, akkor ezek miatt az ismétlődő „modulok” miatt is mindenképp érdemes lenne 

egy központi kontrolláló szerv és ehhez kapcsolódóan egy folyamattár – így egy folyamat 

modellezése előtt ellenőrizni lehetne, hogy vannak-e már más szervezetek által kidolgozott (és a 

központi szerv által is verifikált), újrahasznosítható elemek. 

3.7.1. Előzetes lépés: a felmérés tervezése 

A folyamatfelmérés tervezése egy olyan előzetes lépés, amelynek során először is meg kell 

határozni az adott felmérés célját – mert ettől függ majd, hogy milyen folyamatokat, milyen 

terjedelemben, milyen indikátorok alapján szükséges felmérni. Bár jelen Módszertani Útmutató 

az ügyintézési folyamatok elektronizálásra kiválasztásának szemszögéből készült, célunk, hogy a 

jövőben eltérő célból készülő közigazgatásfejlesztési stratégiákra, feladatokra is alkalmazható 

legyen. 

A célmeghatározás mellett azt is ki kell jelölni, hogy milyen érintett területeken (hiszen ez 

alapján válaszhatók ki a résztvevők), és nagyjából hány folyamatot (mivel ez alapján tervezhető 

az időráfordítás és az egyéb erőforrások) kívánunk felmérni. Kiemelendő, hogy ezen a ponton 

még nem lehet a felmérendő célfolyamatok pontos listáját összeállítani, ez majd az adott 

szakterület képviselőiből kialakított munkacsoport feladata lesz (lásd: 3.7.3.). A 

folyamatfelmérésben szereplő folyamatok körét az előzetesen meghatározott célra tekintettel 

lehet meghatározni. Mivel az elektronizálási lehetőségek megvizsgálásához nem cél az, hogy a 

folyamatgazda szervezet taxatíve az összes, ügyfelekhez közvetlenül kapcsolódó folyamatát 

felmérje, az információgyűjtést követően szükséges annak értékelése, hogy melyek azok a 

folyamatok, amelyek leírása és arra épülő modellezése leginkább szolgálja az előzetesen kitűzött 

célokat (jelen esetben ügyintézési folyamatleírások olyan halmazát kell majd létrehozni, 

melyeket érdemes lehet elektronizálásra kiválasztani). 

Az értékelési szempontok a felmérendő folyamatok hozzávetőleges halmazának 

megállapításakor például a következők lehetnek:  

o melyek a legnépszerűbb ügyek; 

o melyek a nem gyakori, de kiemelten fontos ügyek; 

o melyek a kevésbé komplikált ügyek abban a tekintetben, hogy csak a 

folyamatgazda szervezet vesz részt az ügyfél mellett (ha a folyamat nem 

tartalmazza több hatóság kollaborációját – például jogszabály nem írja elő 

szakhatóságok megkeresését –, a folyamatgazda szervezet önállóan képes lesz 

pályázni, az ügyintézési folyamat teljes elektronizálásához nem szükséges más 

szervezetek bevonása); 

o melyek az egyszerűen elektronizálható ügyek (mert például az infrastruktúra 

megvan, csak a felhasználói felület vagy a weboldal hiányzik); 
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o melyek azok az ügyek, amelyek elektronizálása várhatóan nem jár jelentős 

költséggel; 

o előbbihez kapcsolódóan: melyek a személyes megjelenést mindenképpen 

megkövetelő ügyek (ezeket természetszerűleg nem javasolt választani); 

o melyek azok az ügyek, amelyek esetében az ügyfelek visszajelzése alapján nagy 

igény lenne az elektronizációra (ide tartozhatnak különösen a jogi személy 

ügyfelek ügyei). 

Ezen a ponton kiemelendő, hogy mivel szolgáltatási típusú folyamatok felméréséről van szó, a 

bírságolással, és – az ügyfél által saját maga tekintetében kérhető ellenőrzés kivételével – a 

hatósági ellenőrzéssel kapcsolatos folyamatokat nem javasoljuk bevonni a felmérésbe. 

Emellett előzetesen szükséges meghatározni a felmérésben résztvevőket (akik lehetnek a 

folyamatgazda szervezeten belüli szakértők, és a szervezet által megbízott külső szakértők is), ki 

kell jelölni a felelősöket. Már az információgyűjtést megelőzően érdemes munkacsoportokat 

kialakítani [természetesen ha az adott felmérés során a tervek szerint csak néhány (1-5 db) 

folyamat felmérésére fog sor kerülni, vagy ha a folyamatgazda szervezet alkalmazottainak 

létszáma ezt indokolja, elegendő egyetlen munkacsoport]. Ha megvalósítható, a munkacsoport 

egyrészt a kiválasztandó eljárásokat jól ismerő közszolgálati tisztviselőkből (kormánytisztviselő, 

kormányzati ügykezelő, köztisztviselő, közszolgálati ügykezelő), másrészt folyamatmodellező 

szakemberekből álljon. A munkacsoportban résztvevők kiválasztásakor fontos szempont az 

intézményi hierarchia megfelelő szintjeinek megjelenítése is, ehhez kapcsolódóan kiemelten 

fontos. Tekintettel arra, hogy ezen a ponton a folyamat még nincs részleteiben leképezve, a 

modellalkotás későbbi fázisában is szükségessé válhat további résztvevők bevonása az érintett 

szakterületek, szervezeti egységek érintettsége tükrében. Ha a folyamatgazda szervezeten belül 

van olyan szervezeti egység, amely kifejezetten folyamatszervezéssel vagy szervezetfejlesztéssel 

foglalkozik, javasoljuk e szervezeti egység koordinátorként való bevonását, és természetesen 

érdemes a folyamatmodellező szakembert is szervezeten belülről delegálni a 

munkacsoport(ok)ba. Ha nincs ilyen szervezeti egység, vagy nincs folyamatmodellező 

szakember a szervezet állományában, szükségesnek tartjuk folyamatfejlesztéshez és -

modellezéshez értő külső szakértő igénybevételét. Fontos már a folyamatfelmérés előtt 

meghatározni, hogy a munkacsoport milyen időközönként tartja megbeszéléseit, a résztvevők 

hogyan tartják egymással a kapcsolatot, hogyan osztják meg egymással munkájuk eredményét, 

munkaidejükből hány órát kell erre fordítaniuk, mi a résztvevők pontos feladata, felelősségi 

köre. A folyamatleírások elkészítését követően azok validációját egy külön erre a célra alakított, 

koordinatív és felülvizsgálati feladatokat megvalósító önálló munkacsoport is elvégezheti, 

amennyiben erre van erőforrás a folyamatgazda szervezeten belül, valamint ha nagyszámú és 

bonyolult folyamat felmérését határozza el a szervezet (ennek előnye, hogy olyan problémákat is 

meg fognak látni a modellekben, amelyek felett a készítők már elsiklanak, mivel annyiszor látták 

vagy olvasták az ábrát, illetve a szöveges leírást). 

A munkacsoport(ok) kialakítása mellett lényeges előzetes lépés a folyamatmenedzsment 

oktatás megszervezése és megtartása. A képzési anyag tartalma tekintetében a következő 

témák, területek összefoglalását és a vonatkozó jó gyakorlatok ismertetését javasoljuk: 

o közigazgatási folyamatmenedzsmentről általánosságban (miért hasznos, milyen 

elméleti lehetőségek vannak), 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

43 
 

o az adott folyamatfelmérés céljainak tudatosítása, 

o folyamatalapú szemléletmód kialakítása, 

o a folyamatleírás következőkben ismertetett lépesei, 

o a BPMN alapjainak összefoglalása, valamint 

o a Bizagi Process Modeler (vagy más, megfelelő funkciókkal rendelkező szoftver) 

alkalmazása. 

A tervezési szakaszban történik a célmeghatározás és a résztvevők azonosítása mellett a 

felmérés időtávjának tervezése, az egyes szakaszok határidejének megállapítása és az elvárt 

eredménytermékek összefoglalása is. A folyamatfelmérésre fordított időt a következőkre 

tekintettel kell meghatározni: 

o a folyamatleírások (szöveges leírás és a hozzá tartozó folyamatábrák) első 

verziójának elkészültét követően ellenőrizni kell helyességüket (validáció), 

o szükség lehet az elkészült első verziók többszöri iterációban való 

tökéletesítésére (a vonatkozó, a folyamatleírások helyességének ellenőrzéséről 

szóló részben azt javasoljuk, hogy minimum két validációs szakaszt tervezzen a 

szervezet), 

o előfordulhat, hogy a folyamatleíráshoz összegyűjtendő információk nem állnak 

teljeskörűen rendelkezésre szervezeten belül, így más szervezetek, külső 

szakértők megkeresésével is érdemes számolni, 

o a folyamatleírás speciális szaktudást igénylő tevékenység, időt kell szánni az 

elsajátítására; 

o a folyamatszemlélet a közigazgatási szakemberek megszokott szemléletmódjától 

részben idegen, részben az ilyen jellegű tapasztalatok, ismeretek nem 

strukturáltan vannak jelen a szervezetben. 

Végül javasoljuk az erőforrások előzetes tervezését is. Így például szükség lehet kollaborációs 

eszközökre, projektorra, a munkacsoport(ok) üléseihez tárgyalóteremre, a külső szakértők 

díjazására (ha a résztvevő közszolgálati tisztviselők munkaidejükön kívül dolgoznak a 

felmérésén, akkor értelemszerűen az ő díjazásukra).  

A fentieket érdemes egy folyamattervezési dokumentumban rögzíteni (természetesen az 

egyes tényezők később módosíthatók, de fontos, hogy a felmérés minden fázisában tisztában 

legyenek a résztvevők a célokkal és a rendelkezésre álló idővel; emellett a folyamatfelmérés 

lezárultát követően egy ilyen leírás segíthet a munka utólagos értékelésében, a tapasztalatok 

levonásában). 

A folyamatleírás menete projektjellegű tevékenységként is leírható: előre meghatározott céljai, 

mérföldkövei vannak, projektalapító-dokumentummal kell megtervezni, folyamatos 

tapasztalatcsere szükséges a megvalósítás fázisában, a projekt formális lezárásaként születhet 

egy értékelő elemzés, és a projekt eredményei a napi munkafolyamatba integrálhatók. 

3.7.2. Információgyűjtés, jogszabályi háttér összefoglalása 

Az ügyintézési folyamatok felmérésének megfelelő megalapozásához fel kell térképezni a 

folyamattal kapcsolatban rendelkezésre álló információkat. Ide tartozik a folyamatok jogszabályi 
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háttere mellett a jogszabálynak nem minősülő dokumentumok (például Szervezeti és Működési 

Szabályzat, ügyrend, iratkezelési szabályzat, szabványok, ajánlások) áttekintése, valamint a 

folyamatgazda szervezeten belül a folyamatban ténylegesen résztvevők bevonása a 

munkacsoportokon túlmenően is (például interjúk és kérdőívek segítségével). Emellett 

szükségessé válhat – a tervezési fázisban megkeresetteken felül további – külső szakértő 

alkalmazása is. 

Az információgyűjtés folyamatát ugyanúgy tervezni szükséges, mint magát a folyamatfelmérést. 

Végig kell gondolni, hogy az egyes szakterületekkel, eljárásokkal kapcsolatban melyek vagy kik a 

legmegfelelőbb információforrások; kinek a feladata ezek összegyűjtése; milyen módszerekkel 

történik majd a szükséges információk feltérképezése. Szintén szükséges előre meghatározni az 

információgyűjtés szakaszait, határidejét. Az első szakaszban történhet a jogszabályok és egyéb 

kapcsolódó irat megismerése, dokumentumok vizsgálata, majd a második szakaszban – már a 

vonatkozó szabályok és sajátosságok ismeretében – lefolytathatók a jogalkalmazókkal az 

interjúk és a szakértők vélemények kikérése, majd harmadik szakaszként mindezek 

összefoglalása, és végül annak értékelése, hogy elegendő információ áll-e rendelkezésre a 

tényleges modellalkotás megkezdéséhez. Megjegyzendő, hogy a kialakítandó szolgáltatási 

kataszter valószínűsíthetően sokat fog segíteni egyrészt az információk összegyűjtésében, 

másrészt a folyamatok azonosításában, harmadrészt pedig a folyamatok szöveges leírásában is. 

A jogszabályok vizsgálatakor fontos, hogy ne csak a jelenleg hatályban levő szabályozást 

gyűjtsük össze, hanem a már ismert, jövőben valószínűsíthetően hatályba lépő szövegváltozatot 

is vegyük figyelembe. A jogi szabályozásra azért fontos nagy hangsúlyt fektetni, mert egy 

hatósági eljárás – ellentétben például egy üzleti folyamattal – általában viszonylag pontosan 

szabályozott, így a jogalkalmazók interjúztatása során, valamint az egyéb szakértők bevonásakor 

már lehet azokra a tényezőkre koncentrálni, melyek a "szokásjogot", az általában alkalmazott 

gyakorlatot jelenítik meg. Bár a felmérés a front-office folyamatokra fókuszál, a jogszabályok 

mellett fontosak lehetnek a folyamatgazda szervezet belső szabályzatai is. Fontos továbbá, hogy 

nem csak az irányadó ágazati jogszabályok (és a Ket.) ismerete, vonatkozó szabályainak 

áttekintése releváns a modellezés szempontjából, hanem az elektronikus ügyintézésre irányadó 

szabályozás is (mivel a felmérés célja éppen az elektronizálás). Ha jogszabály, vagy jogszabály 

alapján valamely szervezet formanyomtatványt rendszeresítetett a vizsgált hatósági eljáráshoz, 

akkor érdemes ezeket a jogszabályi mellékleteket vagy letölthető dokumentumokat is 

összegyűjteni. 

Az interjúk sajátosságairól, fajtáiról bővebben a folyamatleíró adatok gyűjtéséről szóló részben 

(4. Fejezet) lesz szó, az ott leírt technikák alkalmazhatók a folyamatleírást megelőző 

információgyűjtés fázisában is. 

Az információgyűjtés eredményeként minden felmérésre kijelölt folyamathoz rendelkezésre fog 

állni a vonatkozó jogszabályok, egyéb dokumentumok listája; az adott folyamathoz tartozó 

nyomtatványok gyűjteménye; a szóbeli interjúk releváns részeinek összefoglalása; a 

folyamathoz kapcsolódó kérdőívezés eredményei; az interjúk jegyzőkönyvei; valamint a külső 

szakértő véleményét tartalmazó dokumentáció. 

Kiemelendő, hogy az információgyűjtés fázisára a konkrét folyamatlista kialakulása is hatással 

van, ezért ennek és a következő lépésnek egymással párhuzamosan, egymásra tekintettel kell 

folynia. 
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3.7.3. A felmérendő folyamatok azonosítása (konkrét folyamatlista) 

A folyamatfelmérés tervezésének fázisában összeáll egy hozzávetőleges elképzelés arról, hogy 

milyen folyamatokat kíván a folyamatgazda szervezet felmérni. Így például egy okmányiroda 

dönthet úgy, hogy a személy igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézési folyamatokat szeretné 

felmérni. Ahogy korábban említettük, a fókuszban azoknak a folyamatoknak a felmérésére áll, 

amelyek során a hatóság és az ügyfél közvetlenül érintkezik. Álláspontunk szerint egyrészt a 

folyamatnak egy, a közigazgatásban alkalmazható fogalmából, másrészt a hatósági eljárásokból 

kell kiindulnunk a konkrét folyamatok lehatárolásakor. Ha nem hatóság a folyamatgazda 

szervezet, hanem más, elektronikus ügyintézést biztosító szerv, akkor is a szerv és a szerv 

"ügyfele" közötti interakció, eljárás, folyamat szolgáltató jellegére, az "ügyfél" számára egy 

értéket, eredményt, szolgáltatást létrehozó folyamatra szükséges koncentrálni; e folyamat 

lehatárolásakor a következőkben ismertetett szempontok megfelelően alkalmazandók. Így 

például előnyösnek tűnhet olyan folyamatokat felmérni, melyek lefolyására a folyamatfelmérést 

végző szerv a folyamat egésze során ráhatással van, mivel így az adott szerv önállóan, más 

szervvel való együttműködés hiányában is pályázhat, ugyanakkor hátránya ennek a 

megoldásnak, hogy erősen szervezeti és nem ügyfélközpontú a megközelítése és nem képes 

kezelni az igazán sokszereplős ügyeket. 

A folyamat közigazgatásra vonatkoztatott fogalmát a Magyary Program keretében készített 

szervezetfejlesztésre irányuló projekt egyik dokumentumából idézzük: „A folyamat egy adott cél 

elérését szolgáló, mérhető, logikailag összefüggő tevékenységsor, amely egy speciális termék 

vagy szolgáltatás előállítására irányul. A folyamatnak van kezdő és végpontja, világosan 

meghatározott bemenete és kimenete, költség- és idővonzata, eredményének van minősége, 

illetve kapcsolódik hozzá fogyasztói/ügyfél megelégedettség.”47 A folyamat kezdő- és 

végpontjának meghatározásához a hatósági eljárás szabályozását szükséges végiggondolni. 

A hatósági eljárások körét a Ket. 12. § (2) bekezdése48 határozza, és ezt az általános 

háttérszabályt az ágazati jogszabályok töltik meg tartalommal. Emellett lényeges kiindulópont, 

hogy a hatósági eljárás az ügyfél kérelmére vagy hivatalból indul meg. A szolgáltató jelleg 

hangsúlyozása érdekében – a szolgáltatási kataszter teljeskörűségének fenntartása mellett – 

kétféle eljárás részletes felmérését javasoljuk: 

o az ügyfél kérelmére induló eljárások, 

o a hivatalbóli eljárások abban az esetben, ha azoknak szolgáltató jellegű 

eredménye van, különösen ha valamely elemében a proaktív közigazgatást mint 

az elektronikus ügyintézés legmagasabb szintjét jelenítik meg.49 

                                                             
47 Folyamat optimalizálás - Fogalomtár – Módszertan 3. számú melléklete, ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, 
„Szervezetfejlesztési Program” című kiemelt projekt keretében, p8, <http://docplayer.hu/5181440-Folyamat-
optimalizalas-fogalomtar-modszertan-3-szamu-melleklete.html>, elérés ideje: 2015.11.20. 
48 Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy): 
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintő jogot vagy kötelességet állapít meg, adatot, 
tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenőrzést végez, 
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés – a fegyelmi és etikai 
ügyek kivételével – ha törvény valamely tevékenység végzését vagy valamely foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy 
más szervezeti tagsághoz köti. 
49 A proaktív, targetizált (vagy más források szerint: perszonalizált) közigazgatás lényege, hogy automatizált módon, 
az ügyfél elvárásait megjelenítve nyújt szolgáltatást. Lásd részletesebben például: The User Challenge – Benchmarking 
The Supply Of Online Public Services, “Pro-active services” as an indication for usercentricity 
 fejezet, Capgemini, 2007 <http://www.ut.is/media/utvefur-skjol/CapGemini_2007.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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A közigazgatás sajátossága, hogy szervezetrendszerként működik, egy hatósági eljárás nem 

feltétlenül csak az ügyfél és egyetlen hatáskörrel rendelkező szerv kapcsolata: részt vehetnek a 

folyamatban például szakhatóságok, másodfokon eljáró szervek és bíróságok is. Ugyanakkor 

előfordulhat, hogy a folyamatokat a folyamatgazda szerv önállóan fogja felmérni (a 

későbbiekben javasolunk majd egy szervek közötti együttműködést biztosító keretrendszert, de 

célunk egy olyan útmutató elkészítése, mely e rendszer megvalósításának hiányában is alkalmas 

a folyamatfelmérési igények kielégítésére). Erre tekintettel ha például az lesz a cél, hogy egy 

élethelyzet teljes ügyintézési spektrumát lefedje a folyamatfelmérés eredményeként 

megvalósuló elektronizálás, szükségessé válhat több szervnek a felmérésben való 

együttműködése. 

Ehhez kapcsolódóan szükséges végiggondolni a közigazgatás rendszerében találtható 

jogorvoslati és döntés-felülvizsgálati szakaszok felmérhetőségét. A jogorvoslat célja az ügyfél 

érdekeinek megjelenítése, míg a döntés-felülvizsgálati eljárások a köz érdekét – tágabban 

értelmezve a jogbiztonság érvényre juttatását – célozzák, akár az ügyféli érdekek ellenében is. 

Erre tekintettel utóbbiakat csak a szükséges mértékig javasolt feltérképezni, és indokolt 

kihagyni egy olyan részletes felmérésből, mely az ügyfél oldaláról szemlélt szolgáltató jelleget 

kívánja megragadni. A kérelemre induló jogorvoslati eljárások a fellebbezési eljárás, a bírósági 

felülvizsgálat, az újrafelvételi eljárás, és az Alkotmánybíróság határozata alapján indítható 

eljárás. Álláspontunk szerint a folyamat bírósági felülvizsgálatba való becsatornázását nem a 

közigazgatási folyamatfelmérésben, hanem önállóan indokolt szerepeltetni50. Az 

Alkotmánybíróság határozata alapján indítható eljárás nem tekinthető tipikus, az ügyfelek által 

gyakran alkalmazott lehetőségnek, így ezt sem feltétlenül érdemes bevonni a felmérésbe. Az 

újrafelvételi eljárás objektív határideje 6 hónap, ezért álláspontunk szerint ennek modellezése 

sem szolgálná a szolgáltató jelleget megjelenítő elektronizációs törekvést, hiszen az 

elektronizáció egyik előnye éppen az lenne, hogy az ügyfél gyorsan és minél kevesebb 

időráfordítás árán tud kapcsolatba lépni a közigazgatással. A fellebbezési eljárást annyiban 

javasoljuk szerepeltetni a felmérésben, hogy az elsőfokon eljáró hatóságnak vizsgálnia kell azt a 

szempontot, hogy biztosított-e a fellebbezés és az ügy összes iratának elektronikus felterjesztése 

a fellebbezés elbírálására jogosult hatósághoz.51 Ugyanakkor az utóbbi hatóságnak már önállóan 

kell felmérnie azt a folyamatot, mely az előtte folyó fellebbezési eljárást jeleníti meg.52 Ennek az 

                                                                                                                                                                                              
Ilyen lehet például, ha az ügyfél automatikus tájékoztatást kap az általa megadott elektronikus elérhetőségeire, vagy 
ha a hatóság automatikusan emlékeztetőt küld a határidős teendőkről. Nemzetközi példák: Personalized pro-active 
webservices for Enschede citizens , 
<https://joinup.ec.europa.eu/node/133885?utm_source=epractice&utm_medium=epractice&utm_campaign=epractic
e>, elérés ideje: 2015.11.20. (Gemeente Enschede: Digital Loket, <https://dloket.enschede.nl/loket/burger>, elérés 
ideje: 2015.11.20.) és MyHELP – Your personalised service portal on official channels, 
<https://joinup.ec.europa.eu/community/epractice/case/myhelp-your-personalised-service-portal-official-
channels>, elérés ideje: 2015.11.20. (Help.gv.at: Home, <https://www.help.gv.at/Portal.Node/hlpd/public>, elérés 
ideje: 2015.11.20.) 
50 Természetesen ha az adott szerv és a bíróság képes együttműködni a folyamatfelmérésben, akkor az eljárás 
modelljébe a bírósági felülvizsgálat folyamatát is javasoljuk beépíteni. 
51 Ket. 102. § (5) bekezdés: Az első fokú döntést hozó hatóság a fellebbezést a fellebbezési határidő leteltétől számított 
nyolc – szakhatóság közreműködése esetén tizenöt – napon belül terjeszti fel a fellebbezés elbírálására jogosult 
hatósághoz, kivéve, ha a hatóság a megtámadott döntést a fellebbezésben foglaltaknak megfelelően kijavítja, 
kiegészíti, módosítja, visszavonja vagy a fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, valamint ha a fellebbezést a 
felterjesztést megelőzően visszavonták. A fellebbezést az első fokú döntést hozó hatóság az ügy összes iratával együtt 
terjeszti fel és a fellebbezésről kialakított álláspontjáról is nyilatkozik. 
52 Ahogy a bíróságokkal kapcsolatban is megjegyeztük egy fenti lábjegyzetben, ha az első- és a másodfokon eljáró 
szervek a modellezésben szorosan együtt tudnak működni, akkor a teljes folyamatot érdemes szerepeltetni a 
modellben, hiszen az ügyfél szemszögéből nézve a szolgáltatás a jogerős döntéssel valósul meg. 
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az indoka, hogy a Ket. szerinti fellebbezési eljárásban az eljáró hatóság a sérelmezett döntést, 

valamint az azt megelőző eljárást is megvizsgálja, és ennek során nincs kötve a fellebbezésben 

foglaltakhoz; emellett a Ket. maga is több olyan lépést határoz meg, amelyek csak a fellebbezési 

eljárás jellemzői (például a másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság állásfoglalásának 

beszerzése, első fokú döntést hozó hatóság új eljárásra utasítása), és természetesen az ágazati 

jogszabályok is tartalmazhatnak speciális rendelkezéseket ezzel kapcsolatban. 

Mindezekből következően, míg egyik oldalról – a szolgáltatási kataszter összeállításához – a tág 

értelemben vett közigazgatás valamennyi ügyfélkapcsolattal járó folyamatát indokolt 

feltérképezni, addig a részletes folyamatleírás tekintetében egy olyan elsőfokú hatósági 

eljárásra javasoljuk szűkíteni a felmérés fókuszát, mely az ügyfél számára értéket képviselő 

szolgáltatást jelenít meg. A folyamat megnevezésekor egy olyan egyértelmű nevet kell 

választani, mely egyértelműen lehatárolja az adott eljárást más, hasonló ágazati szabályokon 

alapuló eljárásoktól. Tehát például az „építésügyi engedélyezés” mint folyamat nem eléggé 

konkrét, de például a „Használatbavételi engedélyezés” már az lehet. 

A folyamatlistákat az adott szakterület tekintetében jártas kijelölt munkacsoport résztvevőinek 

kell összeállítani azzal, hogy ha vannak más munkacsoportok, akkor egyeztetni szükséges a 

tervezési fázisban megjelölt időkeret betarthatóságát. 

A következőkben a tényleges folyamatleírás két, egymással szorosan összefüggő lépését fogjuk 

bemutatni: minden egyes felmérésre kiválasztott folyamattal kapcsolatban szükséges egyrészt 

egy szöveges (táblázatos) részletezés, másrészt a folyamat grafikus ábrázolása. A modellezés 

eredményeként létrejövő kitöltött táblázatnak és a folyamatábrának teljes mértékben meg kell 

felelnie egymásnak (erre a kérdésre majd a validációval kapcsolatos fázis leírásánál térünk ki). 

A tényleges folyamatlista összeállításakor érdemes az ágazati jogszabályokban szorosan 

összefüggőként szabályozott vagy csak egy-egy tényezőjében eltérő, de egyébként majdnem 

azonos tényállások (élethelyzetek) esetén alkalmazható eljárások, folyamatok mindegyikét 

szerepeltetni a felmérésben, mivel az ügyfél szempontjából nem fog értéket képviselni az 

elektronizáció, ha az elvégzendő folyamatoknak csak egy bizonyos része lesz elektronikusan 

intézhető, és a többiért továbbra is személyesen kell eljárnia. (ráadásul a majdnem azonos 

tényállások esetén maga a folyamatfelmérés is egyszerűbb, mivel az egyes változatok már 

gyorsan elkészíthetők az elsőként elkészített modelleken kisebb módosításokat végezve). 

3.7.4. Szöveges kidolgozás előre meghatározott szempontok alapján 

(javaslattétel űrlapok kialakítására) 

Az összegyűjtött információk és a munkacsoport résztevőinek szakmai tudása (valamint a 

szolgáltatási kataszterben már megtalálható releváns adatok) alapján minden kiválasztott 

folyamatot alkotóelemekre kell bontani. 

Az első feladat annak végiggondolása, hogy a felmérni kívánt folyamat valóban egy önálló 

folyamat-e, nem egy másik eljárás alfolyamata inkább (egy alfolyamat leírása esetén a elegendő a 

táblázatnak csak azon részeit kitölteni, amik megkülönböztetik a "szülő" folyamattól, és 

értelemszerűen a következőkben javasolt mezők egy része nem is értelmezhető)53. Ezt követően 

                                                             
53 Például a "hiánypótlás" alfolyamatának modellezésekor az lesz az érdekes, hogy 1. melyik a szülő folyamat; 2. mik a 
folyamat lépései; 3. milyen vonatkozó jogszabályok alapján; de például a statisztikák irrelevánsak. 
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a folyamat legfontosabb alkotóelemeit szükséges listázni (ez a lista nem lesz része a 

dokumentációnak, csak a folyamat analizálását segíti): 

o mi a folyamat célja, rendeltetése, mire szolgál, 

o mi a folyamat kezdete, mitől indul el (indítóesemény), 

o mi a folyamat vége, eredménye (záróesemény), 

o kik a folyamat szereplői, 

o mik a folyamat főbb lépései (tevékenységek), 

o mennyi a folyamat elvárt átfutási ideje, 

o ki a folyamat gazdája/felelőse, 

o milyen termékeket használnak fel a szereplők, milyen termékek keletkeznek, 

o mennyi a folyamat várható költsége. 

Ha a fentieket összeírtuk, akkor el lehet kezdeni a folyamat konkrét lépéseit is kilistázni. Miután 

megtörtént az indítóesemény, mi következik? És mi a harmadik lépés? Melyik lépést melyik 

szereplő végzi? Kik az adott folyamatelem címzettjei? Hol vannak „elágazások”, döntési pontok? 

Milyen alternatív kimenetek vannak? Mikor tekinthető sikeresnek a folyamat lefutása az ügyfél 

szempontjából (happy path)? 

Ezt követően kitölthető az 1. melléklet szerinti részletes táblázat, melynek elemei a következők 

(a táblázat egyes sorainál feltüntettük az adott elemmel kapcsolatos követelményeket, 

javaslatokat) 

3.7.4.1. Folyamatazonosító adatok 

Folyamat neve: ahogy arra már korábban utaltunk, fontos, hogy a választott név pontosan 

kifejezze, egyértelműen azonosítsa az eljárást (fajtája és tartalma szerint is) – ha több folyamatra 

is utalhat a név, akkor elhatárolást segítő párszavas magyarázat fűzhető hozzá; az elnevezés 

terminológiájában kövesse a jogszabályban, egyéb vonatkozó szabályzatban foglalt 

szóhasználatot. 

Azonosító: egy olyan rövid név, amit a fájlnevekben lehet használni, és amivel a többi 

folyamattal való kapcsolat jelölése során hivatkozható a folyamat (ékezetek nélküli, szóközt ne 

tartalmazzon, hanem helyette alulvonást ( _ ). 

3.7.4.2. Verzió és a készítés dátuma 

Verziószám: az elkészült ábra verziószáma (erre érdemes egy egységes jelölést használni, pl. 

"v1", "v2" stb., de a szoftverek verziószámának jelzéséhez hasonlóan nem csak egészszámokban 

lehet gondolkodni, viszont a pont elválasztóként kerülendő, mert egyes esetekben értelmezési 

zavart okozhat). 

Készítés dátuma: az adott verzió készítésének dátuma. 

Validáció dátuma: az adott verzió ellenőrzése befejezésének napja. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

49 
 

Korábbi verziók száma és készítési dátuma: a második verzió készítésekor itt szükséges 

feltüntetni az első verzió készítésének és validációjának dátumát; a harmadik készítésekor hozzá 

kell írni a cella meglévő adataihoz a második verzió dátumait és így tovább. 

Változáskövetés: az egyes verziók közötti módosítások rövid összefoglalása (mi változott és 

miért). 

Emellett a cél az, hogy hosszú távon is használhatóak legyen az elkészült folyamatleírások. Ezért 

javasoljuk utólagos monitoring, felülvizsgálati és hatályosítási szakaszok rendszeresítését, ebben 

az esetben érdemes további sorokat felvenni a felülvizsgálat időpontja és a felülvizsgálatot végző 

személy tekintetében. 

3.7.4.3. Folyamatkészítő(k) és felelősök adatai 

A készítő munkacsoport megjelölése: ennek akkor van jelentősége, ha több munkacsoport 

vesz részt a dokumentálásban. 

Készítő(k) neve és beosztása: a szöveges leképezése és a folyamatábra készítői, beosztásuk, 

szerepük a szervezeten belül. 

Külső szakértő(k) neve és szerepe: opcionális, értelemszerűen külső szakértők bevonása 

esetén töltendő ki, a felelősségi kérdések miatt fontos annak feltüntetése, hogy pontosan mit tett 

hozzá a szakértő az eredményhez. 

A folyamatgazda szervezet neve: a folyamatfelmérést végző szerv (amely az eljárásait 

elektronizálni szeretné, és amely hatáskörrel rendelkezik a folyamat szerinti eljárás 

lefolytatására). 

3.7.4.4. Folyamat lényege röviden 

Mi a folyamat célja, rendeltetése: egy ügyfél szemszögéből vizsgált rövid leírást szükséges 

adni a folyamat lényegéről, a szolgáltatás mibenlétéről. 

Kulcsszavak: melyek azok a kulcsszavak, melyek segítségével a folyamat jellemezhető, és 

amelyekkel a más folyamatokkal való kapcsolódása megjeleníthető (ez a rész egy későbbiekben 

esetlegesen elkészülő közigazgatási ontológiai szakszótárhoz is hasznos inputokat szolgáltathat 

majd) – ezzel kapcsolatban érdemes a folyamatgazda szervezeten belül előre meghatározni 

néhány irányelvet, hogy az elkészülő folyamatmodellek szemléletükben és 

fogalomhasználatukban egységesek legyenek. 

3.7.4.5. Jogszabályok, egyéb dokumentumok 

Jogszabályok: a folyamatra vonatkozó összes jogszabályhely pontos felsorolása. 

Egyéb dokumentumok: az egyéb dokumentumok tartalma tekintetében is lehetőleg pontosan 

szükséges hivatkozni a vonatkozó részre (és a releváns iratokat később javasolt mellékletként a 

szöveges leíráshoz csatolni). 

Jogalkalmazási sajátosságok: itt lehet feltüntetni azokat a "szokásjogi" tényezőket, melyeket az 

ügyintézők a szabályozás a gyakorlatban ténylegesen alkalmaznak (ez alapján vizsgálható a 

későbbiekben, hogy ezek jelenléte mennyiben kívánatos, különösen a jogalkalmazás 
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kiszámíthatósága és konzisztenciája szempontjából, valamint abban tekintetben, hogy a jogi 

szabályozás kiegészítendő e a jó gyakorlatokkal vagy a rossz gyakorlatokat kizáró 

rendelkezésekkel).54 

3.7.4.6. A folyamat résztvevői 

Ügyfél: Ki lehet a folyamat ügyfele? Csak speciális személyi körre értelmezhető? Kinek a részére 

keletkezik eredmény? 

Ügyfél oldali elvárások: Mit vár a folyamat, eljárás ügyfele, mi az elvárt eredmény, output? 

Hatóság: feladat- és hatáskörrel rendelkező, eljáró hatóság. 

Másodfokon eljáró szerv: Melyik a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság? 

Szakhatóság(ok): Törvény vagy kormányrendelet előírja szakhatóságok közreműködését? Ha 

igen, melyek ezek? (Emellett javasolt a közreműködést előíró jogszabályhelyek megjelölése is.) 

Szakértő(k): Jogszabály előírja szakértő kötelező igénybevételét? Ha igen, milyen szakértőket 

és milyen szakkérdésben kell igénybe venni? (Emellett javasolt a közreműködést előíró 

jogszabályhelyek megjelölése is.) 

Kormányablak, egyéb közreműködő hatóság: Benyújtható a kérelem közreműködő 

hatóságnál?  Kormányablak továbbítási ügykörbe tartozik a folyamat? 

Egyéb résztvevők: ha az ágazati jogszabály további speciális résztvevőket határoz meg, akkor 

ezeket itt szükséges feltüntetni 

3.7.4.7.  A folyamat kezdete, lépései és vége 

Indítóesemény: Kinek milyen cselekménye hatására indul el a folyamat? Az indítóeseménnyel a 

folyamat egy példánya lefut, ez megtörténhet akár valamilyen időbeli vagy más feltétel 

bekövetkezésével. Itt szükséges azt is megjeleníteni, hogy hivatalbóli vagy kérelemre induló 

eljárásról van szó.  

Első lépés a folyamatban: az indítóeseményt közvetlenül követő lépés (a BPMN-nel leírt 

folyamatábrában általában egy tevékenység) 

A folyamat lépéseinek felsorolása: a lépések felsorolása az ügyfél szempontjából kívánatos 

lefolyás esetén (happy path); ha egy lépés nem egyetlen tevékenységet, elemet foglal magában, 

akkor érdemes alfolyamatokat létrehozni (így például a hiánypótlásra), a listában jelöljük, hogy 

ahhoz a lépéshez tartozik alfolyamat, javasolt jelölés: "[alfolyamat]" 

Opcionálisan az egyes lépésekhez sorszám kapcsolható (így később lehet rá hivatkozni), és 

külön-külön lépésenként is meg lehet határozni a vonatkozó jogszabályi hátteret – de ezt csak 

komplex folyamatok esetén javasoljuk. 

                                                             
54 Ezzel kapcsolatban megjegyzendő, hogy a folyamatfelméréseknek lehet majd egy olyan pozitív hatása is, hogy a 
folyamatgazda szervezetek össze tudják gyűjteni az ágazati jogszabályok esetleges hiányosságait, következetlenségeit; 
ezek visszacsatolása a jogalkotó felé megteremthetné egy átfogó, a közigazgatás hatékonyságának és 
kiszámíthatóságának növelését célzó jogszabálymódosítás alapjait. 
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Emellett a komplexebb folyamatok esetén – a grafikus ábrázolás megkönnyítése, előkészítése 

érdekében is – érdemes a lépések mellé odaírni, hogy mely résztvevőhöz tartozik az adott lépés. 

Ennél a résznél – hangsúlyozva, hogy a folyamatleírási útmutató (Megrendelő által 

meghatározott) célja a front office és a szorosan kapcsolódó folyamatok dokumentálása – 

szükséges továbbá annak végiggondolása, hogy a back-office folyamatok közül melyek 

megjelenítése szolgálja a későbbiekben a folyamat elektronizálásra kijelölhetőségének 

vizsgálatát. Például a szervezeten belüli szignálás e szempontból – nem feltétlenül, de – 

irreleváns lehet, ugyanakkor az iratok szervezeti egységek közötti elküldésének és fogadásának 

adott esetben lehet (például adatvédelmi) jelentősége. 

Alternatív utak: minden lépéshez szükséges feltüntetni az alternatív kimeneteket (például: 

kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása). 

Folyamatváltozatok: különbözőképp folyhat le például a folyamat akkor, ha az ügyfél egy 

gazdasági társaság vagy ha egy természetes személy; ágazati jogszabálytól függ, hogy a folyamat 

egyes alapvető tényezőinek megváltoztatása esetére van-e eltérő szabályozás – ezek akár külön 

folyamatként is kezelhetőek (ilyen esetben a folyamat nevében pontosan meg kell jelölni, hogy 

miben tér el a többi, nagyon hasonló folyamattól) 

Záróesemény(ek): elsősorban az ügyfél által elvárt esemény, eredmény; de meg kell határozni 

az összes lehetséges alternatív zárást is (például eljárás megszüntetése). 

3.7.4.8. Produktumok, termékek 

Indító produktum: az eljárás megindításához szükséges mellékletek; a kérelem benyújtására 

előírt formanyomtatvány (iratminta) – és elérhetőségének megjelölése (például a folyamatgazda 

szervezet honlapjáról letölthető). 

Közbenső produktum(ok): a folyamat során keletkező termékek (iratok, adatok). 

Végső produktum: a folyamat lezárásakor keletkező termék, amely ideális esetben megegyezik 

(vagy legalábbis összefüggésben van) a célproduktummal, a folyamat ügyfél által elvárt 

eredményével. 

Célproduktum: a folyamat elvárt eredménye (például egy hatósági engedély vagy egy hatósági 

igazolvány). 

Nyilvántartás: Van olyan adat a folyamat során, amelyet nyilvántartásból kell beszerezni? Ha 

igen, szükséges az érintett nyilvántartások felsorolása. 

3.7.4.9. Kapcsolat más folyamatokkal 

Alfolyamatai: a folyamat alfolyamatainak felsorolása (azonosítójuk segítségével). 

Minek az alfolyamata: ha a jelen folyamat valamely másik folyamat alfolyamata, akkor 

szükséges e folyamat azonosítójának feltüntetése. 

Élethelyzet: sorolható a folyamat valamely (vagy akár több) élethelyzethez? Kiemelendő, hogy 

ezt a mezőt nem a folyamatfelmérés során szükséges kitölteni. Emellett szükséges feltüntetni azt 

is, ha az élethelyzeten belül valamely al-élethelyzethez sorolható a folyamat. 
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Kapcsolódási pontok más folyamatokkal – input oldalon: ha egy másik eljárás outputja 

ennek az eljárásnak az inputja. 

Kapcsolódási pontok más folyamatokkal – output oldalon: ha ennek az eljárásnak az 

outputja egy másik eljárás inputja. 

Egyéb kapcsolódó folyamatok: ha a folyamatgazda szervezet úgy ítéli meg, hogy az adott 

ágazati kérdésben egyes folyamatok szorosan összefüggnek, itt fel lehet tüntetni a kapcsolódást. 

3.7.4.10. Elektronizáció foka 

Elektronizáció foka: az elektronizáció hányadik szintjén áll a folyamat – a legalacsonyabb 

szintű elem határozza meg a teljes folyamat szintjét. 

Legmagasabb szinten álló elem(ek): érdemes azt is feltüntetni, hogy a folyamat mely eleme(i) 

valósítják meg a folyamat keretein belül értelmezve a legmagasabb szintet, ugyanis ez fontos 

kiindulópont lesz a későbbi elektronizálásra kiválasztáshoz. 

3.7.4.11. Erőforrások és adminisztratív terhek 

Költségek: eljárási illeték, az igazgatási szolgáltatási díj feltüntetése. 

Személyes megjelenés(ek): Szükséges az ügyfél személyes megjelenése? Ha igen, minimálisan 

hányszor? 

Benyújtandó/kapcsolódó iratok: az ügyfél által az eljárás során benyújtandó iratok felsorolása 

(mivel az elektronizációs törekvések jegyében a folyamat minden releváns pontján kívánatos 

lenne a benyújtáshoz az elektronikus út lehetővé tétele); megjegyzendő, hogy az indító 

produktumokkal átfedésben lesz az itt szereplő adatok egy része. 

Adatkérések és adattovábbítások: a folyamat során a tényállás tisztázásához szükség lehet 

adatok áramoltatására a folyamat résztvevői között; az erre vonatkozó leírás a folyamatban 

résztvevő szervek közötti interoperabilitás meglétének vizsgálatára is alkalmas. 

A benyújtandó iratokkal, valamint az adatkérésekkel és az adattovábbításokkal kapcsolatban 

szükséges rögzíteni, hogy hol keletkeznek, vagy honnan indulnak ki (melyik résztvevő a forrás), 

és hova érkeznek a folyamat eredményeként – az összes közbenső állomás feltüntetésével. 

Ügyintézési határidő: az eljárásra a vonatkozó jogszabályok szerint irányadó ügyintézési 

határidő. 

Átlagosan mennyi idő alatt fejeződik be: a statisztikák alapján a folyamat egy példánya (egy 

eljárás) ténylegesen mennyi idő alatt fejeződik be. 

Előfordulási gyakoriság: meghatározott – egymással összevethető – időszakonként (a 

rendelkezésre álló adatok alapján pl. naponta, havonta, évente) hány példánya fut le a 

folyamatnak? 

Elektronikus ügyindítások száma: ha van ilyen lehetőség, havonta hány eljárás indul 

elektronikus úton? Van-e ennek szezonalitása?  
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3.7.4.12. Egyéb jellemzők 

Sikertényezők: annak rövid összefoglalása, hogy milyen esetben (milyen feltételek teljesülése 

esetén) tekinthető a szervezet és az ügyfél kapcsolata sikeresnek az ügyfél szemszögéből, mikor 

teljesülnek az ügyfél elvárásai (szolgáltatási jelleg megjelenítése) 

Költségek és hasznok elemzése: itt szükséges feltüntetni azokat a tényezőket, amelyek egy 

közigazgatási költség-haszon elemzés megalapozásához szükségesek (lásd: 8. fejezet). 

3.7.4.13. Megjegyzések 

Itt jeleníthetők meg azok a speciális szempontok, melyeket a fenti lista nem tartalmaz. Az ágazati 

szabályozás sokféleségére, a közigazgatási eljárások diverzitására tekintettel szükségessé válhat 

további jellegzetességek megjelenítése a felmérés teljessége vagy a folyamatábra 

értelmezhetősége érdekében. A folyamat lépéseinek sorszámozása azért lehet hasznos, mert 

akkor itt külön lehet hivatkozni az egyes lépésekre is. 

Fontos szempont, hogy a folyamatleírás, a modellalkotás és az ezekre épülő modellezés egy 

iteratív folyamat55, nem elvárás, hogy az összegyűjtött információk alapján néhány óra alatt 

kitöltsék a kijelölt szakemberek a táblázat minden sorát. Így különösen a következőkre 

tekintettel kell újra és újra végigmenni a már kitöltött mezőkön: 

o minden megnevezés (akár egy résztvevő neve, akár egy produktum elnevezése 

stb.) legyen terminológiailag összhangban a folyamatra vonatkozó szabályokkal, 

legyen egyértelmű és világos (például ne lehessen összekeverni két, az eljárás 

során benyújtandó iratot), 

o az egyes folyamatelemek leírása összeolvasva pontosan azt az eljárást rajzolja ki, 

ami a jogszabályokból, egyéb szabályzatokból következik, 

o a tevékenységek logikusan kövessék egymást, ne maradjanak ki köztes elemek, 

ne cserélődjön fel a sorrendjük, 

o az absztrakciós szint konzisztenciájának nem csak az egy folyamatgazda 

szervezeten belül elkészített folyamatok tekintetében szükséges fennállnia, 

hanem az adott folyamaton belül is fontos, hogy minden rész azonos mélységig 

legyen kidolgozva (ez az elektronizáció szempontjából releváns részeknél 

különösen lényeges), 

o új kapcsolódási pontok keletkezése esetén (például a másodikként kidolgozott 

folyamat kapcsolódik az elsőhöz). 

Az iteratív munkamódszer kialakítása mellett javasoljuk a táblázat kitöltésének és a grafikus 

megjelenítésnek párhuzamos elvégzését, a kettőt egyben szemlélve jobban átlátható a folyamat. 

Az elkészült táblázatokat javasoljuk munkacsoporton belül, valamint ha több munkacsoport 

alakult a szervezeten belül, akkor a többi munkacsoporttal is megosztani. Egyrészt az egyes 

sorok mintául szolgálhatnak a további folyamatleírásokhoz, másrészt a szervezeten belüli tudás 

további értékes inputokat jelenthet (az ott dolgozók észrevételeinek összegyűjtése útján). 

                                                             
55 Lásd például: http://ijikm.org/Volume2/IJIKMv2p119-133Indihar198.pdf 
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3.7.5. A folyamatok grafikus ábrázolása  

A folyamatok grafikus megjelenítésének célja a folyamat átláthatóságának, értelmezhetőségének 

javítása, az egymást logikusan követő lépések bemutatása. Az előbbiek szerinti szöveges 

leképezéshez kapcsolódó ábra segítségével hatékonyabban lehet majd azonosítani azokat az 

eljárásokat (vagy egyes eljárások bizonyos pontjait), melyeket érdemes elektronizálásra 

kijelölni. 

A szöveges, táblázatos megjelenítéshez képest a grafikus ábrázolás előnyei a következők: 

o egyértelműen látható, hogy a folyamat mely eleme melyik résztvevőhöz tartozik 

o bemutatja a résztvevők közötti kapcsolatokat, azok mibenlétét (ez lesz a 

legfontosabb szempont az elektronizálásra kijelöléskor), 

o segíthet a folyamatok fejlesztésében a felesleges, redundáns részek vagy a 

túlbonyolított kapcsolatok ábrázolásával,  

o az interoperabilitás követelményének vizsgálatát is elősegíteni, mert 

megmutatja, hogy mely pontokon és milyen módon szükséges a különböző 

szervezetek együttműködése a folyamat során, 

o a folyamat dokumentálása a jövőre nézve is hasznos lehet (betanításkor; ügyfelek 

részére készített tájékoztató anyaghoz), 

o jelezhet olyan problémákat, amelyek a szöveges leírásokból nem látszanak. 

Ugyanakkor a szöveges kidolgozásra is szükség van, mivel az alkalmas részleteiben 

megjeleníteni az összes releváns szempontot. 

A szöveges kitöltéssel párhuzamosan javasoljuk elkezdeni a grafikus ábrázolást – szintén az 

iteratív megközelítésmód alkalmazásával, lépésről lépésre haladva, az elkészítés során 

finomhangolva az ábrát. A táblázat egyes sorai sok esetben megfeleltethetők egy BPMN-elemnek, 

például a lépések egy része leírható tevékenységként, a résztvevők a medencék, a döntési pontra 

tekintettel kell felvenni egy tevékenységet és egy átjárót stb. 

A grafikus ábrázolásnak nem szükséges feltétlenül minden elemében, a legapróbb részletekig 

megjeleníteni egy folyamatot a maga teljes komplexitásában. A folyamatgazda szervezet – az 

előre részletesen meghatározott elvek és keretek között, megfelelő kontroll mellett – dönthet 

úgy is, hogy csak egy egyszerűsített, magas absztrakciós szinttel rendelkező folyamatábra 

tartozzon a szöveges kidolgozáshoz, amely kizárólag az ágazati specialitásokat és az 

elektronizációra kijelölés szempontjából releváns részeket tartalmazza (ennek az a veszélye, 

hogy akkor nagyon pontos irányelveket kell meghatározni a szervezeten belül az ábrák 

konzisztenciájának biztosítása érdekében). 

A megfelelő BPMN-ábra elkészítését – modellalkotási szempontból – a javasolt szoftver is 

támogatja, mivel beépített validációs mechanizmussal rendelkezik (kiszűri például az olyan 

egyértelmű modellezési hibákat, hogy egyes szekvenciafolyamok a semmibe mutatnak; vagy ha 

nincs záróeseménye a folyamatnak stb.), de emellett javasoljuk, hogy egy folyamatleírási 

szakértő is segítsen a folyamatábrázolásban. 

A legelső feladat az indítóesemény kiválasztása: például "eljárás megindítása kérelemmel" 

(figyelni kell arra, hogy ha új medencébe lép a folyamat, akkor új indítóeseményt kell felvenni). 
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Az indítóeseményt közvetlenül követő első lépés általában a hatóság egy tevékenysége lesz, 

ehhez kapcsolhatjuk hozzá – inputként – asszociációs szekvenciafolyamokkal az 

adatobjektumokat (például: meghatalmazás, személyazonosításra szolgáló irat, kérelmet 

tartalmazó formanyomtatvány, valamint további, jogszabályban előírt kötelező mellékletek). Az 

asszociációs nyilak iránya mutatja, hogy az adott tevékenységhez képest bemenetről vagy 

kimenetről van szó. A következő ábra ezt szemlélteti:56 

 

Ezt követően a táblázatos leírásban szereplő lépéseket tevékenységekként felvesszük a 

megfelelő résztvevőkhöz. Megjegyzendő, hogy akár legelső "vázlatként" egy olyan ábra is 

készíthető, ami a szereplőket nem jeleníti meg, csak a tevékenységek neve elé odaírjuk, hogy 

kihez tartozik, például: "Ügyfél: meghatalmazás", "Szakhatóság: hozzájárulás megadása" stb. Ezt 

abban az esetben javasoljuk, ha a modellezőnek semmilyen folyamatmodellező tapasztalata 

nincs (az adott ábra az első, amit az oktatáson kívül elkészít). A legelső változatban elegendő az 

ideális (szokásos) út megjelenítése, az elágazások, döntési pontok egy második rétegként 

vihetők fel a későbbiekben, amikor már megvan a folyamat váza. Már ezen a ponton érdemes azt 

végiggondolni, hogy mely lépéseket szükséges alfolyamatként felvenni [ezzel kapcsolatban 

visszautalunk arra a javaslatra, hogy a folyamatgazda szervezeten belül a modellezést nagyban 

segítő gyakorlat lenne az újrafelhasználható elemek közös gyűjtése, egyrészt nem kellene 

minden folyamatábrához újra megrajzolni az ismétlődő – például kizárólag a Ket. szabályain 

alapuló – részeket (például: hiánypótlás menete), másrészt ez a folyamatábrák közötti 

konzisztencia megvalósíthatóságát is elősegítené]. 

A folyamat lépéseinek felvétele után szükséges az alternatív útvonalak hozzáadása (hiszen a 

folyamat egyes példányai nem mindig ugyanazt a kimenetet eredményezik, az ügyfél kérelemét 

például érdemi vizsgálat nélküli elutasítás is követheti). Sok esetben ebben a fázisban már nem 

lesz szükség újabb résztvevők meghatározására. Ennél a lépésnél különösen fontos arra figyelni, 

hogy az ábra átláthatósága, áttekinthetősége megmaradjon (ne egymásba futó, egymást 

zavaróan keresztező nyilak sokasága legyen). 

                                                             
56 Azzal, hogy egy valódi eljárás modelljében az elemeket résztvevők szerint szét kellett volna válogatni (a 
módszertani útmutató modellezésről szóló részének végén található példafolyamatban ez megfelelően szemléltetve 
lesz). 
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Az alternatív utakon található tevékenységek meghatározását követően (vagy akár már közben 

is, mindkét módszer alkalmazható) szükséges az átjárók meghatározása. Átjárót kell alkalmazni 

akkor is, ha egy döntés következtében vagy egyébként párhuzamosság miatt szétválik a folyam, 

és akkor is, amikor a szétágazó folyamok újra összekapcsolódnak. Végül fontos annak 

ellenőrzése, hogy ne legyen soha sem mutató szekvenciafolyam, az ügyfél szempontjából elvárt 

ideális út és az alternatív utak is záróeseményben végződjenek (méghozzá medencénként külön-

külön). 

A folyamatleírás koordinációja során döntés szükséges abban a kérdésben, hogy megengedett-e 

a folyamatgazda szervezet részére, hogy a folyamatábrázolás egyszerűsítése érdekében a 

folyamat egyes szereplőit sávonként (és nem medencénként) jelenítse meg. Bár ez a 

megközelítés a BPMN leíró nyelv specifikációjára tekintettel nem fog helyes ábrát eredményezni, 

ugyanakkor alkalmas a folyamat elemeinek, összefüggéseinek megjelenítésére. Ennek a 

módszernek előnye, hogy nem kell minden egyes medencében külön indító- és záróeseményt 

felvenni, valamint az egyes medencék között nem csak üzenetfolyamokkal jeleníthető meg a 

kapcsolat. Ugyanakkor hátránya, hogy nem képes annak megjelenítésére, ha egy azonos 

szervezeten belül különböző szereplői vannak a folyamatnak (hiszen az egyetlen medence, és 

annak sávokra osztása a BPMN nyelvben azt jelenti, hogy egyetlen szervezet többféle szervezeti 

egysége vagy alkalmazottja vesz részt). 

Szintén egy döntési pont, hogy a folyamatábrázoláskor a back-office folyamatokat mennyiben 

jelenítjük meg. Ennek összhangban kell lennie azzal, hogy a táblázatban milyen részletességgel 

vannak jelen a folyamat lépései között a back-office elemek, ugyanakkor álláspontunk szerint 

elegendő lehet a táblázat és az ábra konzisztenciáját olyan módon biztosítani, hogy egyetlen 

elem (például egy tevékenység, azaz lekerekített sarkú téglalap) jelöl több egymást követő back-

office lépést is, és a lépések pontos ismertetését, listáját csak a következőkben ismertetett 

"Tulajdonság" attribútumok segítségével szerepeltetjük. 

Kiemelendő irányelv, hogy a grafikus ábrázolás során alkalmazott elnevezéseknek összhangban 

kell lennie a táblázatos kitöltés (szöveges leképezés) során alkalmazott szövegezéssel. A 

következőkben a javasolt szoftver olyan funkcióit soroljuk fel, melyek különösen alkalmazhatók 

egy közigazgatási típusú folyamatleírás esetén. 

A Bizagi Process Modeler egyik nagy előnye57, hogy átláthatóan, és tetszőleges számban lehet ún. 

"Tulajdonságok"-at (Properties) felvenni a folyamat egyes elemeihez, a következő ábra 

szemlélteti az érdemi vizsgálat nélküli elutasítás mint tevékenység rövid leírását, emellett az 

"Extended" fül alatt lehet további Tulajdonságokat meghatározni. Kiemelendő továbbá az a 

funkciója a javasolt szoftvernek, hogy nem csak szöveges típusú tulajdonságok vehetőek fel az 

ábra egyes elemeihez, hanem akár táblázatok, képfájlok is (így például a kérelemhez mint 

tevékenységhez hozzácsatolható a formanyomtatvány, emellett a vonatkozó statisztikák is 

megjeleníthetők). Javasoljuk, hogy a szöveges táblázat mezői tartalmának releváns része jelenjen 

meg a folyamatábrában is – az elemekhez kapcsoltan, az előbbiekben leírt módon. 

                                                             
57 Ha másik szoftverre esik a folyamatgazda választása, abban az esetben is javasoljuk, hogy a választott eszköz 
támogassa a folyamatelemek hosszabb szöveges leírással való ellátását. 
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Szintén hasznos funkciója a szoftvernek, hogy egyedi termékek (Custom Artifacts)58 hozhatók 

létre, így például elegendő egyszer felvinni a "Meghatalmazás", a "Cégkivonat" és a 

                                                             
58 Működésükről, használatukról itt olvasható tájékoztató: 
http://help.bizagi.com/processmodeler/en/index.html?artifacts.htm 
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"Személyazonosító irat" elemeket, és utána a szoftver adott példányának felhasználója az 

alapelemekkel egyezően hozzáadhatja ezeket a bal oldali sávból. 

  

Szintén a termékekhez kapcsolódik az a lehetőség, hogy a vizuális megjelenítés szintjén (tehát itt 

nem a Tulajdonságok részről van szó) nem csak szövegek kapcsolhatók az ábra egyes elemeihez, 

hanem a akár képek is – ezáltal színesíthető vagy egyértelműsíthető az ábra, továbbá ennek 

segítségével kifejezhető az adott folyamatgazda szervezet arculata is (ez különösen akkor lehet 

hasznos, ha az elkészült folyamatábrákat tájékoztató anyagokban is fel kívánják használni). 

A komplexebb ábrák esetén javasoljuk alfolyamatok bevezetését. A javasolt szoftver ezt is olyan 

módon támogatja, hogy az elkészült ábra áttekinthető marad, ugyanis a tevékenység lekerekített 

sarkú téglalapjából olyan típusú is hozzáadható, amely egy "+" jelet tartalmaz, ez jelöli az 

alfolyamatot. Erre a téglalapra kattintva (jobb gomb: "Edit Sub-Process") vagy a folyamatábra 

alatt található fülek közül kiválasztva a létrehozott alfolyamattal megegyező nevű fület 

szerkeszthető az alfolyamat, teljesen önállón az eredeti folyamattól. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

60 
 

 

Megemlítendő továbbá az a folyamatábrák komplexitásának mérésére alkalmas funkció, mely 

esetleg segíthet a későbbiekben az elektronizálásra kiválasztásban is, illetve folyamat leíró 

adatként is használható: az elemek számát táblázatos formában listázó eszköz, melyben egy sor 

egy folyamatot vagy alfolyamatot jelenít meg:59 

 

Az elkészült modellek ellenőrzése a folyamatleírás következő fázisa, ezt már a grafikus ábrázolás 

befejezésekor, a Bizagi Process Modeler segítségével el lehet kezdeni a beépített automatikus 

validációs funkcióval (természetesen ez nem képes annak felmérésére, hogy a folyamatábra 

valóban a jogszabályoknak, egyéb szabályzatoknak megfelelő tényállapotot tükrözi-e, de a 

                                                             
59 Az ábra fiktív példán keresztül mutatja be ennek az automatizmusnak a hasznosságát, a gyakorlatban 
valószínűsíthetően kevésbé komplex ábrákkal kell majd dolgozni. 
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figyelmetlenségből vagy a tervezés hiányosságaiból fakadó hibákat képes kiszűrni – ahogyan a 

MS Office is csak a szöveg helyesírását képes ellenőrizni, a tartalmi összefüggéseket nem). 

 

A grafikus ábrázolás folyamatában is alkalmazandó az a szöveges kidolgozásnál már említett elv, 

hogy az ábra készítése iteratív folyamat, különösen a következőkre tekintettel lesz szükség a 

folyamatos módosításra: 

o az új elemek hozzáadásával újra kell rendezni a már meglévő elemeket, 

o modellezés közben bizonyos időközönként ellenőrizni kell, hogy nincsenek-e 

logikai hibák, felesleges vagy lezáratlan ágak, rossz helyre mutató folyamok, 

kimaradt alternatív utak, folyamathurkok, 

o a megnevezéseknek terminológiailag összhangban a folyamatra vonatkozó 

szabályokkal (ahogy ezt a táblázatos leképezés iteratív jellegénél is említettük) 

o szintén a táblázattal egyezően figyelni kell az absztrakciós szint egységességére: 

például ha egy jogszabályban egyébként részletesen szabályozott eljárási részt 

csak egy tevékenység-téglalap jelöl, akkor egy néhány bekezdésből álló 

paragrafust ne húsz elemmel jelenítsünk meg. 

A folyamatábra táblázattal való folyamatos összenézése is segíthet lépések pontos 

megjelenítésében. 

Szintén érvényes a folyamatábrák esetén is, hogy az elkészült ábrát (vagy ábrarészt) érdemes 

munkacsoporton és szervezeten belül is megosztani, az azonos részek újrafelhasználhatósága 

mellett az ábrát először értelmezők esetleg könnyebben észre fogják venni a hiányosságokat, 

logikátlanságokat. 
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Végül javasoljuk, hogy a folyamatábrák tekintetében is alkalmazzunk verziókövetést, például a 

Tulajdonságok opcióban elérhető szöveges mezőben. 

3.7.6. Az elkészült folyamatfelmérés helyességének ellenőrzése (validáció) 

A folyamatleírás eredményeként elkészült szöveges leírásokat és folyamatábrákat egyrészt 

vizsgálni szükséges abból a szempontból, hogy önmagukban megfelelőek-e, másrészt a többi 

modell relációjában is el kell végezni az ellenőrzést.  

Egy ügyintézési-folyamat modelljének vizsgálata 

Javasoljuk, hogy a modell (szöveges leírás és folyamatábra) első verzióját a készítők, majd a 

munkacsoport is nézze át a következőknek megfelelően.  

A szöveges leképezés és a grafikus ábrázolás ellenőrzését mindkét típusnál javasoltuk már a 

fentiekben is, de amellett, hogy ezt a modellezés folyamatában elvégezzük, szükséges a már 

elkészült ábrák vizsgálata is. Ebben a részben nem ismételjük meg a táblázat, illetve az ábra 

iteratív elkészítése tekintetében írtakat, első fázisként az ott ismertetett különböző szempontok 

(például a jogszabályokkal, egyéb előírásokkal való összhang) szerint kell végigmenni a 

modellezés kimenetein, és ennek elősegítése érdekében akár egy, a folyamatgazda szervezet 

által rendszeresített checklist is alkalmazható a feladat elvégzésére. 

Második fázisként szükséges ellenőrizni a táblázatot és az ábrát külön-külön abból a 

szempontból, hogy nincsenek-e benne redundanciák vagy a folyamatleírás tekintetében 

felesleges elemek (és természetesen ha az egyikben találunk ilyet, ellenőrizni kell, hogy a 

másikban is megjelenik-e). 

Harmadik fázisként össze kell vetni a szöveges leképezést az ábrával, és lépésenként ellenőrizni, 

hogy megfeleltethetőek-e egymásnak. Ennek során a következőkre kell különös figyelmet 

fordítani: 

o a táblázat és az ábra (valamint az ábrához kapcsolódó szöveges leírások) 

szövegezése legyen összhangban (terminológiai konzisztencia) 

o minden, a táblázatban szereplő elem legyen meg az ábrában is, és fordítva; ne 

legyenek ellentmondások egymáshoz képest (tartalmi konzisztencia). 

Az elkészült folyamatleírások összehasonlító elemzése: mivel egy folyamatgazda 

szervezeten belül elképzelhető, hogy az elkészült modellek segítségével megjelenített 

folyamatok összefüggnek egymással, szükséges az inkonzisztenciák és redundanciák kiszűrése. 

A validációs fázis eredményeként egy dokumentumban kell rögzíteni az azonosított problémákat 

(redundáns vagy ellentmondásos részeket, hiányokat, logikátlanságokat stb.), és a modellezés 

iteratív természetének megfelelően módosítani kell az elkészült kimeneteket. A módosítás 

elvégzésére – értelemszerűen a feltárt hibák, hiányosságok terjedelmét figyelembe véve – 

javasolt határidőt megállapítani. Mind a táblázat, mind a folyamatábra módosításakor fel kell 

tüntetni, hogy egy következő verzió keletkezett, és röviden javasolt leírni a módosítás okait. A 

keletkezett új verziót ismételten szükséges ellenőrizni az eddig ismertetett szempontok szerint. 

Ahogy erre már korábban utaltunk, ha van erre allokálható erőforrás a folyamatgazda 

szervezeten belül, akkor a folyamatleírások és ezek nyomán alkotott modellek validációját egy 
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erre a célra alakított, koordinatív és felülvizsgálati feladatokat megvalósító önálló munkacsoport 

is elvégezheti. 

A fenti vizsgálatok mellett szükséges vizsgálni az elkészült folyamatleírásokkal kapcsolatban, 

hogy a folyamatfelmérésre kiválasztott folyamatok mindegyikéről készült-e táblázatos és 

folyamatábrával megjelenített dokumentum is (folyamatfelmérés teljessége). Csak a 

folyamatábra tekintetében ellenőrizendő, hogy megfelel-e a BPMN specifikációjának, ez a 

munkacsoportba kijelölt külső szakértő feladat, vagy ennek hiányában egy külön erre a fázisra 

megbízott külső szakértőt érdemes bevonni. 

Az egymást követő "modellalkotás és validálás" ciklusok számát, valamint az iterációk 

megismételhetőségét minden folyamatgazda szervezetnek egyénileg kell meghatároznia a 

rendelkezésére álló erőforrások alapján, de javasolt két validációs fázissal számolni a felmérés 

tervezésekor [ebben az esetben így követik egymást a lépések: egy feladatleírás (első verzió), 

egy validációs szakasz, ennek megfelelő módosítások (második verzió), majd egy második 

validációs szakasz]. 

Végezetül megjegyzendő, hogy a folyamatleírások felelőséről szóló részben egy olyan 

keretrendszer kialakítására teszünk javaslatot, amelyben a szervezeten belüli modellalkotást 

egy központi szerv által végzett utólagos validáció is követné a felmérések rendszerszintű 

konzisztenciája és egységesen magas színvonala érdekében. (Természetesen ilyen tartalmú 

döntés esetén a felmérés idejének tervezésekor ezzel a lépéssel is számolni kell.) 

3.8. A folyamatleírás keretrendszere, az együttműködés irányai  

Alapvetően két eset képzelhető el a folyamatfelmérések megvalósítása tekintetében. Az egyik 

lehetséges eset az, hogy az egyes (például pályázatokban részt venni kívánó, vagy más célból 

felméréseket végző) folyamatgazda szervezetek önállóan, teljes mértékben más szervezetekkel 

való együttműködés nélkül, "szigetszerűen" végzik el a folyamatleírások dokumentálását. A 

másik megközelítés feltételezi, hogy a folyamatgazda szervezet és a közigazgatás egyes további 

szervei (vagy általánosabban az elektronikus ügyintézést biztosító szervek) között valamilyen 

szintű együttműködés alakul ki. Bár a javasolt módszertan alkalmazható az első esetben is, egy 

olyan keretrendszer kialakítását fogjuk a következőkben javasolni, mely biztosítaná 

o az elkészült modellek jövőbeni, és többféle célra való felhasználhatóságát 

(például: központi folyamatadatbázis60; ügyfelek részére tájékoztató anyagok), 

o az alkalmazott módszerek és az elkészült eredménytermékek, kimenetek 

magasabb fokú konzisztenciáját, 

o egy adott élethelyzethez kapcsolódóan az ügyintézés teljes spektrumának a 

felmérésekre alapozott elektronizálhatóságát, 

o az alapjait egy közigazgatási szakszótárnak, 

o hogy az újrafelhasználható folyamatelemeket ne csak egy adott szervezeten belül 

alkalmazzák a modellezés hatékonyságának javítása érdekében, végül 

                                                             
60 Közigazgatási folyamatok központi gyűjtése, adatbázisba foglalása tekintetében több nemzetközi példa is van, így 
például a National Prozessbibliothek Németországban, vagy az eCH Prozessplattform für E-Government Schweiz 
<http://www.ech-bpm.ch/de>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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o egy egységes szakmai színvonalat és egy rendszerszintű konzisztenciát a 

folyamatmodellek tekintetében. 

A második megoldás, a szervezetek folyamatfelmérésben való együttműködése több szinten, 

illetve minőségben is megvalósulhat, értelemszerűen az együttműködés legalacsonyabb szintje 

is jobban szolgálja a fentieket, mint egy szigetszerű felmérés. 

Az általunk javasolt rendszerben az EÜF egy általános koordinatív és ellenőrző szerepet töltene 

be. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény 

eleve biztosítani fogja azt a lehetőséget, hogy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kérheti 

az EÜF közreműködését az elektronikus ügyintézés biztosításához szükséges intézkedések 

koordinációjában, így a jogalkotó szándékával is összhangban lenne ez a javaslat. A koordinatív 

és ellenőrző szerep a következőkben jelenne meg: 

o folyamatleírási módszertan(ok) kiadása, a legutóbb kiadott módszertan 

folyamatos tökéletesítése a felmérést végző szervezetek visszajelzései alapján, 

o az elkészült folyamatleírások, esetenként modellek gyűjtése és a modellekből 

kereshető (kulcsszavakkal ellátott) és az elektronikus ügyintézést biztosító 

szervek által hozzáférhető központi adatbázis létrehozása, 

o továbbfejlesztéseként a folyamatleírások nyelvezetének és megjelenítésének 

előre meghatározott elvek mentén megvalósított egyszerűsítését követően az 

ügyfelek számára tájékoztató anyagok készítése (különös tekintettel az 

elektronikus ügyintés lehetőségeinek megjelenítésére), 

o olyan közigazgatási szakszótár működtetése a szervezetektől érkező inputok 

alapján, amely alkalmas egyrészt a folyamatleírások konzisztens szövegezésének 

elősegítésére, másrészt amely lehetővé tehetné azt is, hogy egy adott szóra, 

terminológiára rákeresve kilistázhatóvá válnának az adott szóval metaadatolt, 

azonos elemeket, folyamatrészeket tartalmazó eljárások, 

o a folyamatgazda szervezetektől utólagos validációra megküldött 

folyamatleírások ellenőrzése egy folyamatmodellező szakemberekből álló 

szervezeti egység által. 

Mindezek elősegítése érdekében kívánatos lenne annak előírása, hogy ha egy folyamatgazda 

szervezet folyamatfelmérést kíván végezni, akkor azt be kell jelentenie az EÜF-nek, és a 

folyamatfelmérés során alkalmaznia kell az EÜF által kiadott módszertani útmutatót. 

Az EÜF központi koordinációja mellett a javasolt keretrendszer fontos eleme, hogy a vertikálisan 

összetartozó (egymással irányítási jogviszonyban levő) szervezetek már a munkacsoportok 

szintjén működjenek együtt. Ennek megfelelően a modellezést végző munkacsoportok 

kialakítása tekintetében azt javasoljuk, hogy több, azonos feladat-és hatáskörrel rendelkező első 

fokon (vagy másodfokon) eljáró szerv delegáljon tagokat, de a munkacsoport már egy magasabb 

szintű szervezet koordinációja, ellenőrzése mellett működhetne. Így azt a kettős célt lehetne 

megvalósítani, hogy  

o egyrészt jelen lennének a munkacsoportban azok a szakértők (közszolgálati 

tisztviselők), akik a gyakorlatban is jól ismerik az eljárást, az ügyintézés 

folyamatát, jogalkalmazási tapasztalattal rendelkeznek, és a back-office 

működésére is van rálátásuk;  
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o másrészt a közigazgatási hierarchiában magasabb szinten álló szervezet 

koordinációja biztosítaná, hogy ne keletkezzenek egymással párhuzamosan 

redundáns folyamatmodellek, és az absztrakciós szint, a terminológia és a 

tartalom konzisztenciája is megvalósíthatóbb lenne.  

Ebben az esetben a validációs fázisnál javasolt önálló, kizárólag a modellek helyességének 

ellenőrzését végző munkacsoport állhatna a magasabb szintű szervezeten belüli (modellezési) 

szakértőkből. 

Például a kormányhivatalok által delegált tisztviselők a szakterület tekintetében feladatkörrel 

rendelkező szakmai irányító minisztérium által koordináltan kialakított munkacsoportok 

tagjaiként vennének részt a modellezésben. Ebben az esetben kérdéses, hogy mely szervezetet 

kell folyamatgazdának tekinteni, de ez a folyamatfelmérés célja alapján mindig esetileg lesz 

megállapítható (például egy pályázatban való részvétel esetén más szempontokat kell vizsgálni, 

mint abban az esetben, ha esetleg a jövőben egy kormányhatározat egy nemzeti 

folyamatadatbázis létrehozását írja elő). 

A közigazgatási szervezetek vertikumának modellezésben való együttműködése mellett az 

összehangolt folyamatfelmérés természetesen elképzelhető egy közigazgatási szerv és egy 

bíróság vagy egy közüzemi szolgáltató között is. Ez abból a szempontból is hasznos lenne, hogy 

az elektronizációs törekvés egy adott élethelyzetnek nem csak egy szeletére (például az elsőfokú 

eljárásra) vonatkozna, hanem végig lehetne vinni például egészen a bírósági felülvizsgálat 

eredményeként született ítéletig az elektronikus út elérhetővé tételét. 

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek heterogenitása miatt nem lehet egyetlen, minden 

lehetséges résztvevő szervre alkalmazható módszertant kialakítani, így az EÜF-nek mint 

koordinátornak az is a feladata lehetne, hogy ha a közigazgatási szervektől eltérő szervek 

kezdenek elektronizációs szempontú folyamatfelmérést, akkor a tapasztalatok folyamatos 

gyűjtésének eredményeként a meglevő módszertanokat differenciálását segítse a szervezeti 

sajátosságoknak megfelelően. 
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4. Folyamatleíró adatok gyűjtésének módszertana  

A folyamatleíró adatok gyűjtése arra tekintettel szükséges, hogy a felmért és a fentiek szerint 

elkészített folyamatmodellek mellett alapot szolgáltassanak a folyamatok elektronizálásra 

kiválasztásához. 

Az adatgyűjtést – a felméréshez hasonlóan – szükséges előre megtervezni. Ennek keretében első 

lépésként az adatgyűjtést végző szakemberek munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 

javasolt az adatgyűjtés céljainak pontos meghatározása. Értelemszerűen az elsődleges cél az 

elektronizáció lehetőségei, szükségessége, az ügyfelek erre vonatkozó igényei feltérképezésének 

megalapozása, ugyanakkor emellett – következő lépésként, a célhoz kapcsolódóan – már a 

tervezés fázisában érdemes kérdéseket és hipotéziseket megfogalmazni, és ezek 

megválaszolása, illetve igazolása vagy megdöntése lesz a felmérés fókusza. Így például érdemes 

kérdésként feltenni, hogy az adott eljárás célcsoportja vajon ténylegesen használná-e az 

elektronikus utat (elképzelhető, hogy az adatok azt fogják mutatni, hogy az érintett korcsoport 

ezt nem tudná kihasználni). A következőkben a vizsgálandó aspektusokat, gyűjtendő adatokat, 

és a használni javasolt kutatási módszereket tekintjük át. A folyamatleíró adatok gyűjtése 

tervezésének összefoglalása a fejezet végén található. 

4.1. Hatósági statisztikai adatok gyűjtése 

A folyamatleíró adatok gyűjtésénél alapvetően két lehetséges forrást különíthetünk el: egyrészt a 

jogszabály, szabályzat vagy az adott szervezet döntése alapján gyűjtött, az eljárások egyes egzakt 

mutatóit kifejező adatok; másrészt a jogalkalmazóktól, az ügyfelektől és a szakértőktől 

szerezhető input. 

Előbbiek esetén a gyűjtés csak annyiban képes célzott lenni, hogy meghatározott, az 

elektronizálásra kijelölés eldönthetősége szempontjából releváns adatokat határolunk le és 

elemzünk, míg utóbbiak esetén sokkal inkább érvényesíthetők az adott felmérés sajátos 

jellemzői, a szóbeli interjúk és kérdőívek kérdései a tervezés során meghatározott hipotézisekre, 

kérdésekre reflektálva állíthatók össze. Megjegyzendő, hogy a hatósági statisztikák kvantitatív 

elemzésre lesznek alkalmasak, míg az interjúk, kérdőívek segítségével gyűjtött visszajelzések 

inkább a kvalitatív módszerek megalapozására szolgálnak (a kérdőívek zárt kérdései kivételével 

– lásd később). Elsőként az adott eljárással kapcsolatban gyűjtendő vagy gyűjthető hatósági 

statisztikai adatok szerepét tekintjük át.  

4.1.1. Jogszabályban vagy egyéb szabályozó dokumentumban meghatározott 

kötelező adatgyűjtés 

A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Stv.), és az alapján az Országos 

Statisztikai Adatgyűjtési Program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) 

Korm. rendelet (a továbbiakban: OSAP R.) melléklete meghatározza azokat az adatokat, 

amelyeket a hatóságnak kötelező gyűjtenie. 

Például az OSAP R. 6. melléklete meghatározza, hogy hatósági statisztikai adatok címen milyen 

adatköröket szükséges gyűjteni, és a Központi Statisztikai Hivatal (a továbbiakban: KSH) 

számára adatot szolgáltatni, ezek az adatkörök a következők: hatósági eljárások ügyiratforgalma, 

hatósági eljárásokban született döntések, hatósági eljárásokban született döntések elleni 
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jogorvoslatok eredménye, másodfokú döntések elleni bírósági felülvizsgálatok eredménye, 

hatósági ellenőrzések száma, egy ügyre fordított munkaórák száma, egy ügyre jutó eljárási 

költség, valamint az eljárásban kiszabott közigazgatási bírság átlagos mértéke. (Például utóbbira 

biztosan nem lesz szükség, mivel ahogy a fentiekben javasoltuk, szolgáltató típusú folyamatokat 

szükséges felmérésre kiválasztani; ugyanakkor az ügyek népszerűségének felmérése alkalmasak 

lehetnek ezek az adatok.) 

A felsorolt hatósági statisztikai adatok adatszolgáltatói a területi államigazgatási szervek, 

államigazgatási szervek területi egységei és helyi önkormányzatok; az adatokat félévente kell 

beküldeni. 

A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységeinek 

ügyintézési és működési adatai cím alatt például a következő adatok gyűjtését írja elő az 

OSAP R.: főszámra iktatott iratok száma; alszámra iktatott iratok száma; kimenő 

ügyiratforgalom; elsőfokú hatósági határozatok száma; másodfokú hatósági határozatok száma; 

elsőfokú hatósági végzések száma; a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító vagy az eljárást 

megszüntető végzések száma; másodfokú hatósági végzések száma ; határidőn túl meghozott 

hatósági határozatok száma; határidőn túl meghozott hatósági végzések száma; fellebbezéssel 

megtámadott hatósági határozatok száma61; hatósági nyilvántartásból történő, írásbeli 

adatszolgáltatások száma; személyes ügyfélforgalom; telefonos ügyfélforgalom; interneten 

keresztüli adatforgalom62 (összesen 36 db adatkör). 

A területi államigazgatási szervek és az államigazgatási szervek területi egységei a fenti adatokat 

évente kötelesek szolgáltatni. 

A kötelezően előírt adatgyűjtés előnye, hogy ezek az adatok már rendelkezésre állnak (legtöbb 

esetben évekre visszamenőleg is), így a folyamatfelméréshez kapcsolódó, ad hoc módon az 

elektronizálási törekvések céljából felvett adatok mellett ezek a gyűjtések is hasznosak a 

priorizálás-súlyozás megalapozáshoz. 

A fenti, OSAP R.-ben előírt adatgyűjtés mellett előfordulhat, hogy az adott eljárásra, folyamatra 

vonatkozó ágazati jogszabály, vagy az adott folyamatgazda szervezet belső szabályzata, 

útmutatója, ajánlása, alkalmazott szabványa előír további kötelező adatgyűjtést; ezeket az 

adatköröket is érdemes arra tekintettel megvizsgálni, hogy relevánsak-e az elektronizálásra 

kijelölés szempontjából. 

                                                             
61 Ezt követően nagyon sok jogorvoslattal, hivatalbóli döntésfelülvizsgálattal kapcsolatos adatról rendelkezik az OSAP 
R.: ",saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma; saját hatáskörben, nem 
fellebbezés alapján módosított vagy visszavont határozatok száma; fellebbezéssel megtámadott hatósági végzések 
száma; saját hatáskörben, fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma; saját hatáskörben, nem 
fellebbezés alapján módosított vagy visszavont végzések száma; másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített 
hatósági határozatok száma; másodfokon megváltoztatott vagy megsemmisített hatósági végzések száma; bírósági 
úton megtámadott hatósági határozatok száma; bíróság által hatályon kívül helyezett vagy megváltoztatott hatósági 
határozatok száma; bírósági úton megtámadott hatósági végzések száma; bíróság által hatályon kívül helyezett vagy 
megváltoztatott hatósági végzések száma; felügyeleti eljárásban magváltoztatott vagy megsemmisített hatósági 
végzések száma; azon határozatok száma, amelyek esetében az ügyész felhívással élt; azon végzések száma, amelyek 
esetében az ügyész felhívással élt; kijavított, kicserélt vagy kiegészített hatósági határozatok száma; kijavított, 
kicserélt vagy kiegészített hatósági végzések száma" 
62 További adatok: "Minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik, Teljes irodaterület, Teljes irodaterületből állami 
tulajdon, Teljes irodaterületből önkormányzati tulajdon" 
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Már a folyamatfelmérés során megvalósuló információgyűjtés közben javasolt elkezdeni az 

adatgyűjtésre vonatkozó szabályok, iratok gyűjtését. 

4.1.2. A folyamat egyes, meghatározott elemeire vonatkozó adatok gyűjtése (így 

különösen az elektronizálás szempontjából releváns részek) 

A már elkészült folyamatmodelleket szükséges abból a szempontból megvizsgálni – a 

folyamatleíró adatok gyűjtésének tervezése következő lépéseként –, hogy vannak-e olyan 

pontok, elemek a folyamatban, amelyek az elektronizálás szempontjából kritikusnak 

tekinthetők, de a fentiek szerinti kötelező adatgyűjtés eredményeként keletkezett adatok 

körében nem állnak rendelkezésre. Például javasolt összegyűjteni azokat a lépéseket a 

folyamatmodellből, amelyben az ügyfél kapcsolatot tart a hatósággal, amikor egy iratot kell 

benyújtania, amikor az ügyfél valamilyen iratot kap a hatóságtól, amikor tájékoztatás valósul 

meg stb. Javasoljuk, hogy erre vonatkozóan a folyamatgazda szerv készítsen egy belső utasítást, 

és egy adott mérési időszakban írja elő az ügyintézők számára az adatok gyűjtését, az eljárások 

előre meghatározott szempontok szerinti pontos dokumentálását. 

4.2. Célcsoport vizsgálata  

Azt is meg kell határozni, hogy az adott eljárás elektronizálása az ügyfelek milyen halmazát 

érintené, mekkora részüknek származna ebből előnye; mekkora igény lenne az adott ügyintézési 

folyamat elektronikus útra terelésére. 

4.2.1. Demográfiai adatok, népszámlálási statisztika 

A demográfia tudománya a népesedés kutatását foglalja magában, jelen Módszertani Útmutató 

szempontjából megállapításait annyiban szükséges figyelembe venni, hogy a folyamatgazda 

szerv által elérhető populációkutatásokból következtetések vonhatóak le az adott folyamat 

célcsoportja tekintetében (például ha egy megyében a száz családra jutó gyermekek száma 

magas, akkor ez várhatóan a gyermekeket érintő hatósági eljárások népszerűségében is meg fog 

mutatkozni). Az Stv. 6. §-a a KSH feladatává teszi a népesség adatainak összeírása céljából 

időszakonként népszámlálás végrehajtását (külön törvény alapján: a 2011. évi népszámlálásról 

szóló 2009. évi CXXXIX. törvény). A 2011. évi népszámlálás összefoglalásáról szóló 

dokumentumok letölthetők a KSH weboldaláról, külön elérhető egy országos összefoglaló, és 

megyénként a területi adatok.63 

A KSH a 2011-es népszámlálás kapcsán a Demográfiai adatok című összefoglaló 

dokumentumban a következő adatokat elemzi: kor, nem, lakóhely, állampolgárság, 

termékenység; de emellett további kiadványok is letölthetők, például: Foglalkoztatás, 

munkanélküliség, ingázás; Fogyatékossággal élők; A fogyatékossággal élők helyzete és szociális 

ellátásuk; Iskolázottsági adatok; A népesség gazdasági aktivitása.64 

A demográfiai adatok gyűjtésének módszertanával kapcsolatban javasoljuk a már elkészült 

folyamatmodellekből való kiindulást, és a folyamatlistában szereplő összes folyamattal 

kapcsolatban egy előre tervezett, egységes adatkeresés megvalósítását a fent említett 

                                                             
63 KSH 2011. évi Népszámlálás – 3. Országos adatok, <http://www.ksh.hu/nepszamlalas/teruleti_adatok_sb>, elérés 
ideje: 2015.11.20. 
64 KSH 2011. évi Népszámlálás, <http://www.ksh.hu/nepszamlalas/>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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dokumentumokból (megjegyzendő, hogy előfordulhat, hogy a KSH statisztikái mellett az adott 

területre vonatkozóan további felmérések is készültek, értelemszerűen ebben az esetben a 

további inputokat is javasolt figyelembe venni). Például minden folyamattal kapcsolatban 

vizsgálandó, hogy  

- speciális korcsoportot érint-e (gyermekek vagy idősek);  

- kapcsolatban áll-e a gazdasági aktivitással;  

- befolyásolja-e a foglalkoztatottság;  

- van-e speciális célcsoport (például fogyatékosok vagy nem magyar állampolgárok) stb. 

Az eljárások heterogenitására tekintettel előre nem határozható meg egy egységes 

szempontlista, ennek összeállítása minden esetben a folyamatgazda szerv feladata lesz 

(figyelembe véve az elkészült folyamatmodellek körét). A népszámlálási (és ha elérhető, egyéb 

demográfiai) statisztikából kinyert adatok fontos tényezők lehetnek az elektronizálásra 

kiválasztást megelőző súlyozási fázis során. 

4.2.2. Digitális írástudatlanság felmérése 

A digitális írástudatlanságnak (vagy másik oldalról digitális írástudásnak) hatalmas 

szakirodalma van, nem célunk a fogalom és a mögötte álló társadalmi jelenségek elemzése65; a 

folyamatok felmérése szempontjából annyiban bír jelentőséggel, hogy az elektronikus út 

lehetővé tételének mérlegelésekor fel kell mérni a folyamattal érintett ügyfélkör felkészültségét 

az infokommunikációs technológiák alkalmazása tekintetében. Például az egyik magyar 

szervezetnél nemrég bevezettek egy elektronikus kártyarendszert, amelyhez számos idősebb 

ügyfél csatlakozott (mivel a helyi lakosoknak ingyenes volt), ugyanakkor a tapasztalatok szerint 

a kártya kiváltását, a rendszerbe való regisztrációt nem képesek kihasználni, mivel sokuk 

egyáltalán nem használja az internetet. 

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH) 2014-es felméréséből66 az 

idősek internetezési szokásaival kapcsolatban kiderül, hogy "az idősek korcsoportja az a 

társadalmi csoport, amely a leginkább elmarad az átlagtól az internet használata terén. […] 

Tudomásuk szerint főként ismerethiány, eszközhiány és attitüdinális okok akadályozzák meg az 

idős rokonaik internethasználatát, de sokan közülük meg tudnák tanulni az internetezést, ha 

segítséget kapnának ehhez." 

                                                             
65 Ezzel kapcsolatban külön EU-s program is létezik (Digital Literacy 2.0, <http://www.digital-
literacy2020.eu/content/sections/index.cfm>, elérés ideje: 2015.11.20., valamint Action 66: Member States to 
implement digital literacy policies, <http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/pillar-vi-enhancing-digital-literacy-skills-
and-inclusion/action-66-member-states-implement-digital>, elérés ideje: 2015.11.20.), és a "digital literacy" fontos 
tényező a tagországok információs társadalomba való átmenetének meghatározásakor. 
66 NMHH – Lakossági Internethasználat – Online Piacfelmérés, 2014, 
<http://nmhh.hu/dokumentum/166308/internet_2014_webre.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20., a felmérés módszere 
online kérdőív volt, melyet 3125 db 14 év feletti, hetente legalább egyszer internetező válaszadó töltött ki – például 
idős rokonaik kapcsán is 
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Javasolt ennek kapcsán arról is adatot gyűjteni, hogy milyen változások várhatók ebben a 

tekintetben az elkövetkezendő években, ugyanis számos program célozza az információs 

társadalomból eddig kimaradók bevonását (e-inclusion67). 

4.2.3. Elektronizált szolgáltatások igénybevételéhez szükséges eszközök 

meglétének, elterjedtségének vizsgálata 

A folyamatok elektronizációjával kapcsolatban fontos szempont, hogy az érintett ügyfelek 

attitűddel összefüggő vagy az ismerethiányból fakadó esetleges felkészületlensége mellett 

milyen mértékben van jelen az infrastrukturális, technikai alapú felkészületlenség. Ennek 

keretében nem csak a szélessávú internetelérés megléte vizsgálandó, hanem például az 

ügyintézésre (jelenleg, vagy a jövőben) alkalmas eszközökkel való ellátottság is. Például ha a 

folyamatgazda szervezet tervezi mobil applikációk fejlesztését is, akkor vizsgálandó, hogy a 

célcsoport mekkora része rendelkezik okostelefonnal vagy tablettel.  

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség fontos szerepet vállal az eMagyarország 

Program megvalósításában68, mely többek között közösségi internet-hozzáférési pontok69 

elérhetővé tételével támogatja az állampolgárok információs társadalomba való, gazdasági vagy 

infrastrukturális helyzettől független, esélyegyenlőséget biztosító bevonását.70 Javasolt tehát 

annak megvizsgálása is, hogy az ügyfelek használják-e az eMagyarország pontokat elektronikus 

ügyintézés céljából. 

                                                             
67 Szintén EU-s célkitűzés is egyben: Inclusion & Cultural Diversity – The potential of ICT for the socio-economic 
inclusion of groups at risk of social exclusion and poverty , <http://is.jrc.ec.europa.eu/pages/EAP/eInclusion.html>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
68 Digitális szakadék csökkentése – Kulcsszerepben a KIFÜ és az eMagyarország Pontok hálózata, 
<http://bit.ly/1GVNLNZy, elérés ideje: 2015.11.20. 
69 eMagyarország Pontok, <http://emagyarorszag.hu/emagyarorszag-program/emagyarorszag-pontok/>, elérés 
ideje: 2015.11.20. 
70 eMagyarország Programról, < http://emagyarorszag.hu/emagyarorszag-program/emagyarorszag-programrol/>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
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Az internethasználat eszközeivel kapcsolatban javasoljuk az NMHH fent hivatkozott 

felmérésének71 áttekintését, például a következő ábra az eszközökkel való ellátottságot mutatja 

a megkérdezettek százalékában. 

 

Az internetezésre, elektronikus ügyintézésre alkalmas eszközökkel való ellátottságra 

vonatkozóan a jelenleg elérhető felmérési eredmények mellett érdemes kérdőíves kutatást is 

végezni az ügyfelek körében (ennek módszerét lásd később). 

A célcsoport fentiek szerinti [elkészült folyamatmodellek tekintetében releváns demográfiai 

adatok és az elektronizálási folyamat során figyelembe veendő, az internethasználattal 

kapcsolatban fennálló személyes (attitűd, ismerethiány) és infrastrukturális korlátok] 

jellemzőinek figyelembevételét javasoljuk egy összefoglaló dokumentumban részletezni, mivel 

ez egyrészt jó alapot szolgáltat majd az elektronizálásra kiválasztáshoz, másrészt segít rámutatni 

azokra a pontokra, amelyekkel kapcsolatban az interjúkkal (ügyintéző és ügyfél is) és a 

kérdőívekkel további inputokat érdemes szerezni. 

4.3. Közigazgatásban dolgozó ügyintézők tapasztalatainak felmérése, 

összegyűjtése 

Az ügyeket a gyakorlatból ismerő közszolgálati tisztviselők tapasztalata, jogalkalmazással 

kapcsolatos tudása fontos input az ügyintézési folyamatokkal kapcsolatban. A modellezés 

fázisában ezt a tudást a folyamat lépéseinek, tényleges lefolyásának megállapítására javasoltuk 

igénybe venni; a folyamatleíró adatok gyűjtésekor pedig abban tudnak segíteni az ügyintézőkkel 

készült interjúk, hogy azonosítani lehessen az eljárások elektronizálási célok szempontjából 

fontos jellegzetességeit, sajátosságait. Például a jogalkalmazóknak lehet információjuk arról, 

hogy 

                                                             
71 NMHH – Lakossági Internethasználat – Online Piacfelmérés, 2014, 
<http://nmhh.hu/dokumentum/166308/internet_2014_webre.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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o az ügyfelek általában mely pontokon szorulnak segítségre, 

o a jogszabályok, egyéb szabályzatok mely részeit értelmezik nehezen, 

o az ügyfelek honnan tájékozódnak az eljárásról; honnan, milyen csatornákon 

keresztül várják az útmutatást, 

o mi okozza az ügyfeleknek a legnagyobb adminisztratív terhet, 

o vannak-e az ügyfelek helyzetét feleslegesen nehezítő elemek, 

o milyen cselekményekkel kapcsolatban van leginkább igény az elektronizációra. 

A további kérdéseket minden esetben a folyamatgazda szervezet tudja majd megfogalmazni az 

elkészült folyamatmodellek ismeretében. A következőkben ismertetjük az interjúk fajtáit, 

valamint az interjúztatás menetét. 

4.4. Célcsoport igényfelmérése ügyfélinterjúkkal 

Egy hatósági eljárással kapcsolatban a célcsoport tágan értelmezve mindenki, aki a Ket. szerint 

ügyfél lehet (vagy hatóságokon kívüli elektronikus ügyintézést biztosító szerv esetén azok, akik 

a jogszabályok szerint az állami szervvel vagy a közüzemi szolgáltatóval szemben, a jogviszony 

másik oldalán állhatnak), ugyanakkor ahhoz, hogy értékelhető adatokat gyűjthessünk az 

elektronizálási prioritások eldöntéséhez, szükséges a célcsoport halmazának szűkítése, jobb 

megragadása. Az első szűkítés az ágazati jogszabályok rendelkezéseinek áttekintése útján 

lehetséges; ezt követően pedig javasoljuk a fentiekben meghatározott jellegzetességek szerinti 

pontosítást. Megjegyzendő, hogy természetesen elvben mindenki lehet ügyfél, aki a Ket. és a 

vonatkozó ágazati jogszabályok alapján megfelel a feltételeknek, de egy piaci alapon működő 

szolgáltatás esetén is igyekeznek konkretizálni a célközönséget annak érdekében, hogy minél 

inkább a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevők elvárásait, igényeit tudják kiszolgálni. A 

szolgáltató közigazgatás minél teljesebb megteremtése természetesen nem egy főként piaci 

alapon mérhető cél, de társadalmilag az termeli a legtöbb hasznot, ha olyan eljárásokat, 

ügymeneteket elektronizálunk, amivel nem egy közelebbről meg nem határozott, minden, 

eljárási jogképességgel rendelkező állampolgárt magában foglaló kör jár jól, hanem azok, akiknél 

az elektronizáció ténylegesen elvárt, vagy akik fel vannak készülve erre (lásd a fenti elektronikus 

kártyarendszeres példát). 

A célcsoport ismeretében lehet megtervezni az ügyfelek részvételével zajló kutatásokat, a 

szóbeli interjúk lehetnek személyes vagy telefonos interjúk, az írásbeli interjúnak pedig a 

kérdőíveztetés felel meg, amely lehet online vagy papír alapú (az interjúztatás részleteivel a 

következő pontban foglalkozunk). A lehetséges ügyfélkör mellett természetesen a konkrét 

ügyfélkört is javasolt bevonni az adatgyűjtésbe: az éppen ügyintézési folyamatban levők 

tapasztalatai a legfrissebbek és a legrelevánsabbak. Ahogy fentebb is utaltunk rá, nagyon fontos, 

hogy a megfelelő kérdéseket tegyük fel. Ha a cél az elektronizálás lehetséges irányainak 

vizsgálata, akkor az interjú kérdéseinek fókuszában is ennek a törekvésnek kell állnia. 

Az élethelyzetekről szóló fejezetben részletesen kitérünk arra, hogy hogyan kell az 

élethelyzeteket elemezni, az ügyfélinterjúkkal kapcsolatban annyi relevanciája van ennek, hogy 

az egy élethelyzetet alkotó eljárások láncolatának egészében, az ügyfelek ügyintézési útjának 

feltérképezését (customer journey map) követően előállt értelmezési keretben szükséges 
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vizsgálni a közigazgatással (elektronikus ügyintézést biztosító szervvel) való ügyféli találkozás 

"élményét".72 Az ügyfelek elégedettsége nem csak abban mérhető, hogy az eljárás az 

elvárásaiknak megfelelő eredményt hozza-e (átvezetik a megváltozott adatát a nyilvántartásban; 

a kérelme alapján engedélyeznek valamit vagy igazolványt állítanak ki), hanem lényeges az 

ügyintézési folyamat teljes spektrumát vizsgálni, az egyes eljárási fókuszpontokon is meg kell 

jeleníteni a szolgáltató jelleget. Erre tekintettel javasoljuk az eljárás folyamatába épített 

ellenőrzési, visszacsatolási mechanizmusok alkalmazását. Ilyen fókuszpont lehet az eljárásban 

például amikor: 

o értelmezni kell egy hosszadalmas tájékoztató, 

o ki kell tölteni egy formanyomtatványt (akár elektronikusan, akár papír alapon), 

o be kell küldeni egy iratot, 

o fogadni kell egy szervtől érkező iratot, 

o személyesen meg kell jelenni (és esetleg előtte időpontot foglalni), 

o be kell jelentkezni egy felületre. 

Végig kell gondolni, hogy az adott eljárásban milyen, az ügyfél számára lényeges kritikus pontok 

vannak, és lehetőleg minden ponton vagy pont után javasolt információkat gyűjteni (ezek 

összegzése alapján kiderülhet, hogy az ügyfelek milyen fejlesztéseket várnak leginkább; mi 

okozza nekik a legtöbb nehézséget stb.). Webes szolgáltatás esetén például rögtön az ügyintézést 

követően beépíthető egy rendszer által automatikusan felajánlott, néhány kérdéses online 

kérdőív (amelynek kitöltése természetesen nem kötelező)73. A személyes megjelenéskor a 

szervezet ügyfélfogadásra szolgáló helyiségében is elhelyezhetők eljárásspecifikus kérdőívek, 

vagy az ügyintéző is odaadhatja ezeket az ügyfélnek. Akár olyan kérdés is lehet a kérdőívek 

végén, hogy a kitöltő hajlandó lenne-e résztvenni egy szóbeli interjúztatásban.74 

4.5. Az interjúztatás alkalmazása a folyamatfelmérésben 

Jelen Módszertani útmutatónak nem célja az interjú mint kutatási módszertan részletes 

elemzése és kategorizálása, csak a folyamatokhoz kapcsolódó releváns adatok gyűjtésének 

eszközeként foglalkozunk vele. A fenti két pontban kiemeltük az ügyintézők és az ügyfelek 

megkérdezésének fontosságát, a következőkben a kérdezés lehetséges módszereit, irányelveit 

mutatjuk be. 

A szakirodalomban azonosított elhatárolási szempontok közül a legfontosabbnak a megkérdezés 

szóbeli vagy írásbeli módját tartjuk. A szóbeli megkérdezés esetén az interjú vezetője [valamint 

további opcionális személyek: jegyzetelő(k) és megfigyelő(k)] szóban kérdéseket tesz fel az 

interjúalanynak. A szóbeli interjúra ezentúl röviden interjúként hivatkozunk. Az írásbeli interjú 

a kérdőív, melynek során egy előre meghatározott feladatlistát tölt ki írásban a megkérdezett. 

                                                             
72 Mapping the user’s journey to improve service to the public, <http://bit.ly/1GWPPVG>, elérés ideje: 2015.11.20. 
73 Akár ügyintézési folyamattól függetlenül is elhelyezhető egy visszajelzés beküldésére szolgáló űrlap, lásd pl.: 
Contact GOV.UK, <https://www.gov.uk/contact/govuk>, elérés ideje: 2015.11.20. 
74 További példa az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben elhelyezett feedback-mérésre egy érintőkijelzős eszköz 
alkalmazása: Oxford City Council Customer Feedback, 
<http://www.oxford.gov.uk/PageRender/decVanilla/CustomerFeedback.htm>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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Elsőként az interjúk jelen Módszertani Útmutató szempontjából releváns csoportosítását75, és 

folyamatfelmérésre való alkalmazhatóságukat tekintjük át. 

4.5.1. Az interjúk fajtái; követelmények; előkészítése és menete 

A kérdések előre meghatározottsága alapján egy interjú lehet strukturált (vagy standard) 

interjú vagy strukturálatlan, nem célzott interjú, illetve ezeknek a keveréke76. 

Strukturált interjú: ebben az esetben a kérdező egy előre meghatározott kérdéssort követ, az 

interjú keretei sokkal behatároltabbak. Minden megkérdezett ugyanazokat a kérdéseket kapja, 

ezért előnye, hogy eredményei jobban összesíthetők; hátránya viszont, hogy olyan problémák 

azonosítására nem alkalmas, melyekre nem kérdez rá az előre megállapított lista.  

Strukturálatlan, nem célzott interjú77: ez a típus sokkal kevésbé kötött, a kérdezőnek csak egy 

előre meghatározott forgatókönyvet kell követni, de ezen belül a megkérdezett szabadon 

kifejezheti a témával kapcsolatos érzéseit, gondolatait. Hátránya, hogy teljes mértékben 

kvalitatív, eredményei a válaszok várható heterogenitására tekintettel nem számszerűsíthetők. 

Kevert típusú interjú: az előre meghatározott kérdéssor mellett a kérdező lehetőséget biztosít 

az interjúalany számára az egyes témakörökkel kapcsolatos gondolatok kifejtésére (például 

minden témakör végén). 

A fentiek közül vagy a strukturált, vagy a kevert típusú interjú alkalmazását javasoljuk, 

önmagában a mélyinterjú nem elegendő, mivel az elektronizálásra kijelöléskor a priorizáláshoz 

számszerűsíthető adatokra is szükség lesz. 

Az interjúk a résztvevők száma alapján is különböző csoportokba sorolhatók, külön fajtának 

minősülnek a kérdezői oldalon szereplők összetétele szerint eltérő interjúk (egy vagy több 

interjúztató van; kik vannak még jelen stb.), de a folyamatfelmérés szempontjából az a kérdés 

releváns, hogy egyszerre hány ügyfelet, illetve ügyintézőt érdemes megkérdezni, így a kérdezetti 

oldal szerinti kategóriákat említjük a következőkben. 

Egyéni interjú: ebben az esetben egyetlen interjúalany vesz részt az interjúztatásban; előnye, 

hogy a válaszadást mások véleménye nem befolyásolja. 

Csoportos interjú: több megkérdezett egyidejű részvételével zajló interjúztatás; hátránya, hogy 

olyan csoportdinamikai tényezők befolyásolhatják a válaszadást, amelyek torzítják a begyűjtött 

adatokat (például egy túl domináns résztvevő véleménye lesz meghatározó; olyan motivációk 

mentén válaszolnak a szereplők, amik a kérdező előtt rejtve maradnak, és semmi közük nincs a 

tárgyalt témához, például előfordul, hogy az egyik megkérdezett valamilyen okból szimpátiát 

akar kelteni egy másik megkérdezettben). 

                                                             
75 Természetesen a kutatásmódszertani szakirodalom ennél lényegesen többfajta interjút sorol fel, több szempont 
alapján, de a folyamatfelmérés kapcsán ezek az elhatárolásokat tartottuk fontosnak kiemelni. 
76 Ezzel kapcsolatban is megjegyzendő, hogy léteznek ezen belül is további interjúfajták, de ezek nem alkalmazhatóak 
a jelen Módszertani Útmutató szempontjából. 
77 A szakirodalomban mélyinterjúként is hivatkoznak az előzetes kérdéslistát nem alkalmazó interjúra, az elnevezés 
nem lényeges; pusztán azt a szempontot kell figyelembe venni, hogy előzetes döntési pont, hogy mennyire legyen 
kötött az interjúztatás menete, mennyiben engedjük az interjúalanynak, hogy ha korlátozott mértékben is, de 
befolyásolja a beszélgetés irányát, kimenetét. 
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Ügyfélinterjúk tekintetében kizárólag az egyéni interjúk alkalmazását javasoljuk; míg az 

ügyintézőkkel lefolytatott interjúztatásnál hasznos lehet az előbbi két technika együttes 

alkalmazása (külön egyéni és csoportos interjúk). Egy csoportos interjú során előkerülhetnek 

olyan kérdések, szempontok, melyek a résztvevők tapasztalatainak egymásra hatásának 

eredményeként jönnek felszínre. 

A résztvevők jelenléte alapján alapvetően a személyes és a távinterjúk (remote) 

különböztethetőek meg. 

Személyes interjú: az interjúztató és az interjúalany személyes jelenlétében készített interjú; 

nyilvánvaló előnye, hogy az interjúztató a metakommunikatív jelekből is képes olvasni, jobban 

képes terelni a beszélgetés irányát; emellett kérdezői és kérdezetti oldalon is könnyebben 

megoldható több résztvevő jelenléte. 

Telefonos interjú: ezt a technikát azért alkalmazzák, hogy az ügyfélnek ne kelljen az interjú 

miatt személyesen megjelennie, emellett az interjúztatást végző szervnek sem kell helyiséget 

biztosítani az interjú lebonyolításához. A piaci alapon működő szervezetek alkalmazzák a VoIP-t 

(internet alapú hang- és videóhívás, például a Skype) interjúk elvégzésére, a videóhívás 

értelemszerű előnye, hogy az interjú résztvevői látják egymást, emellett több résztvevős 

konferenciabeszélgetések is lefolytathatók. 

A folyamatfelmérés keretein belül javasoljuk az adatgyűjtést – természetesen a folyamatgazda 

szervezet erőforrásainak függvényében – a személyes interjúkra alapozni, és emellett kiegészítő 

jelleggel érdemes telefonos interjúkat is kezdeményezni. 

Az interjúztatással kapcsolatban fontos, hogy az eredményei legyenek alkalmasak az előzetesen 

felállított hipotézis vizsgálatára, az előzetesen megfogalmazott kérdések megválaszolásához 

vigyenek közelebb, tehát legyenek relevánsak. Ez egyrészt azzal érhető el, hogy a strukturált 

interjú kérdéssorát megfelelően állítjuk össze, másrészt a strukturálatlan vagy kevert típusú 

interjúnál az interjúztatónak végig figyelnie kell az beszélgetés célhoz kötött jellegére; abba az 

irányba kell terelnie a beszélgetést, amelytől hasznos adatok várhatók. 

Fontos az interjú dokumentálása, erre tekintettel javasoljuk a beszélgetés rögzítését 

(természetesen erre engedélyt kell kérni az interjúalanytól), valamint jegyzetelő(k) 

alkalmazását. a jegyzetelés azért hasznos, mert az interjúztatónak a kérdésekre, a beszélgetés 

folyására kell koncentrálnia, ezért elkerülhetik a figyelmét egyes információk, vagy rosszul 

érzelmezheti a válaszokat. További követelmény, hogy az interjúztató végig maradjon semleges, 

saját véleményt nem közöljön, és ne befolyásolja az interjúalanyt a válaszadásban. Az 

összegyűjtött adatok megbízhatóságát növelő előbbi követelmények mellett fontos, hogy az 

interjúztatás egész folyamata egy előzetes tervnek megfelelően történjen. 

Az interjúk előkészítésekor először is meg kell határozni a célt (amely ebben az esetben egyrészt 

egybeesik a folyamatleíró adatok gyűjtésének általános céljával, másrészt viszont érdemes ezen 

belül részletesebben kibontott célokat is meghatározni – például kereshetjük arra a választ, hogy 

az egyéni vállalkozási tevékenység megkezdésének bejelentésére szolgáló webes ügység felület 

egyértelmű-e az ügyfelek számára, miket kellene módosítani a felületen a felhasználói élmény 

javítása érdekében). Ezt követően javasolt az interjúztatók kijelölése (lehetnek külső szakértők 

is). A kijelölt kérdezőknek szükséges felkészülnie az interjúval érintett folyamatokból, a 

vonatkozó szabályozásból. Az interjúztatás folyamatának kereteit érdemes egy előkészítő 
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dokumentumban rögzíteni: dokumentáció módja, résztvevők, időkeret, alkalmas helyiség 

(telefonos interjú esetén természetesen elegendő a nyugodt, csöndes környezet), az eredmények 

összegzésének módja. A konkrét interjúk előtt – akár strukturált, akár kevert típusú interjúról 

van szó – szükséges a kérdéssor, forgatókönyv elkészítése is. A forgatókönyv részeként kell 

megtervezni az interjú vázát is: mit fogunk elmondani bevezetésként (például javasoljuk, hogy 

az interjúztató hívja fel a kérdezett figyelmét arra, hogy ez nem egy vizsgáztatás, és bármilyen 

input, visszacsatolás nagy segítséget nyújt); mennyi időt szánunk az egyes, témák szerint sorba 

rendezett kérdéscsoportokra; mit mondunk zárásként (például ígérünk-e visszajelzést az 

eredményekről). 

4.5.2. A kérdőívek fajtái; követelmények; előkészítése és menete 

A kérdőív egy előre meghatározott kérdéseket, feladatokat tartalmazó lista, melyet a 

megkérdezettek írásban (online vagy papíralapon) töltenek ki. A kérdőívekbe foglalható 

kérdéseket a következő csoportokba sorolhatjuk78. 

Zárt kérdések: ebben ez esetben a kitöltő előre meghatározott válaszok közül választhat. Ennek 

előnye, hogy nagyobb valószínűséggel fogják kitölteni (hiszen nem kell hozzá írni, gyorsan 

megválaszolható) és könnyebben feldolgozható, majd számszerűsíthető az eredmény (mivel a 

felsoroltakon kívüli válasz nem fordulhat elő, meghatározható majd a válaszok százalékos 

aránya). Hátránya értelemszerűen az, hogy váratlan, egyedi inputokat nem fog eredményezni. 

Emellett sokkal időigényesebb egy megfelelő válaszlehetőségeket tartalmazó lista összeállítása, 

mint nyitott kérdések felsorolása. 

Nyitott kérdések: az ilyen kérdésekre adható választ nem egy opciókat tartalmazó listából 

választja ki a megkérdezett, hanem megkötések nélkül megfogalmazhatja a saját válaszát. Ezek 

előnye, hogy az egyéni élmények visszacsatolására alkalmas; összeállítása nem igényel akkora 

szakértelmet, mint az előbbi típus; a kérdések kevésbé vezetik egy cél felé a megkérdezetteket. 

Hátránya ugyanakkor, hogy ezeket a kérdéseket kevesebben töltik ki (meg kell fogalmazni a 

válaszokat); nehezebben összesíthetők és kevéssé számszerűsíthetők. 

A kérdések mellett állítások is megfogalmazhatók, a kitöltő pedig azt válaszolja meg, hogy 

mennyire ért egyet az állítással (alkalmazható például az ún. Likert-skála is, amely kvantitatív 

mérésekre teszi alkalmassá az egyébként véleményen alapuló válaszokat; lényege, hogy egyenlő 

számú pozitív és negatív válaszlehetőség van, köztük egy nullás értékkel, például: egyáltalán 

nem értek egyet; nem értek egyet; semleges; egyetértek; teljes mértékben egyetértek)79. 

A hipotézisek igazolhatósága, a későbbi súlyozási fázis megalapozása érdekében mindenképpen 

érdemes zárt kérdéseket és állításokat is szerepeltetni számszerűsíthetőségükre tekintettel, 

emellett viszont a nyitott kérdésekre adott válaszok is értékesek lehetnek az ügyfelek tényleges 

igényeinek, elvárásainak feltérképezéséhez.  

                                                             
78 Természetesen – ahogy azt az interjúztatással kapcsolatban is írtuk – ennél sokkal többféleképp csoportosíthatók a 
kérdőívek lehetséges kérdései, de a jelen Módszertani Útmutató keretei között csak a felsoroltakat tartottuk 
szükségesnek bemutatni. 
79 Példa a Likert-skála e-közigazgatás-kutatással kapcsolatos alkalmazására: Chungpin Lee és Tong-yi Huang, E-
government Use and Citizen Empowerment: Examining the Effects Of Online Information On Political Efficacy, 
Electronic Journal of e-Government Volume 12 Issue 1 2014, pp54-66, <http://bit.ly/1MKInJz> és <www.ejeg.com>, 
elérés ideje: 2015.11.20. 
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A kérdőívekkel kapcsolatban is követelmény, hogy minél megbízhatóbbnak kell lennie, mert 

csak akkor vonhatóak le belőle érvényes következtetések. Fontos továbbá a szövegezés: az 

interjúval ellentétben az írásbeli formára tekintettel a kitöltőnek nincs lehetősége 

visszakérdezni, így egyértelműen és közérthetően kell fogalmazni. Kerülni kell a duplatagadást 

(például: "Nem ért egyet azzal, hogy nem megfelelő…?"). Nem tehetünk fel ún. vezető kérdéseket 

(amelyekben már eleve benne van, hogy milyen választ várunk (például: "Ön szerint is jól 

sikerült a rendszer fejlesztése?"). Kerülendők a szubjektívan értelmezhető jelzők (például: 

"Rendszeresen alkalmazza az ügyfélkaput?" Mi számít rendszeresnek? Inkább arra kérdezzünk 

rá, hogy az elmúlt egy évben használta-e). Ne legyenek túl hosszúak vagy túl bonyolultak a 

kérdések, ha már önmagában a kérdés értelmezése is nehéz, nem fogják kitölteni. Az interjúknál 

írtakhoz hasonlóan fontos a célhoz kötöttség megtartása: olyan kérdéseket kell feltenni, amelyek 

az előzetesen meghatározott célokat szolgálják. A kérdőív struktúrájával kapcsolatban fontos, 

hogy az egymással összefüggő kérdéseket egymás alatt szerepeltessük, az egyes témakörök, 

csoportok szerint bontsuk szakaszokra a kérdéssort (különösen az online kérdőívek esetén 

fontos, hogy a kitöltőnek látnia kell, hogy még mennyi van hátra, hol jár). Érdemes könnyebb, 

bevezető, gyorsan megválaszolható kérdésekkel kezdeni, a demográfiai kérdéseket pedig a 

végére hagyni. A túl hosszú, túl sok kérdésből álló kérdőív elriasztja a kitöltőket, ezért érdemes 

max. 15-20 kérdést belefoglalni (nyilván attól is függően, hogy mennyi a nyílt, tehát szöveges 

kifejtést igénylő kérdések száma). A kérdőív kezdődjön egy bevezetővel, melyben leírjuk, hogy a 

válaszadás anonim és önkéntes, valamint a kitöltőt tájékoztatjuk a kitöltéshez szükséges idő 

várható hosszáról is. Bonyolultabb kérdőívek esetén javasolt egy kitöltési útmutató készítése és 

a kérdőívhez csatolása is. A kérdőívez fűzött kísérőlevelében (vagy erre alkalmas webes 

felületen) kell feltüntetni a kitöltést kérő szervezet nevét; azt, hogy a kitöltő kap-e visszajelzést 

az eredményekről; valamint a felmérés célját. A helyes, torzításmentes adatok begyűjtése 

érdekében javasoljuk további útmutatók tanulmányozását is, mivel a megfelelő kérdőív 

összeállítása szakértelmet igénylő feladat.80 

4.6. Szakértők szükség szerinti bevonása az adatok értékeléséhez 

Javasoljuk, hogy a folyamatgazda szerv vegye igénybe statisztikával, interjúztatással, 

kérdőívszerkesztéssel foglalkozó szakemberek segítségét a kutatásokból származó 

eredményének pontosságának biztosítása érdekében. A fenti adatgyűjtési módszerekkel 

kapcsolatban például az egyik legfontosabb szakkérdés annak meghatározása, hogy mely 

esetekben számít reprezentatívnak a felmérés eredménye. Emellett ha az adatokat képes is 

felvenni egy felületes ismeretekkel rendelkező közszolgálati tisztviselő vagy egyéb ügyintéző, az 

adatok kiértékelése már egy összetett és előképzettség nélkül nem elvégezhető szakasza az 

adatgyűjtésnek. Már a folyamatleíró adatok gyűjtésének tervezésekor érdemes végiggondolni, 

hogy a kutatás mely pontjain és milyen célból fog a folyamatgazda szerv külső (vagy a 

szervezeten belüli megfelelő képzettséggel rendelkező) szakértőket bevonni. 

                                                             
80 Például: Survey Fundamentals – A Guide to Designing and Implementing Surveys, University of Wisconsin-Madison, 
<https://oqi.wisc.edu/resourcelibrary/uploads/resources/Survey_Guide.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20.; Lengyelné 
Molnár Tünde, Online mérés-értékelés, 2013, <http://lengyelne.ektf.hu/wp-content/Onlinemeres.pdf>, elérés ideje: 
2015.11.20. 
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4.7. Szolgáltatási környezet leírása 

A szolgáltatási környezet felmérése nem választható el teljes mértékben a fent leírtaktól, ugyanis 

a szolgáltatási környezethez hozzátartoznak a hatósági statisztikából kiolvasható adatok 

(például: mennyire leterhelt egy hatóság); az ügyintézőktől és az ügyfelektől érkező 

visszacsatolások (például: mennyire elégedettek az ügyfelek, mi okoz nehézséget az ügyintézés 

során); valamint az információs társadalomba való átmenet jellemző sajátosságai (például 

figyelembe kell venni, hogy Magyarország egy elöregedő társadalom, az idősebb korcsoportok 

bevonása az infokommunikációs technológiák alkalmazásába kiemelt prioritás). Erre tekintettel 

a következőkben csak egyes további, a folyamatmodellek elektronizációs szempontú értékelését 

támogató tényezőket sorolunk fel. Megjegyzendő, hogy ha a folyamatgazda szervezet az adott 

folyamattal kapcsolatban további speciális jellegzetességek figyelembevételét látja szükségesnek 

a szolgáltatási környezet pontosabb leírása érdekében, értelemszerűen javasoljuk ezek 

elemzését és összegzését is, mivel az eljárások sokféleségére tekintettel nem adható olyan 

szempontlista, mely minden folyamat releváns adottságát képes előre lefedni. 

4.7.1. Jogszabályváltozások követése 

A felmért folyamatok sajátossága, hogy jogszabályok, egyéb szabályzatok által pontosan 

meghatározottak, ezért a már modellezett folyamatokat is nagyban befolyásolhatja egy-egy 

módosítás hatálybalépése (emellett a már elfogadott, de még hatályba nem lépett módosításokra 

is figyelemmel kell lenni). A folyamatfelmérési időszakban javasoljuk a folyamatokhoz tartozó 

jogszabályok, egyéb anyagok változásának folyamatos monitorozását, a változások jelzésére 

vonatkozó szabályok előzetes meghatározását (ki a felelős, milyen időszakonként kell 

ellenőriznie a módosulásokat, kinek és milyen formában kell elküldenie a módosult 

szövegrészeket). A módosulásokat a folyamatot modellező munkacsoport tagjainak kell 

megvizsgálnia, és a modellhez tartozó szöveges táblázatot, valamint a folyamatábrát a 

változásoknak megfelelően átírnia. Fontos továbbá, hogy a folyamatleíró adatok felmérését 

végzők is tudjanak a módosulásokról, mert adott esetben szükség lehet a kutatások érintett 

részeinek megváltoztatására. 

4.7.2. A szolgáltatási környezet részeként annak vizsgálata, hogy a jogszabályok 

érthetőek-e, teljeskörűen tartalmazzák-e a folyamatot 

Az elektronizáció egyik alapvető hozadéka, hogy az ügyfél és a hatóság (vagy elektronikus 

ügyintézést biztosító egyéb szerv) "eltávolodik egymástól", azaz az ügyfél személyes 

megjelenése hiányában nem tudja feltenni az ügyintézés felmerülő kérdéseit az ügyintézőnek. 

Erre a szempontra tekintettel különösen fontos annak megvizsgálása, hogy 

o az elektronizálásra kiválasztható folyamatra vonatkozó jogszabályok, egyéb 

szabályzatok érthetőek, értelmezhetőek-e (vagy értelmezésük speciális 

szaktudást igényel, például adójogszabályok esetén merülhet ez fel); 

o az elérhető joganyagok teljes mértékben lefedik-e a folyamatot (ez a 

folyamatleíráskor kitöltött táblázatból is kiderül, tehát ezen a ponton nem kell 

újra felmérni ezt a szempontot, ugyanakkor figyelembe kell venni). 

Nehezen értelmezhető jogszabályok esetén a folyamatgazda szervezetnek fel kell készülnie arra, 

hogy ha ilyen folyamatokat elektronizál, akkor a jövőben hangsúlyt kell fektetnie megfelelő 

tájékoztató anyagok, útmutatók készítésére (ha már nem állnak eleve rendelkezésre; emellett az 
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új, elektronizációnak köszönhetően megvalósuló tényezőkkel minden esetben ki kell majd 

egészíteni a meglévő tájékoztató anyagokat is). A jogszabályok érthetősége egy olyan kérdés, 

amelyet akár az interjúkban, kérdőívekben is fel lehet tenni (mind az ügyintézőknek, mind az 

ügyfeleknek). 

Joghézagok, nem megfelelően leszabályozott folyamatok esetén javasoljuk, hogy a folyamatgazda 

szervezet jelezze a hiányosságokat az adott ágazati kérdésben feladatkörrel rendelkező 

minisztériumnak – ahogy korábban említettük, a folyamatfelmérésnek lehet egy olyan közvetett 

eredménye is, hogy az ágazati szabályozás érthetőbbé, konzisztensebbé, teljesebbé válhat. 

Megjegyzendő, hogy a hiányosságok mellett a súlyos értelmezési problémákat is érdemes 

visszacsatolni a jogalkotó szervek felé. A jogszabályok hiányosságáról az ügyintézőktől is 

szerezhetők információk. 

4.7.3. Az ügyfelek számára elérhető tájékoztatók, leírások felmérése 

Az előző ponthoz kapcsolódik a rendelkezésre álló tájékoztatók, útmutatók, leírások körének 

felmérése. Elsőként azt kell megvizsgálni, hogy pontosan milyen anyagok állnak rendelkezésre. 

Ezt követően az anyagok elérhetőségét kell értékelni: letölthetők az internetről, vagy csak az 

ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben, papír alapon szerezhetők be? Csak magyarul készült el, 

vagy több nyelven is olvashatók? Szükséges emellett azt is figyelembe venni, hogy naprakészek, 

hatályosak-e a tájékoztatók. A tájékoztatók nyelvezetét is javasolt értékelni: mennyire 

értelmezhetők ügyintézői segítség nélkül? Erre az ügyfeleknek (és akár az ügyintézőknek) szóló 

kérdőívben, vagy az interjúk során is rá lehet kérdezni. 

4.7.4. Az elektronizálásnak van-e jogi akadálya 

Értelemszerűen nem lehet – legalábbis jogszabály-módosítás hiányában – elektronizálásra 

kijelölni egy olyan folyamatrészt, folyamatelemet, amely esetében a jogi szabályozásra 

tekintettel nem lehetséges az elektronikus út. Az egyes folyamatokkal kapcsolatban elsőként 

javasoljuk azoknak a pontoknak az összeírását, melyek esetén jogi akadály áll fenn. Második 

lépésként szükséges annak végiggondolása, hogy a személyes megjelenés kötelező jellege vagy 

az elektronikus út egyéb okból való kizártsága miből fakad: ha például a személyes megjelenés, 

egy meghatározott helyszín vagy tárgy megvizsgálásának a kötelezettsége, nagy terjedelmű 

papír alapon rendelkezésre álló iratanyag csatolása elméletben kiváltható elektronikus úttal, 

akkor érdemes a feladatkörrel rendelkező minisztériummal egyeztetni egy lehetséges 

jogszabály-módosításról. Természetesen hatékonyabb és egyszerűbb olyan eljárások 

elektronizációját megvalósítani, amelyekkel kapcsolatban nem áll fenn jogi akadály, de 

előfordulhat, hogy a hatósági statisztikák áttekintését, a célcsoport vizsgálatát és az ügyfelek 

megkérdezését követően kiderül, hogy egy ilyen eljárás elektronizálására lenne a legnagyobb 

igény, ezért érdemes lehet annak felmérése, hogy a szükséges jogszabály-módosításnak 

megvannak-e a feltételei, mennyire lenne keresztülvihető. 

4.7.5. Elektronizáció fokának vizsgálata  

Az elektronizáció szintjének vizsgálata már a folyamat szöveges (táblázatos) leírása során 

elkezdődik, ugyanakkor a táblázat az elektronizáció fokaként a legalacsonyabb szinten álló elem 

szintjét tartalmazza a folyamat egészére nézve (emellett a másik vonatkozó attribútum a 

legmagasabb szinten álló elemet vagy elemeket sorolja fel). Ezen a ponton javasolt a folyamat 

összes, ügyfél szempontjából kritikusnak tekinthető pontját megvizsgálni, és besorolni. Például 
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egy népszerű, az ügyfelek széles körét érintő eljárás esetén kívánatos lenne az eljárás teljes 

spektrumának elektronikus útra terelése, és ha adott esetben ehhez már csak a folyamat 

egyetlen elemét, részcselekményét kell elektronizálni, akkor egy ilyen folyamatot érdemes lehet 

elektronizálásra kijelölni. 

Az elektronizáció vagy az elektronikus kormányzat érettségének szintjei tekintetében sokféle 

besorolás található a szakirodalomban81, az EU-s dokumentumok által alkalmazott kategóriák82 

használatát javasoljuk, ennek megfelelően az elektronikus ügyintézés szintjei a következők: 

o 0. szint – teljes mértékben offline ügyintézés, 

o 1. szint – információ: a szerv weboldalon elérhető statikus információk (például 

az ügymenet szöveges leírása, milyen iratok szükségesek az ügyintézéshez, hol 

intézhető az ügy stb.), 

o 2. szint – egyirányú interakció: az ügyintézéshez szükséges dokumentumok 

letölthetők a szerv weboldaláról, de a kitöltött iratok elektronikus 

visszaküldhetősége nem biztosított, 

o 3. szint – kétirányú interakció: online kitölthető és beküldhető űrlapok (az 

ügyfél azonosításával együtt – például előzetes regisztrációval); valamint 

interaktív szolgáltatások, például online támogatás az ügyintézés folyamatában, 

kérdezési lehetőség, fórumok; az ügyindításhoz nem szükséges személyesen 

megjelenni, de a határozat közlése (például igazolvány átadása), valamint az 

illeték-és díjfizetés hagyományos módon zajlik, 

o 4. szint – tranzakció: a teljes ügyintézési folyamat elektronikus (az eljárási 

illeték- vagy díjfizetés és a döntés közlése is); az elektronikusan beküldött 

dokumentumok feldolgozása automatikus. 

o 5. szint – targetizáció vagy automatizáció: személyre szabott, proakítv 

szolgáltatások, erre már fentebb is utaltunk. 

Az elektronizáció szintjének növelése több esetben infrastrukturális fejlesztést követel meg, így 

vizsgálandó az elektronizálás (vagy a meglévő szint növelésének) költségvonzata is.  

4.8. A folyamatleíró adatok gyűjtésének tervezése – összefoglalás a fentiek 

alapján 

Összefoglalóan a felmérés tervezésének részeként javasolt lépések a következők: 

o a felmérés céljainak meghatározása, hipotézisek felállítása, megválaszolandó 

kérdések összegyűjtése, 

o a már rendelkezésre álló, az OSAP R. és egyéb jogszabályok, szabályzatok alapján 

kötelezően gyűjtött adatok strukturált, áttekinthető összegzésének tervezése 

                                                             
81 Például egy 25 módot összehasonlító tanulmány: 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: 2015.11.20. 
82 Lásd például: Digitizing Public Services in Europe: Putting ambition into action, 9th Benchmark Measurement, 
Capgemini, December 2010, <https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/egov_report.pdf>, elérés 
ideje: 2015.11.20.; valamint The User Challenge – Benchmarking The Supply Of Online Public Services, “Pro-active 
services” as an indication for usercentricity fejezet, Capgemini, 2007 <http://www.ut.is/media/utvefur-
skjol/CapGemini_2007.pdf>, elérés ideje: 2015.11.20. 
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(meghatározandó tényezők: releváns adatok köre – értelemszerűen nem a teljes 

hatósági statisztika lehet a priorizálás alapja; dokumentálás és összegzés módja; 

felelősök; rendelkezésre álló idő), 

o az elkészült folyamatmodellek elektronizálási szempontból kritikus pontjaira 

vonatkozóan további adatgyűjtés tervezése – ha a jogszabályokban 

meghatározott kötelező adatgyűjtésen túl további hatósági statisztikai adatok 

felvételére van szükség (meghatározandó tényezők: releváns adatok köre; kiknek 

kell gyűjteniük; gyűjtési időszak; összesítés módja és felelőse), 

o a célcsoport meghatározására vonatkozó adatok gyűjtése, a célcsoport 

folyamatfelmérés szempontjából releváns sajátosságainak összefoglalása 

(meghatározandó tényezők: dokumentálás és összegzés módja; felelősök; 

rendelkezésre álló idő; külső szakértő igénybevételének lehetősége és 

szükségessége), 

o az ügyintézők és az ügyfelek interjúk (szóbeli interjúk és kérdőívek) tervezése, 

előkészítése, megvalósítása, a kapott inputok kiértékelése (meghatározandó 

tényezők: dokumentálás és összegzés módja; felelősök; rendelkezésre álló idő; 

külső szakértő igénybevételének lehetősége és szükségessége), 

o az ügyfélelégettség ügyintézési folyamatba épített mérésének tervezése, a 

kérdéssor elkészítése (meghatározandó tényezők: lehetséges érintkezési 

felületek – az adott folyamattal kapcsolatban hol érhető el az ügyfél, például a 

webes felületen vagy a folyamatgazda szervhez telepített érintőkijelzős 

eszközön; felelősök; rendelkezésre álló idő; külső szakértő igénybevételének 

lehetősége és szükségessége), 

o a szolgáltatási környezet megvizsgálásának tervezése (meghatározandó 

tényezők: dokumentálás és összegzés módja; felelősök; rendelkezésre álló idő; 

külső szakértő igénybevételének lehetősége és szükségessége), 

o a fentieket összefoglalóan, az egyes folyamatmodellekhez kapcsoltan tartalmazó 

dokumentum elkészítésének tervezése (meghatározandó tényezők: felelősök; 

rendelkezésre álló idő; a dokumentum összeállításához szükséges inputok – kitől 

és milyen határidővel kapják meg a felelősök). 

Emellett az összes fenti ponttal kapcsolatban vizsgálandók a folyamatgazda szervezet felmérésre 

fordítható erőforrásai is. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

82 
 

5. Útmutató az élethelyzet alapú szolgáltatási utak beazonosításához 

5.1. Az élethelyzet fogalma 

Az élethelyzetnek nincs általánosan elfogadott definíciója. A magyarországi meghatározások azt 

emelik ki, hogy az élethelyzet egy olyan, a mindennapi életben meghatározott szituáció, 

amelyben az ügyfélnek az életében bekövetkezett esemény kapcsán egy vagy több, az 

eseményhez kapcsolódó ügyet kell elintéznie, akár több szervnél is. 

Az élethelyzet fogalmának általános megközelítése önmagában azonban nem visz minket 

közelebb ahhoz, hogy egyértelmű és a gyakorlatban használható vagy meghatározását adjuk az 

élethelyzet fogalmának, vagy akár ahhoz, hogy egy adott fogalomról el tudjuk dönteni, hogy 

élethelyzetnek minősül, avagy sem. 

Két megközelítés lehetséges, vagy a már a gyakorlatban alkalmazott, élethelyzetként 

aposztrofált fogalmakból kiindulva, deduktív módon határozzuk meg az élethelyzet fogalmát, 

vagy pedig az ügyintézés kapcsán már meglévő, ismert fogalmakból igyekszünk azt induktív 

módon levezetni. 

A dedukció alkalmazásához érdemes például a jelenleg a kormányablak-ügyintéző képzésben 

használt esettanulmány-gyűjteményben feldolgozott élethelyzetek elemzése. 

A kormányablak-ügyintéző képzésben használt esettanulmány-gyűjteményben 

feldolgozott élethelyzetek83 

1. Baleset 6. Halálozás 
11. Közúti közlekedési 

szolgáltatás végzése 
16. Nyugdíjba vonulás 

2. Betegség 7. Házasság 
12. Külföldi 

munkavállalás 
17. Szociális 
rászorultság 

3. Bűncselekmény 
8. Igazolványok 

elvesztése 

13. Letelepedés, 
állampolgárság 

megszerzése 
18. Születés 

4. Építkezés, 
otthonteremtés 

9. Ipari, kereskedelmi 
tevékenység 
megkezdése 

14. Munkahelykeresés 19. Utazás 

5. Gépjármű üzemben 
tartása 

10. Iskolakezdés 15. Névváltoztatás 20. Vállalkozóvá válás 

A fentiek rendkívül jól rámutatnak arra, hogy a jelenleg élethelyzetként kezelt fogalmak 

mennyire nem egységesek. Egyes élethelyzetek ténylegesen helyzetnek minősülnek, melyben az 

ügyfél úgymond belekerül: ide tartoznak például a baleset, betegség, elhalálozás, születés, 

szociális rászorultság, igazolvány elvesztése. Más élethelyzetek az ügyfél egyes döntéseiként 

vannak megfogalmazva: így például a házasságkötés, letelepedés, névváltoztatás, utazás. Megint 

mások pedig olyan folyamatosan fennálló állapotok, tevékenységek, melyek szintén az ügyfél 

                                                             
83 Kovács Éva (szerk.), Közigazgatási egyedi ügyek és gyakran előforduló élethelyzetek. Esettanulmány gyűjtemény a 
kormányablak ügyintéző képzés 4. Egyedi ügyek és élethelyzetek c. Moduljához (Budapest, 2014), 10. 
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döntésén alapulnak, de nem pontszerűen jelentkeznek, hanem tartósan fennállnak: ide tartoznak 

a gépjármű fenntartása, a külföldi munkavállalás, a munkahelykeresés, az építkezés, közúti 

közlekedési szolgáltatás végzése stb. Az is megállapítható, hogy megfogalmazástól függően egyes 

„élethelyzetek” a fenti kategóriák közül az egyikbe vagy másikba tartoznak: így a jelen 

megfogalmazásban a vállalkozóvá válás egy pontszerű döntési helyzet, míg a vállalkozói lét 

tartósan fennálló létállapotnak tekinthető. 

Jól látható, hogy a fenti élethelyzetek meghatározása nem azonos absztrakciós szinten 

elhelyezkedő események, helyzetek megfogalmazásának az igényéből, hanem vélhetően a 

meglévő ügyek meghatározott szempontok szerinti csoportosításából indul ki.  

Az élethelyzetek elemzéséhez, az azokhoz kapcsolódó folyamatok optimalizásához és 

integrálásához hasznosabb megközelítés, ha az élethelyzetet mikroszintről építjük fel: azaz 

megvizsgáljuk, hogy adott életbeli tényállásból milyen számunkra releváns következmények 

fakadnak, ezek hogy kapcsolódhatnak egymáshoz, és milyen további következményt 

eredményeznek. Az tehát a mozgatórugó, hogy meghatározzuk azokat a tényállásokat, 

amelyekhez szükségszerűen, tipikusan, vagy akár esetlegesen a jogilag szabályozott ügyek 

nagyobb száma kapcsolódik, és így jutunk el az élethelyzet általános meghatározásához. 

Ha induktív módon közelítjük meg a kérdést, abból kell kiindulni, hogy a jogilag szabályozott 

ügyek intézésének a szükségessége akkor merül fel, ha az érintett jogalany (ügyfél) tekintetében 

a jogszabályban meghatározott tényállás (amelyet az egyszerűbb tárgyalhatóság érdekében 

nevezzünk most jogi tényállásnak) az „életben” megvalósul. Értelemszerűen az életbeli 

tényállások a jogi tényállásoknál sokkal összetettebbek, bonyolultabbak, azonban az életbeli 

tényállások tényállási elemei közül az egyes ügyek intézése (illetve azok szükségessége) 

szempontjából nem mindegyik lényeges, sőt a többségük kívül marad a jogi értékelés mezőjén. 

Vannak azonban az életbeli tényállásoknak olyan közös tényállási elemei, amelyek egyrészt nagy 

számban fordulnak elő a valóságban (úgymond tipikusak), másrészt – e tényezőtől közel sem 

függetlenül – számos jogilag szabályozott ügy jogi tényállásában megjelennek. Az élethelyzetek 

meghatározása tehát éppen abból áll, hogy a tipikusan előforduló életbeli tényállások tényállási 

elemei közül kiválasztjuk azokat, amelyek jogilag is relevánsak, és ezek közül is azokat, amelyek 

a leggyakrabban fordulnak elő. 

Ebből a szempontból úgy közelíthető meg tehát az élethelyzet fogalma, hogy az olyan az életben 

megvalósuló olyan tényállások gyűjtőneve, melyek egyes jogilag releváns tényállási elemeik 

tekintetében egymással megegyeznek. Ez azonban figyelmen kívül hagyja azt, hogy az 

élethelyzet fogalmának alkalmazására praktikus okokból, az ezen élethelyzetekben intézendő 

ügyek leírása, egyszerűsítése, hatékonyabbá tétele érdekében kerül sor. Ennek megfelelően akár 

az induktív, akár a deduktív megközelítést követjük, értékorientáltan az alábbi meghatározás 

adható. 

Élethelyzet: a való életben gyakran előforduló tényállások egy csoportjának az egymással közös, 

jogilag releváns tényállási elemei összességével leírt tényállás. 

A fenti definíció egyben elvárást is megfogalmaz az élethelyzetekkel kapcsolatban, hiszen a 

tényállási elemeket olyan tágan kell meghatározni, hogy minden tipikus életbeli tényállást 

lefedjen, ugyanakkor annyira szűken, hogy az ne legyen parttalan (például: a természetes 

személy életben van), és ne foglalja magában azokat az atipikus eseteket, amelyek felmérése, 
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egyszerűsítése – például számosságuk vagy jelentőségük miatt – eleve nem tűnik költség-

hatékonynak (például: külföldi szülők gyermekének megszületése külföldön). 

Lényegtelennek tűnik, azonban a vizsgálat fókuszának és eredményének szempontjából nézve 

mégis hasznos, ha az élethelyzetet egy – érdemben és nem csak nyelvtanilag – értelmes kijelentő 

vagy óhajtó mondatban meg tudjuk fogalmazni: azaz például az élethelyzet nem a haláleset, 

hanem: „Elhunyt egy közeli hozzátartozóm”. Ez ugyanis egyrészt az ügyfélközpontú 

megközelítésre fókuszál azzal, hogy nem pusztán az ehhez a helyzethez kapcsolódó ügyek 

csoportját, hanem az ügyfél e helyzettel kapcsolatos teendőit is felöleli, másrészt pedig mutatja, 

hogy az élethelyzet kellően lehatárolt. 

5.2. Az élethelyzet alapú megközelítés 

A közigazgatás szemléletmódja természetszerűleg hatáskörökben, szervezetekben, eljárásokban, 

és intézményekben gondolkozik. Ez a gondolkodásmód fragmentált: az ügyfél számára 

egységként felfogott jelenséget bont szét a saját struktúrája szerint, amely azonban nincs 

tekintettel arra, hogy ez a szétszakítás az ügyfél számára önmagában is megnehezíti az 

ügyintézést (dokumentumokat kell beszereznie, többféle hatóságot, más szervet megkeresnie 

stb.), mivel az egy élethelyzethez kapcsolódó ügyeket jellemzően több hatóság intézi, és az egyes 

eljárások – közvetlenül vagy közvetetten – egymásra épülhetnek vagy legalábbis egymással 

szoros összefüggést mutatnak. 

A születéshez kapcsolódó támogatások megállapításában például a következő szervek 

működnek közre 

A támogatás neve Az eljáró szerv megnevezése 

anyasági támogatás a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, vagy 
a családtámogatási kifizetőhely 

gyermekgondozási segély a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága, vagy 
a családtámogatási kifizetőhely 

családi pótlék elsődlegesen a családtámogatási kifizetőhely, 
ennek hiányában a Magyar Államkincstár megyei 
igazgatósága 

terhességi-gyermekágyi segély társadalombiztosítási kifizetőhely, 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv 

gyermekgondozási díj társadalombiztosítási kifizetőhely, 
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerv 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jegyző 

gyermeknevelési támogatás a Magyar Államkincstár megyei igazgatósága 

születési támogatás jegyző 

Jelenleg is vannak már olyan jogintézmények, és szervezeti megoldások, amelyek az 

egyszerűsítés irányába mutatnak, ilyenek például a kormányablakok, a szakhatóságok vagy a 

közreműködő hatóságok, ezek azonban önmagukban nem lépnek ki a fenti logikából: az egyes 

eljárások lefolytatását tudják csak megkönnyíteni. 

Az élethelyzet alapú megközelítés ugyanis több, mint ami az élethelyzet meghatározásából 

következik: az nem pusztán az adott eseményhez kapcsolódó ügyek felsorolása, hanem egy 

olyan megközelítési mód, amely lehetőséget ad az ügyek csoportosítására, integrálására, egy 
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olyan szolgáltatási út kialakítására, amely az ügyfél számára azt eredményezi, hogy egy aktussal 

indítva, gyorsabban, kevesebb adminisztratív kötelezettséggel, pontosabb tájékoztatás mellett 

tudja az adott élethelyzetből fakadó kötelezettségeit teljesíteni és jogait gyakorolni, ezen belül 

elintézni az adott élethelyzethez kapcsolódó ügyeket. 

Ez az ügyintézéssel érintett szerv oldaláról is könnyebbséget jelent: az egy élethelyzethez 

kapcsolódó ügyek munkafolyamatba rendezése az intézmények közötti és intézményen belüli 

folyamatok egyszerűsödését, ezáltal az ügyintézés erőforrásigényének csökkenését, illetve az 

ügyintézésre fordított erőforrások hatékonyabb felhasználását eredményezi. 

5.3. Az élethelyzethez kapcsolódó folyamatok elemzése 

Az élethelyzethez tartozó folyamatok elemzése során az alábbi mozzanatokra kerül sor: 

o az élethelyzethez kapcsolódó – azaz az élethelyzettel meghatározott tényállás 

alapján induló, indítandó vagy indítható – ügyek meghatározása, 

o az élethelyzettel érintett ügyfelek körének meghatározása, 

o azoknak a szerveknek a meghatározása, amelyeknek az egyes ügyek a feladat- és 

hatáskörébe tartoznak, 

o az ügyek egymáshoz való viszonyának meghatározása, 

o az élethelyzethez kapcsolódó ügyek materiális és adminisztratív terheinek, 

költségeinek, azok felmerülési helyének a meghatározása, 

o az ügyintézési határidők meghatározása, 

o az ügyintézéshez szükséges iratok, adatok, materiális cselekmények 

meghatározása, 

o annak vizsgálata, hogy az élethelyzethez tartozó folyamatokban az ügyintézés 

elektronikus úton lehetséges vagy kötelező-e, és ha igen, mennyiben. 

5.3.1. Az élethelyzethez kapcsolódó ügyek meghatározása 

Az élethelyzethez kapcsolódó hatósági, bírósági és egyéb ügyek számbavétele az alapja annak, 

hogy felvázolhassuk az ügyfél és az ügyek tekintetében feladat- és hatáskörrel rendelkező 

szervek feladatait egyaránt. Az élethelyzethez kapcsolódóan induló ügyek azonosítása 

kézenfekvő: az adott tényállás alapján az ügyet az ügyfélnek el kell, vagy el lehet indítania, avagy 

a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerv hivatalból megindítja. 

A kérdés az, hogy hol lehet, illetve hol érdemes lehatárolni ezeket az ügyeket. Vannak olyan 

élethelyzetek, amikor ez nem jelent problémát: az ügyek köre egyértelműen kapcsolódik az 

eseményhez, és zárt kört alkot. Vannak azonban olyan élethelyzetek, amikhez számos eljárás 

kapcsolódhat, speciális körülmények esetén ezek köre nehezen meghatározható. 

Haláleset bekövetkezte esetén például az egyértelműen meghatározható eljárásokon túl számos 

egyéb eljárás is indulhat, illetve a haláleset folyamatban lévő eljárásokra is kihathat. 

Döntést igénylő kérdés, hogy ilyen esetekben mely ügyeket tekintjük az élethelyzethez 

tartozónak, illetve az élethelyzethez tartozó mely ügyekkel kívánunk foglalkozni. Az ügyek 

körének szűkítésére két megoldás is kínálkozik, egyrészt (például a klaszteranalízis eszközei 

segítségével) szűkíthetjük az élethelyzetet meghatározó tényállás kereteit (például kizárhatjuk 
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belőle a külföldi elhalálozást) vagy dönthetünk úgy, hogy az egy élethelyzethez tartozó ügyek 

egy részét valamilyen szempontból kirekesztjük a vizsgálat (intézkedés) tárgyából (például nem 

foglalkozunk a folyamatban lévő olyan bírósági perekkel, melyekben az elhalálozott személy 

félként vett részt). Mindkettőben az eljárások gyakoriságának és súlyának felmérése, valamint az 

ügyféli kör szegmentálása nyújthat segítséget. A döntés lehet az is, hogy a tényállások egy 

csoportjából speciális tényállási elemek kiválasztásával új élethelyzetet vagy al-élethelyzetet 

képezünk (például különválasztjuk a bűncselekmény folytán és a nem bűncselekmény folytán 

bekövetkezett haláleseteket). 

5.3.2. Az élethelyzettel érintett ügyfelek körének meghatározása 

Az érintett ügyfelek körének meghatározása az élethelyzetek közötti priorizálást segíti elő, 

hiszen a közpolitikai célkitűzések gyakran egy-egy társadalmi vagy élethelyzetben lévő 

személyek köré csoportosulnak (pl. kisvállalkozások versenyképességének javítása, családok 

támogatása). Az érintett ügyféli kör meghatározása körében törekedni kell az egzakt, absztrakt 

és uniformizált megfogalmazásra (pl. természetes személyek, mikro-, kis-, középvállalkozások) 

annak érdekében, hogy a különböző élethelyzetek ebből a szempontból egymással 

összevethetőek maradjanak, kerülni kell a túlbonyolított, kazuisztikus kategóriák (pl. az 

árvaellátásban részesülő természetes személyek, adóhátralékkel rendelkező kisvállalkozások) 

alkalmazását. Az érintett ügyfélkör meghatározása egyben segítheti annak a meghatározását, 

hogy milyen típusú tájékoztatásra, kommunikációra van szükség, milyen körben érdemes a 

folyamatok későbbi optimalizálása, fejlesztése során az érintettek bevonása, és melyek az 

egymással kapcsolatban álló élethelyzetek. Végezetül az élethelyzethez kapcsolódó materiális és 

adminisztratív terhek felméréséhez is elengedhetetlen a releváns ügyfélkör meghatározása. 

5.3.3. A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek meghatározása 

Az egy élethelyzethez kapcsolódó ügyekben feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek 

meghatározásának a célja annak a megállapítása, hogy az adott élethelyzethez tartozó 

folyamatok felméréséhez, majd később optimalizálásához mely szervek vagy felügyeleti, irányító 

szerveik bevonása szükséges. Különbséget kell tenni az olyan élethelyzetek között, amelyhez 

kapcsolódó ügyek egy szerv hatáskörébe tartoznak, és azok között, amelyhez kapcsolódó ügyek 

több szerv hatáskörébe tartoznak. Ezen felül fontos szempont lehet utóbbi eseteben, hogy e 

szervek a költségvetése vagy irányítása azonos szerv kezelésében van-e, vagy sem. Abban az 

esetben ugyanis, ha több egymástól viszonylag vagy teljesen független szerv vagy 

szervezetrendszer vesz részt az ügyek elintézésében, az élethelyzethez tartozó folyamatok vagy 

a szervek együttműködésével, vagy harmadik szereplő koordinálása mellett mérhetők fel teljes 

körűen, ellenkező esetben a különböző szervek ügyintézési cselekményei az elemzést végző 

számára ismeretlenek maradhatnak, amely a felmérés eredményének torzulását okozhatja.  

A feladat- és hatáskörrel rendelkező szervek felmérése ezen felül abból a szempontból is 

lényeges, hogy az élethelyzet alapú megközelítés és a jelenleg tipikusabbnak mondható 

szervezetfejlesztés ne egymástól függetlenül, hanem egymásra tekintettel tudjon érvényesülni. 

5.3.4. Az eljárások egymáshoz való viszonyának meghatározása 

Az élethelyzethez kapcsolódó eljárások vagy párhuzamosan lefolytathatóak, vagy egymásra 

épülnek. Ez utóbbi esetben célszerű csoportosítani az eljárásokat aszerint, hogy melyek azok az 

ügyek, amelyek megindíthatók az élethelyzet által meghatározott tényállás megvalósulásakor 
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már rendelkezésre álló információk alapján, és melyek azok az ügyek, amelyek egy vagy több 

másik, az élethelyzethez tartozó eljárás eredményétől függnek.  

Az eljárások egymáshoz való viszonyának feltérképezésével rajzolható fel a szolgáltatási út, 

amely egyszerre alkalmas arra, hogy az adott élethelyzethez kapcsolódó ügyekről átlátható 

tájékoztatást nyújtsanak a jogalkalmazók és az ügyfelek részére, valamint arra, hogy a későbbi 

fejlesztés alapjául szolgáló elemzés kiindulópontját képezze. 

5.3.5. Az élethelyzethez kapcsolódó ügyek adminisztratív terheinek és eljárási 

költségeinek, azok felmerülési helyének meghatározása 

Mivel a fenti mozzanatokat követően rendelkezésre állnak a szükséges információk, az 

élethelyzethez kapcsolódó folyamatok azonosítása során célszerű vizsgálni, hogy ahhoz 

kapcsolódóan milyen és mennyi adminisztratív teher és eljárási költség merül fel, ezek közül 

melyik merül fel az ügyfélnél, melyik a feladat- és hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ezen belül 

különösen fontos az ügyintézési határidők és az ügyek intézéséhez szükséges iratok, adatok 

körének meghatározása. 

5.3.5.1. Az ügyintézési határidők meghatározása 

Az ügyintézési határidők meghatározásának a célja részben az, hogy látható legyen, hogy az egy 

élethelyzethez tartozó ügyek milyen időkeretben bonyolíthatóak le, azaz mennyi egy átmeneti 

típusú (pl. egy gyermek születéséhez kapcsolódó) élethelyzetben elintézendő ügyek időigénye. 

Ezen felül biztosítja azt, hogy a folyamat elemzése során vizsgálható legyen, hogy az egymásra 

épülő eljárások összehangolásával rövidíthető-e az ügyintézési határidő.  

5.3.5.2. Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, adatok meghatározása 

Az eljárásokhoz szükséges iratok (kérelem mellékletek), más hatóságtól, bíróságtól beszerzett 

adatok meghatározásának célja az egyszerűsítés: az élethelyzethez kapcsolódó ügyintézés során 

beszerzendő valamennyi adat ismeretében vizsgálható az adatbeszerzés, dokumentumbekérés 

ésszerűsége. A közigazgatási hatósági eljárások során különböző forrásból származó adatokat 

használ fel a hatóság a tényállás tisztázásához. Bár a Ket. szabályai lehetőség szerint korlátozzák 

a felesleges adatszolgáltatási és iratbenyújtási kötelezettségeket, e szabályok eljárások között 

nem feltétlen érvényesülnek. 

Az okmányirodai honlapokon elérhető tájékoztatók alapján például lakcímbejelentéskor több 

okmányirodában tulajdoni lapot kell csatolni a szállásadói jogosultság igazolására, arra is van 

példa, hogy új épületbe költözés esetén használatbavételi engedélyt kérnek, illetve, hogy a 

tulajdonosi minőség igazolásához az adásvételi szerződést kell bemutatni. 

A jelen útmutatónak nem célja ezen előírások jogszerűsége kérdésében állást foglalni, azonban e 

példákból is látszik, hogy gyakran kerül sor olyan iratok bekérésére, amelyek beszerezhetők más 

forrásból (tulajdoni lap), amelyek benyújtása adott esetben lehetetlen (használatbavételi 

engedély – nem minden épületre kötelező), vagy éppen nem logikus (adásvételi szerződés). 

5.3.6. Az eljárások elektronizáltságának foka 

A folyamatok felmérésekor célszerű vizsgálni, hogy az egyes eljárásokban alkalmaznak-e 

elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat, melyek ezek, és a folyamat mely elemeihez 
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kapcsolódnak. Ez ugyanakkor nem élethelyzet-specifikus, hanem az általános folyamatfelmérés 

része. 

5.4. Az élethelyzet azonosítása 

5.4.1. Személyi feltételek 

A folyamatok modellezését végző munkacsoport a képzés és a folyamatok modellezése során 

összegyűjtött tapasztalatok alapján rendelkezik az élethelyzetek azonosításához és elemzéséhez 

szükséges tudással. 

A folyamatok felmérése során keletkeztek adatok arra nézve, hogy mely esetekben működik 

közre az ügy elintézésben más szerv. Az élethelyzetek azonosításának megkezdése előtt célszerű 

ezeket az adatokat elemezni abból a szempontból, hogy érdemes-e közös munkacsoportokat 

létrehozni. Ha ugyanis az adott szervezetnél felmért folyamatok arra mutatnak, hogy azok közül 

számos kapcsolódik más szervek folyamataihoz is, az élethelyzetek azonosítása és elemzése nem 

végezhető el teljes körűen az adott szervezet keretei között, hanem csak a szervek közötti 

együttműködés keretében. 

5.4.2. Az élethelyzet azonosítása alapjául szolgáló adatok 

Az élethelyzet modellezésére a folyamatok felmérése és modellezése után kerülhet sor. A 

folyamatok modellezéséről írtak már tekintettel voltak az élethelyzetek modellezésére (így 

elsősorban arra, hogy a folyamatnak milyen előzményei vannak, illetve milyen másik folyamat 

követi), ezért a rendelkezésre álló adatok alapján lehet elvégezni az élethelyzetek azonosítását. 

A folyamatok felmérése során keletkezett adatok részben a folyamatok csoportosítására és az 

élethelyzetek azonosítására, részben pedig arra adnak alapot, hogy mérlegelni lehessen az 

élethelyzetekhez kapcsolódó folyamatok elektronizálását, optimalizálását, stb. 

5.4.3. Az élethelyzet azonosításának logikája 

5.4.3.1. Csoportképzés 

Az élethelyzetek azonosításának alapjául a szolgáló folyamatok több szempont szerint is 

csoportokba rendezhetők, ezen ügycsoportok alapján azonosíthatók az élethelyzetek. 

A folyamatelemzések alapján rendelkezésre állnak maguk a folyamatok szövegesen elemezve a 

releváns adatok strukturált kigyűjtésével, és a folyamatábrák is. Az adatok közül az élethelyzetek 

azonosításához elsősorban a következőkre lesz szükség: 

o a folyamat szereplői ügyféloldalon; 

o a folyamat szereplői az ügyintézést biztosító szervek oldalán; 

o a folyamat megindulását kiváltó esemény; 

o a folyamat várt eredménye; 

o a folyamat kapcsolódó folyamatai. 

Ezek alapján az adatok alapján meghatározható, hogy adott életbeli tényállás alapján az adott 

szervnél mely szereplők közreműködésével, milyen eredmény elérése érdekében, és milyen 

kapcsolatokkal indulnak folyamatok. 
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A csoportképzésnek ennek a primer szintjén tehát nem kell vizsgálni mást, mint az egyes 

folyamatok vázát, azt, hogy az egyes folyamatok szervi, személyi és funkcionális szempontból 

hogyan kapcsolhatók egymáshoz. 

Ez a csoportosítás értékelő elemet még nem tartalmaz, azonban kiindulópontot biztosít az 

élethelyzetek, és az élethelyzeteken alapuló szolgáltatási utak azonosításához. 

5.4.3.2. Az elemzendő élethelyzetek kiválasztása 

A csoportképzés eredménye az előforduló folyamatok térképe, amely felfogható egy olyan 

gráfként, amelynek csúcsait az egyes folyamatok, csomópontjait pedig az egyes élethelyzetek, 

illetve al-élethelyzetek adják. 

Az elemzendő élethelyzetek kiválasztásánál a munkacsoport azt értékeli, hogy e csomópontok 

közül melyek azok, amelyek alkalmasak a további elemzésre adott cél figyelembevételével. A 

jelen útmutató abból indul ki, hogy a folyamatok felmérésének célja azok egyértelmű 

körülhatárolása, elektronizálása, egyszerűsítése. Az alábbiakban megjelölt adatkörök ezt 

tükrözik, azonban ezek kiegészíthetők, sőt kiegészítendők az adott szerv igényeinek, 

tapasztalatainak, esetlegesen a vizsgálat speciális céljainak megfelelően. 

Az élethelyzetek kiválasztásának első lépése annak vizsgálata, hogy az egyes élethelyzetek 

pontosan lehatárolhatók-e, ha igen, kialakíthatók-e al-élethelyzetek a csoporton belül. A 

lehatárolhatóság vizsgálata részben célszerűségi alapú: ebben a körben érdemes a kirekeszteni a 

vizsgálatból azokat a csoportokat, amelyek valamely okból további elemzésre alkalmatlanok, 

vagy a további elemzés nem hatékony (például túl átfogó, már ekkor látható alapfeltétel hiányzik 

a vizsgálat céljának eléréséhez, ritkán fordul elő). 

Ki kell emelni, hogy az ekkor jelentkező problémák a folyamatfelmérés során bekövetkezett 

hibát is jelezhetnek (pl. az absztrakciós szint rossz megválasztása), ezért az élethelyzetek 

lehatárolása – és későbbi részletes elemzése – során is folyamatosan el kell végezni az érintett 

folyamatok iterációját. Ez a folyamatleírások pontosságának biztosítása mellett azért is 

nélkülözhetetlen, mert jellemzően ebben a fázisban derülhet fény olyan problémára, amely csak 

jogszabály-módosítással kezelhető. 

A folyamatfelmérés során összegyűjtött adatok közül a következőket célszerű e körben 

értékelni: 

o a kapcsolódó folyamatok, azok száma; 

o az elektronizáltság foka, eltérő fokon elektronizált kapcsolódó folyamatok; 

o a keletkező adatok, ezek száma, típusa, az adat keletkezésének helye, 

adattovábbítás; 

o a keletkező iratok, ezek száma, típusa, az irat keletkezésének helye, az irat 

továbbítása; 

o van-e több folyamatban előforduló modularizálható elem; 

o a folyamatokban részt vevő szervek száma, ezek egymáshoz való viszonya; 

o a rendelkezésre álló erőforrások; 
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o ha a fő csomóponthoz több csomópont kapcsolódik, ezek között a fenti 

szempontok alapján van-e érdemi eltérés; 

o a folyamat (eljárás) gyakorisága, súlya; 

o a folyamat adminisztratív terhei. 

5.4.3.3. A kiválasztott élethelyzetekhez kapcsolódó feladatok rangsorolása 

Az élethelyzetek kiválasztásának következő lépése a priorizálás. A rangsorolási módszer akkor 

használható jól, ha: 

o előre, pontosan definiált, 

o a minősítési szempontok változtathatók, 

o egyértelmű eredményt ad, 

o új csoport vizsgálati körbe kerülésével megismételhető. 

Az egyes adatokhoz rendelt prioritási értékek esetenként határozandók meg, általános értékeket 

adni erre az esetre nem lehet. Ha a vizsgálat célja például az adott folyamatok elektronizáltsági 

szintjének emelése, az alacsony fokban elektronizált folyamatok magas prioritást élveznek; ezzel 

szemben, ha a cél a folyamatok egyszerűsítése, a folyamat elektronizáltsága nem szerepel 

hangsúlyos helyen az értékelési szempontok között.  

Az adatkörök felsorolása nem egyezik meg tételesen a ragsorolási szempontokkal, azok abból 

vezethetők le, így például külön értéket kell kapnia a folyamatban részt vevő szervek számának, 

valamint annak is, ha e szervek eltérő szervezetrendszerhez tartoznak. 

Több szempontú vizsgálat eseten a rangsorolást célszerű többször, e céloknak megfelelően 

eltérő súlyozással elvégezni és az eredményeket egymással egységes szempontrendszer alapján 

összevetni. 

A rendelkezésre álló idő és erőforrások alapján határozható meg, hogy mely élethelyzetek 

részletes vizsgálatára van elegendő kapacitás. A rangsor felállítása pedig azt biztosítja, hogy a 

rendelkezésre álló véges kapacitásból mely élethelyzetek vizsgálatára, elemzésére kerülhet sor. 

Éppen ezért a rangsorolás mellett az egyes élethelyzetekhez meg kell határozni azokat az 

erőforrásokat, amelyek azok vizsgálatához, elemzéséhez, illetve az élethelyzethez tartozó ügyek 

meghatározott szempontok szerinti fejlesztéséhez, optimalizálásához várhatóan szükségesek. 

A fentiekben vázolt mozzanatokhoz eszközoldalról jelentő segítséget nyújthat a költség-haszon 

elemzés a 8. fejezetben tárgyalt módszereinek javasolt. alkalmazása. 

A rangsor megállapítása után folyamatról folyamatra ellenőrizendő, hogy valamely élethelyzetet 

nem kell-e kirekeszteni a vizsgálatból olyan ok miatt, amelyre a priorizálás során nem derült 

fény. 

5.4.3.4. A kiválasztott élethelyzetek részletes elemzése, a customer journey map 

alkalmazása 

A kiválasztott élethelyzetek részletes elemzése a szolgáltatási utak meghatározását és 

felépítését, valamint az ezekhez szükséges követelmények azonosítását szolgálja. 
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Az élethelyzetek elemzése két oldalról történik. Az egyik oldalról a már összegyűjtött adatok 

alapján a rendelkezésére áll egy olyan folyamattérkép, amely a szervek oldaláról mutatja be az 

egyes folyamatokat, és azok egymáshoz való viszonyát. 

A rendelkezése álló folyamatleírások és folyamatábrák alapján célszerű készíteni egy customer 

journey mapet, amely kifejezetten ügyfél oldaláról mutatja be az ügyfél interakcióit a szervvel, az 

ügyfél célját az eljárással, a folyamat során a főbb lépéseket, az ügyfél ezzel kapcsolatos 

elvárásait, és az egyes lépések során az ügyféltől várt cselekvéseket, illetve az ügyfél felé nyújtott 

szolgáltatásokat. 

Customer Journey Map 

A folyamat lépései 

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 

   

Ezek alapján az információk alapján határozható meg az élethelyzet ideáltipikus formája, azaz 

az, hogy az adott élethelyzetet alkotó folyamatok – egyelőre változatlan szabályozást és 

technológiai lehetőségeket figyelembe véve – hogyan kapcsolhatók egymáshoz a 

legcélszerűbben, hogyan intézhetők az ügyek a szerv és az ügyfél számára is a 

legoptimálisabban. Erre az egyszerűsítésre – azaz arra, hogy a változatlan szabályozás és 

feltételek melletti ideális és nem a ténylegesen megvalósuló folyamatok meghatározása történik 

– azért van szükség, mert az azonos feladat- és hatásköröket gyakorló szervek gyakorlata közötti 

eltérések miatt a tényleges folyamatok leírása kezelhetetlen lenne. 

A konkrét folyamatok vizsgálatával pedig ennek akadályai és korlátai térképezhetőek fel, azaz 

az, hogy az élethelyzethez tartozó folyamatok jelenleg ténylegesen hogyan zajlanak, és mit lehet 

tenni ezek javításáért. 

Ehhez makro- és mikroszinten is lépésről lépesére elemezni kell az élethelyzethez kapcsolódó 

folyamatokat. A felmérésnek továbbá olyan körülményekre is ki kell terjednie, hogy a szerv 

részéről az érintett szereplők milyen problémákat tapasztalnak, hol növelhető a folyamat 

hatékonysága.  

Részben már ennek keretében, részben pedig a szolgáltatott adatok alapján elvégzendő 

elemzésben vizsgálandó, hogy  

o melyek a folyamatok kiemelt lépései, azaz melyek azok a lépések, amelyek 

eredménye kihat más folyamatra, vagy az ügyfél számára valamely eredménnyel 

jár, 

o vannak-e a folyamatnak elhagyható lépései (például túlbizonyítás), 
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o melyek azok a lépések, ahol adat vagy irat keletkezik, ezt hol használják fel, 

o keletkezik-e adat vagy irat feleslegesen, 

o melyek azok a lépések, amelyeknél a szerv adatot igényel, vagy irat benyújtását 

írja elő; igényel-e ilyet feleslegesen (mert például az adat vagy az irat máshonnan 

egyszerűbben beszerezhető, vagy esetleg a döntéshez nem is szükséges, 

o mely lépések igénylik az ügyfél személyes megjelenését; szükségszerű-e az ügyfél 

megjelenése, 

o vannak-e a folyamatoknak olyan elemei, amelyek modularizálhatók, és 

egységesítésükkel egyszerűsödhet az eljárás, 

o van-e olyan lépés, amely elektronizálható, 

o igényelnek-e a változtatások külső koordinációt, 

o az egyes folyamatok egymáshoz való viszonya ésszerű-e, illetve a folyamatok 

sorrendjének megváltoztatásával gyorsítható-e az eljárás, 

o van-e olyan adminisztratív teher, ami egyéb módon csökkenthető, 

o vannak-e olyan folyamatok, amelyek kölcsönösen egymás eredményétől függnek, 

o vannak-e olyan lépések, amelyekkel az ügyfelek elégedetlenek (például 

információhiány). 

Az elemzés során egyszerre tekintettel kell lenni a jogszabályi környezetre és a szerv tényleges 

gyakorlatára: előfordulhat olyan eset, amikor a szabályozás több lehetséges gyakorlatot enged 

meg, és az adott szervnél bevett megoldás bár nem jogszerűtlen, de korszerűsíthető. 

Az elemzés eredményeképpen problématérkép vázolható fel, amely tartalmazza az 

élethelyzethez kapcsolódó folyamatok problémáit, ezek okait, és előfordulási helyeit; a 

problématérkép alapján pedig megoldási javaslatok dolgozhatók ki a problémák kezelésére. 

A problémákat célszerű absztraktan meghatározni (például: már ismert adat bekérése), és bár 

ez már nem kapcsolódik szorosan az élethelyzetek meghatározásához és elemzéséhez, de ki kell 

emelni, hogy a megoldási javaslatokat kategorizálni indokolt az alábbiak szerint:  

o munkaszervezési jellegű javaslatok; 

o képzés; 

o az ügyfél-tájékoztatás javítása; 

o infrastuktúra-fejlesztést igénylő javaslatok; 

o a folyamat-átszervezést igénylő javaslatok; 

o a folyamatok egymás közti viszonyának rendezését igénylő javaslatok; 

o jogszabály-módosítást igénylő javaslatok. 

Problématérkép megoldási javaslatokkal 

Az élethelyzet megnevezése 

 Melyik 
folyamatban 

Mi a 
probléma 

Hol jelentkezik a probléma? Megoldási 
javaslatok 
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fordul elő? oka? A szerv 
oldalán 

Harmadik 
szereplő 
oldalán 

Az 
ügyfél 
oldalán 

A probléma 
leírása 

      

5.4.4. A szolgáltatási utak azonosítása, szervezetfejlesztés, külső-belső 

akadályok (jogszabálymódosítási igény, infrastruktúrafejlesztés) 

A kiválasztott élethelyzetek és az azokat alkotó elemi folyamatok részletes elemzése során 

kerülhet sor tipikus szolgáltatási utak kidolgozására, és a felhasználói esetek azonosítására. 

A szolgáltatási út fogalmat az útmutató tipizált szolgáltatási út értelemben használja, tehát nem 

az ügyfelek, felhasználók egyedi igényeinek mindenben megfelelő tervként, hanem 

protokollként, amely a folyamatfejlesztést szolgálja. 

A kiválasztott élethelyzetek al-élethelyzetei olyan tényezők szerint állnak össze, amelyek az 

ügyfél sajátos jellemzője, vagy valamely külső körülmény folytán bírnak specialitással a többi al-

élethelyzethez, vagy magához az élethelyzethez képest. Ezen belül az egyes folyamatok is 

tipizálhatók sajátos jellemzők alapján, e jellemzők elsősorban olyan információk, amelyek az 

eddigi adatgyűjtés során rendelkezésre állnak, vagy eleve jogszabályban meghatározottak. 

Teljeskörű felsorolásuk azonban az útmutató általánossági szintjén nem lehetséges, ilyen 

jellemző többek között az, ha az adott folyamatot többféle úton lehet kezdeményezni, ha az 

ügyfél adatot a maga számára igényel, vagy adattovábbítási kérelemmel él az eljárásban, stb., az 

adott szervnek kell tehát meghatároznia azokat a releváns jellemzőket, amelyek folyamatai 

lépéseit befolyásolhatják.  

Például ha születési anyakönyvi kivonat igénylése során felhívják az ügyfél figyelmét arra, hogy 

kérheti adatai felvitelét az elektronikus anyakönyvi nyilvántartásba, ha ez eddig nem történt 

meg, a kivonat kiállításának lépései megváltoznak. Ebben az esetben a születési anyakönyvi 

kivonat igénylésére három szolgáltatási utat kapunk, egyet arra az esetre, ha az adatok 

szerepelnek az elektronikus anyakönyvi rendszerben, egyet arra, ha nem szerepelnek, de az 

ügyfél kéri adatai felvitelét, egyet pedig arra, ha az adatok nem szerepelnek az elektronikus 

anyakönyvi rendszerben, és az ügyfél erre nem is tart igényt. 

Mindhárom eset tipizálható, eltérő feladatokkal jár az eljáró hatóság számára, eltérő 

tájékoztatást kell nyújtania az ügyfélnek, és eltérő formanyomtatványokat használhat. 

A felhasználói eset a rendszertervezés során használt fogalom, a rendszer modellezésének egyik 

eszköze, a folyamatok elektronizálása során felhasználható információk nyerhetők a felhasználói 

esetek azonosításával. A később kidolgozandó használati eset diagramok alapjául szolgáló 

felhasználói esetek lényegében olyan funkciók, amelyek a felhasználó és a rendszer közötti 

kommunikációt feltételezik. 

A használati eset modell a rendszerek működését a felhasználó szemszögéből mutatja be:  

o kik használják a rendszert; 

o mire használják a rendszert; 

o milyen egyéb feltételeknek kell teljesülniük. 
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A felhasználói esetek azonosításához szükséges valamennyi adat előáll az élethelyzetek 

elemzése során, és az alkalmazott módszerek is támogatják a felhasználói esetek összeállítását. 

Rendelkezésre állnak azok a folyamatok és alfolyamatok valamint konkrét folyamatlépések, 

amelyek az ügyfél és a szerv közötti kommunikációt feltételezik, ismertek az adott lépés során 

alkalmazható kommunikációs csatornák, valamint az is, hogy a kommunikáció milyen cél 

érdekében történik, azaz milyen funkciónak kell megvalósulnia.  

5.4.5. Technikai útmutató 

Az élethelyzetek vizsgálatakor is érdemes a folyamatfelmérés során alkalmazott módszert 

követni, azaz azt, hogy az elemzés során a szöveges, és a BPMN alapú kidolgozás párhuzamosan 

történik. A szöveges kidolgozás során célszerű táblázatkezelő (vagy adatbázis-kezelő) szoftvert 

is használni a keletkező adatok nagy száma miatt, és részletes szöveges leírást csak annyiban 

alkalmazni, amennyiben az a megértéshez feltétlenül szükséges, mivel így az elemzett adatok 

minden feldolgozással, összefoglalással torzulhatnak, és így téves eredményre vezethetnek. Ez 

alól kivételt az élethelyzet részletes elemzése jelenti, ahol a szöveges elemzés elengedhetetlen. 

A BPMN a csoportképzés során nem a legkézenfekvőbb eszköz, hiszen ekkor még nem 

folyamatot képezünk le, magára az ábrázolásra azonban alkalmas. Célszerű választás lehet erre 

diagramokat használni. 

Az elemzéshez az azonosító adatokon túl ebben a fázisban a csomópontok és a folyamatok neve 

szükséges azzal, hogy a táblázatba, illetve az ábrába célszerű linkelni az egyes folyamatleírások 

illetve ábrák file-jait.  

A táblázatos megjelenítést a 0. melléklet tartalmazza. 

Megjelenítés diagramként 
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Az élethelyzet megjelenítése BPMN-nel 
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Az élethelyzetet alkotó al-élethelyzetek megjelenítése: 

 

Az adott élethelyzetben felmerülő összes igény elintézése már teljes mértékben felfogható egy 

folyamatként, az egyes (eddigi) folyamatok pedig ennek alfolyamataiként, így az élethelyzet egy 

folyamatábrán ábrázolható. 

A táblázatos megjelenítés során ez esetben törekedni kell arra, hogy a táblázat könnyen 

áttekinthető maradjon, ezért nem célszerű a nem feltétlenül szükséges adatokat is felvinni: az 

azonosító adatokon kívül a táblázat csak a folyamat nevét, ha van, kezdetét, végét, ha van, akkor 

a sorrendben elfoglalt helyét, valamint a megjegyzések helyét tartalmazza. 

A táblázatos megjelenítést a 0. melléklet tartalmazza. 
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Az élethelyzet, és az azt alkotó folyamatok megjelenítése BPMN-nel
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Az alfolyamat kibontása 
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6. Útmutató a kiemelt európai uniós indikátorok elemzéséhez 

6.1. Az útmutató célja84 

A releváns indikátorok aggregált adatok alapján készülő mutatószámok, azaz adott eljárás, 

élethelyzet elemzésekor, elektronizálásra kiválasztásakor csak korlátozottan, közvetve 

alkalmazhatóak. Ezek az indikátorok mindazonáltal fontos szempontot jelentenek az eljárások 

elektronizálása során, mivel jól jelzik azokat a területeket, amelyeken a közigazgatásnak 

fejlődnie kell. 

A jelen útmutatónak ezért elsősorban az a célja, hogy bemutassa ezeket az indikátorokat, és azt, 

hogy milyen logika alapján működnek. 

6.2. Az indikátorok fogalma 

Az indikátor olyan paraméter vagy érték, amely rámutat, információt vagy leírást nyújt 

valamilyen kapcsolódó jelenség, a környezet vagy a terület állapotáról, helyzetéről. Az 

indikátorok közvetítők a statisztikai megfigyelések és a gazdasági, társadalmi jelenségek 

között.85  

Az indikátorok önmagukban sem leíró jellegűek: meghatározott nézőpontot, értékrendszert 

testesítenek meg; ebből kiindulva mutatnak rá a vizsgált jelenségek állapotára, és annak 

változásaira. 

Az indikátorok többféleképpen osztályozhatók.86 

Az alapján, hogy az indikátor mennyire összetett, megkülönböztetünk egyszerű, és összetett 

indikátorokat, az összetett indikátorok között pedig aggregált (vagy összegző) indikátorokat és 

összetett (kompozit) vagy integrált indikátorokat. Az egyszerű indikátorokkal szemben az 

összetett indikátorok több területről származó információt sűrítenek bele egyetlen mutatóba.  

A legfontosabb indikátorok nem önmagukban állnak, hanem rendszert alkotnak. A rendszerbe 

foglalt indikátorokon belül vannak tematikus indikátorok és vezető (headline), vagy 

kulcsindikátorok. A vezető indikátorok célja az összpontosítás a vizsgált összetett jelenség fő 

területeire, összefüggéseire. 

Az indikátorok érvényességi területét tekintve léteznek területi, regionális indikátorok, nemzeti 

indikátorok, nemzetközi (EU-) indikátorok. 

A mérhetőség alapján megkülönböztetünk direkt (a jelenség közvetlen mérésére alkalmas), és 

proxy (helyettes, közelítő) indikátorokat. Ezek az indikátorok azt a célt szolgálják, hogy az 

érdeklődésre számot tartó jelenséget közvetett módon, áttételesen mérjék. Sokszor a 

                                                             
84 A jelen útmutató az indikátorok átfogó bemutatását követően kizárólag a Digital Economy and Society Index (DESI) 
elemzésére koncentrál. 
85 Havasi Éva, ’Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai követelményei’ Statisztikai Szemle 85/8 
(2007) 680. 
86 Havasi Éva, ’Az indikátorok, indikátorrendszerek jellemzői és statisztikai követelményei’ Statisztikai Szemle 85/8 
(2007) 683–686. alapján. 
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jelenségeket a maguk összetettségükben, bonyolultságukban nem lehet mérni, csak közvetett 

módon számszerűsíthetők egyes oldalai. 

Egyre nagyobb teret kapnak a statisztikai mérésben az ún. tematikus indikátorok. Ezek az 

indikátorok, indikátorrendszerek egy adott problémára, témára vonatkozóan általános képet 

kívánnak adni, egy téma komplex vizsgálatára, monitorozására alkalmasak.  

Osztályozhatók az indikátorok aszerint, hogy a vizsgált jelenségről nyújtanak-e átfogó képet 

(helyzeti vagy hatásindikátorok), a tevékenység, döntés kimenetét mutatják-e (output vagy 

kimenet-indikátorok), avagy a bekövetkezett változás hatását mérik-e előre meghatározott 

szempont szerint (outcome vagy eredményindikátorok). 

Használatukat tekintve még érdemes megkülönböztetni a következő indikátorokat: 

o tervezési indikátor, hosszabb időtávra vonatkozik, általában input/output 

indikátor, jellemzően könnyen mérhető és számszerűsíthető; 

o monitoring indikátor, jellemzően outcome indikátor, de a kitűzött cél eléréséhez 

vezető út nyomon követésére is szolgál. 

Az indikátorok lehetnek objektív indikátorok (például a létminimum), illetve szubjektív 

indikátorok (például az emberek saját egészségi állapotának megítélése). A szubjektív 

indikátorok szerepe különösen fontos a társadalomstatisztika területén. Sokszor az „objektív” 

mutatók javulását a „szubjektív” indikátorok nem igazolják vissza. A kettő közötti „disszonancia” 

megértése, kezelése fontos társadalompolitikai kérdés. 

6.3. A DESI indikátorok 

6.3.1. A DESI 

A DESI (Digital Economy and Society Index) az Európai Bizottság által kidolgozott mutató, amely 

a digitális eszközök és szolgáltatások elterjedtségét mutatja országonként. A DESI a digitális 

teljesítmény mérése mellett a Bizottság digitális egységes piac stratégiáját megalapozó egyik 

eszköz is egyben. 

A DESI egy összesített mutatószám, amely öt alapindikátorból, és az azok alapjául szolgáló több 

mint harminc, csoportokba és alcsoportokba rendezett mutatóból áll össze. 

6.3.2. A DESI elemei 

A DESI öt alapindikátora a következő: 

o Összekapcsoltság (Connectivity): a szélessávú hálózatok mennyiségi és 

minőségi mutatója; 

o Humántőke (Human Capital): a digitális társadalom által kínált 

szolgáltatásokból való részesedéshez szükséges készségek mutatója; 

o Internethaszálat (Use of Internet): a lakossági internethasználat statisztikai 

mutatója; 

o Digitális technológiai integráció (Integration of Digital Technology): a 

vállalkozások részvétele az online szolgáltatásokban, e-kereskedelemben; 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

101 
 

o Digitális közszolgáltatások (Digital Public Services): a közszolgáltatások, 

egészségügy elektronizáltsági szintjét, annak használatát mutatja. 

Az Összekapcsoltság alapindikátor a következő mutatócsoportokból épül fel: fix és mobil 

szélessávú hálózatok, lefedettség, megfizethetőség. 

A Humántőke alapindikátor a következő mutatócsoportokból épül fel: alapképességek és 

használat, haladó képességek és fejlesztés. 

Az Internethasználat alapindikátor a következő mutatócsoportokból épül fel: tartalom, 

kommunikácó, tranzakciók. 

A Digitális technológiai integráció alapindikátor a következő mutatócsoportokból épül fel: 

digitális gazdaság, e-kereskedelem. 

A Digitális közszolgáltatások alapindikátor a következő mutatócsoportokból épül fel: e-

kormányzat, e-egészségügy. 

Az egyes mutatócsoportok további mutatókból állnak össze, ezekről és súlyozásukról ezen a 

linken érhető el áttekintő táblázat: http://digital-agenda-

data.eu/datasets/desi/indicators#desi-overall-index. 

A Digitális közszolgáltatások alapindikátor két mutatócsoportjának mutatói a következők. 

Az e-kormányzat mutatócsoport adatai: felhasználók (azoknak a felhasználóknak a száma, akik 

az elmúlt egy évben elektronikus formanyomtatványt küldtek be a hatóságoknak), előre kitöltött 

nyomtatványok (adatmennyiség, az online formanyomtatványok előre kitöltött részeiből áll 

össze), az ügyintézés teljessége (adott élethelyzethez kapcsolódó online elintézhető lépések), 

nyilvános adatok (a közadatok státusza, és az újrafelhasználás foka). 

Az e-egészségügy mutatócsoport adatai: egészségügyi adatcsere (azon háziorvosok százalékos 

aránya az összes háziorvoshoz képest, akik az egészségügyi adatokat elektronikus úton osztják 

meg más egészségügyi szakemberekkel, intézményekkel), e-recept (azon házirovosok százalékos 

aránya az összes háziorvoshoz képest, akik a recepteket elektronikus úton juttatják el a 

gyógyszertárakhoz). 

6.3.3. A DESI adatforrásai 

6.3.3.1. A DESI adatok forrásai 

A DESI alapjául szolgáló adatok különböző forrásokból származnak. Az adatok részben nemzeti 

(felügyeleti) szervek adatszolgáltatása, részben Eurostat felmérések és tanulmányok, részben 

IHS technológiai adatbázisok adatai, részben pedig az egovernment benchmark adatok alapján 

állnak össze. 

6.3.3.2. A források felhasználása 

A DESI adatai aggregált adatok, ezért hasznuk nem az egyes folyamatok feltérképezésénél, 

elektronizálásra kiválasztásánál mutatkozik meg. Jól mutatja viszont azt, hogy Magyarország 

hogy áll az elektronikus szolgáltatások területén az EU-átlaghoz, és más országokhoz képest, és a 

http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators#desi-overall-index
http://digital-agenda-data.eu/datasets/desi/indicators#desi-overall-index
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DESI index – illetve az alapjául szolgáló mutatócsoportok és mutatók – a stratégiai tervezés 

során jól használhatók. 

A Digital Agenda for Europe honlapjáról87 érhetők el a DESI adatai, emellett a témába vágó 

tanulmányok, jelentések és kutatási eredmények is olvashatók. A honlap felhasználóbarát, 

interaktív módon segíti a felmérések értelmezését, elemzését: elérhetők a felmérések 

összegzései, jól kereshetők, megjeleníthetők országonkénti, mutatónkénti, felhasználók száma, 

életkora, stb. bontásokban; a honlapon saját grafikonok, táblázatok állíthatók össze a felhasználó 

által meghatározott paraméterek alapján. 

ez lehetőséget ad arra, hogy a DESI honlapján elérhető adatok segítségével azonosíthatók 

legyenek olyan korcsoportok és területek, amelyek az elektronikus szolgáltatások területén 

elmaradottabbak akár az országos átlaghoz, akár más EU-tagállam azonos csoportjához, 

területéhez, akár az EU-átlaghoz viszonyítva, ez az információ a folyamatok felmérése, 

elektronizálásra kiválasztása során lehet szempont, de megalapozhat más programokat, 

cselekvési terveket is. 

6.3.4. A DESI főbb megállapításai Magyarországra nézve 

Magyarország a 2015-ös eredmények alapján a 20. helyen áll az EU tagállamok között, ezzel az 

alacsony digitális teljesítményű országok közé tartozik. Az összekapcsoltság és az 

internethasználat tekintetében adataink az EU-átlagot közelítik, vagy meg is haladják, a humán 

tőke tekintetében pedig kevéssé marad el attól. Feltűnően rossz azonban a digitális technikák 

integrációja, és a digitális közszolgáltatások mutatója. Ez egyrészt azt jelenti, hogy a magyar 

vállalkozások nem használják ki az e-kereskedelemben rejlő lehetőségeket, jellemzően nem 

vesznek igénybe felhő alapú szolgáltatásokat, és kevéssé vannak jelen a közösségi médiában; 

másrészt pedig azt, hogy az elektronizált közszolgáltatásokat kevesen veszik igénybe, illetve 

maguk a szolgáltatók sem nyújtanak elektronikus szolgáltatást. 

6.3.5. A DESI indikátorok kapcsolatai más indikátorokkal. A DESI indikátorok 

elemzése 

A DESI indikátorok a használat fokát, az adott szolgáltatás elterjedtségét, eredményességét 

mérik, ezért a hazai gyakorlatban bevett indikátorokkal való összevetésük közel lehetetlen: azok 

ugyanis jellemzően output indikátorok. 

Emellett az összehasonlítás korlátját jelenti a hazai indikátorok és a DESI indikátorok célja 

közötti eltérés is: a hazai indikátorok célja jellemzően valamely konkrét fejlesztés 

eredményének mérése, a DESI azonban általános információforrásként szolgál, az eltérő 

fókuszból fakadóan pedig eltérő adatokból dolgozik, és eltérő következtetések levonására 

alkalmas. 

A DESI indikátorok adatainak elemzése azonban rámutat azokra az eltérésekre, amelyek az EU-s 

és a hazai elektronikus közszolgáltatások fejlesztésének irányában vannak, és ez a felismerés a 

közigazgatás-fejlesztésben is megjelenik. A KÖFOP programokban például már vannak olyan 

felhívások (pl. Az adminisztratív terhek csökkentése – KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15), amelyekben 

                                                             
87 Euopean Comisson  - DIGITAL AGENDA FOR EUROPE <https://ec.europa.eu/digital-agenda/>, elérés ideje: 
2015.11.25.   
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többek között a DESI indikátorait is elfogadja kiindulási adatnak88, a projekt eredményességét 

magát viszont természetesen alacsonyabb absztrakciós szintű output indikátorokkal méri (az 

összekapcsolt nyilvántartások száma, ügyintézési idő csökkenése százalékban, stb.). 

A DESI indikátorok magyarországi célokra tehát elsősorban a központi szervek által végzett 

stratégiai tervezés során használhatók fel, de nem haszontalanok az egyes szervek számára sem. 

6.3.6. A DESI indikátorok elemzése a stratégiai tervezés során 

A DESI indikátorok alkalmasak arra, hogy a lemaradás fokát és jellegét mutassák. Mindenképpen 

célszerű tehát azokat figyelembe venni, mivel az Uniós szintű stratégiai tervezés egyik alapjáról 

van szó, és így várható, hogy uniós források olyan területekre érkeznek, amelyek a DESI 

mutatószáma alapján értelmezhetők és értékelhetők. 

A DESI mutatószámai a közszolgáltatások vonatkozásában részben közvetlenül hasznosíthatók, 

mivel egyik alapindikátora (a digitális közszolgáltatások alapindikátor) e körben ad 

eredményeket, azonban a másik négy alapindikátor is releváns: az online felületeken kevésbé 

aktív vállalkozásoktól, vagy a megfelelő alapkészségekkel nem bíró magánszemélyektől nem 

várható, hogy ösztönzők nélkül is nagyobb arányban vegyék igénybe az elektronikus 

közszolgáltatásokat. 

A DESI indikátorok azonban akkor hasznosíthatóak igazán, ha a kormányzat egyrészt felméri és 

elemzi az alapjául szolgáló statisztikai adatokat, másrészt a jelenleg rendelkezésre álló adatokat 

összehangolja a DESI módszertanával, azaz olyan statisztikai adatgyűjtést és kutatásokat 

szervez, amelyek eredménye összevethető a DESI-vel. 

Rövidtávon a fent említett példa, tehát az, hogy közigazgatás-fejlesztési tárgyú programokban a 

DESI indikátorok is megjelenjenek az output indikátorok mellett átmeneti megoldásnak 

megfelelő ahhoz, hogy a fejlesztések a magyarországi mutatók (illetve az emögött meghúzódó 

gazdasági és társadalmi jelenségek) javulását eredményezzék. Ezen a gyakorlaton azonban 

mindenképpen javítana az, ha ezek az indikátorok nem pusztán a mennyiségi változások 

mérését, hanem a fejlesztések kihasználtságát is mérnék, mivel ez áll összhangban a DESI 

módszertanával, amely ez utóbbi kérdésre kifejezetten fókuszál. 

Rövidtávú megoldás az is, ha a konkrét mutatószámot alkalmazzák adott ágazatra, illetve, ha a 

felhívásokban olyan célt tűznek ki, aminek egyik szándékolt hatása kihat a DESI indikátor 

javulására is. Például, ha azt szeretnénk, hogy magasabb legyen az elektronikusan indított ügyek 

száma, közvetlen, a DESI indikátorra ható módszerként felmerülhet az elektronikus ügyindítás 

támogatás (illetékkedvezmény, rövidebb ügyintézési határidő előírása, stb. – hasonló logikájú 

szabályozás volt a munkabér bankszámlára utaltatása a bankszámlapénz forgalmának 

erősítésére), közvetetett módszerként pedig szóba jöhet akár hotspotok telepítése, ami az 

internethasználat növekedésén keresztül kihathat az ügyindításokra is, vagy olyan 

munkaszervezési módszer bevezetése a szervnél, ami a személyesen kérelem benyújtására 

megjelent ügyfeleknek a hivatali helyiségben elektronikus ügyindítási lehetőséget biztosít89.  

                                                             
88 KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15 - Az adminisztratív terhek csökkentése pályázat közleménye 
 <https://www.palyazat.gov.hu/doc/4517>, elérés ideje: 2015.11.25. 
89 Ez az utóbbi módszer azzal az előnnyel is jár, hogy egyéb területeken is materiális hasznot hoz. 
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Ezek a megoldások azonban egyrészt nem átfogó, azaz rendszerszinten nem biztosított a 

következetes érvényesülésük, másrészt pedig nem egységesek, azaz nincs akár jogszabályi, akár 

intézményi garancia arra, hogy a hazai indikátorok egymással összevethetők legyenek, tehát 

előállhat olyan helyzet, hogy a különböző ágazatokban használt indikátorok idővel nem lesznek 

kompatibilisek egymással. 

Azaz álláspontom szerint hosszú távon szükséges egy olyan hazai módszertani rendszer 

kidolgozása, amely biztosítja a hazai fejlesztések EU-s stratégiai célokkal való összhangját, és 

érvényesülésük jobb mérhetőségét. 

E rendszernek az adatgyűjtés, nyilvántartás átszervezésén kell alapulnia. Magyarországon 

értelemszerűen jelenleg is rendelkezésre állnak azok az adatok, amelyek alapján az ország DESI 

indexe összeáll, ezek azonban sem rendszerezetten, sem elemenként nem, vagy csak aránytalan 

befektetéssel gyűjthetők össze, azaz jelenleg külön munkabefektetés nélkül nem vizsgálhatók a 

magyar DESI index alapjául szolgáló adatok, csak a DESI jelentéséből magából. Ebből azonban 

nem derülnek ki az országon belüli területi, és ágazati eltérések, amely információk 

elengedhetetlenek lennének ahhoz, hogy a DESI index alapján célzott cselekvési terveket, 

programokat lehessen indítani. 

Kiinduló lépésként egy olyan statisztikai nyilvántartást lenne indokolt tehát létrehozni, amely 

folyamatosan biztosítja a magyarországi adatokhoz való gyors és áttekinthető hozzáférést. 

Emellett szükséges kidolgozni és fenntartani egy olyan indikátorrendszert, amely egyrészt 

tartalmazza a DESI releváns (a közszolgáltatások elektronizáltságát mérő) indikátorait, valamint 

olyan, a DESI indikátorokkal együtt értelmezhető hazai indikátorokat, amelyek alkalmasak a 

projektek eredményének mérésére is, azaz az indikátorrendszernek egyszerre kell tartalmaznia 

az említett eltérő absztrakciós szinten álló, és eltérő célú elemeket.  

Ehhez mindenképpen országos szintű koordináció szükséges az ágazati irányító szervek 

közreműködésével, célszerű ennek alapjait a Monitoring és Értékelési Munkacsoport 

tapasztalatainak felhasználásával, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós 

alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendeletben meghatározott feladatkörök kiegészítésével, pontosításával megtenni. 

A módszertani rendszer harmadik eleme annak biztosítása, hogy a közigazgatás-fejlesztési 

programok, pályázatok során ezt az indikátorrendszert alkalmazzák, és a konkrét projektek 

értékelésének eredménye beépüljön az indikátorrendszerbe. 

A DESI mutatószámai részben önmagukban is alkalmasak átfogó következtetések levonására, 

azonban mivel magas absztrakciós szinten állnak, a mutatószámokat érdemes „aprópénzre 

váltani”, és a hazai projektekben ezeket alkalmazni.  

6.3.7. A DESI indikátorok elemzése az eljárás, szolgáltatás tekintetében feladat- 

és hatáskörrel rendelkező szerv oldaláról 

A korábban kifejtettek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a DESI indikátorok a 

legritkább esetben tartalmaznak olyan konkrét információt, amelyet valamely szerv közvetlenül 

fel tud használni akár a folyamatai elektronizálása, fejlesztése, akár különböző pályázatokban 

való részvétel során. 



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

105 
 

Ez a pont azt szolgálja, hogy a DESI indikátorok ismerete milyen előnyökkel szolgálhat egy 

konkrét szerv számára, és az indikátorokból hogyan nyerhető számára használható információ. 

6.3.7.1. A DESI indikátorok pályázati felhívásokban 

A DESI indikátorok a pályázati felhívásokban kiinduló adatként, illetve – a közadatok 

újrahasznosítása esetén – szakmai feltételként szerepelnek. 

Ebben az esetben az érintett szervnek azt kell vizsgálnia, hogy a pályázati felhívás jellegétől 

függően mely DESI indikátorcsoport alkalmazható kiinduló adatként, a pályázati koncepció a 

közszféra információinak további felhasználásáról szóló, 2003. november 17-i 2003/98/EK 

európai parlamenti és a tanácsi irányelvhez, illetve a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. 

évi LXIII. törvényhez milyen kapcsolódást mutat. 

A releváns DESI indikátorok a felhasználók száma, az előre kitöltött nyomtatványok száma, és az 

elektronikus ügyintézés teljessége (illetve a közadatok státusza, és az újrafelhasználás foka). Az 

erre vonatkozó adatok a szervnél vagy az ügykezelési statisztikákban rendelkezésre állnak, vagy 

– az ügyintézés teljessége esetén – a folyamatelemzés során előállíthatók. 

A pályázat eredményességét mérő indikátorok ebben az esetben klasszikus output indikátorok 

lesznek. 

6.3.7.2. A DESI indikátorok elemzése a szerv folyamatainak értékelési 

szempontjaként 

A folyamatelemzés során szempontként vehető számba az adott szerv folyamatainak DESI-vel 

való viszonya. Ennek a jelentősége abban áll, hogy ily módon értékelhető az, hogy a szerv a DESI 

index vonatkozásában hogyan áll az országos átlaghoz képest, és alapot adhat a 

folyamatfejlesztés irányainak meghatározásához. 

Ebből a szempontból egyrészt a DESI közszolgáltatások digitalizáltságát mérő alapindikátora 

vizsgálandó. Ez a szerv folyamatainak felmérését, és élethelyzetek szerinti rendezését feltételezi. 

Ezt követően vizsgálható ugyanis az, hogy az alapindikátor országos értékeihez képest milyen 

eltérések tapasztalhatók, és az eltérések milyen okokból fakadnak. 

Az okokat csoportosítani lehet aszerint, hogy az a szerv személyi állományával, infrastrukturális 

helyzetével, az ügyek sajátosságaival, az ügyfelek sajátosságaival kapcsolatosak, vagy a 

szabályozási környezetből fakadnak. Ennek során egyrészt értékelni kell a folyamatelemzés 

során összegyűjtött azon adatokat, amelyek a folyamatok illetve az élethelyzetek sajátosságaira 

vonatkoznak (pl. a szerv adott eljárásban szükségszerűen papíron továbbít dokumentumokat, az 

eljárási szabályok személyes megjelenést követelnek meg, stb.). 

Az ügyfelek sajátosságaival összefüggő okok vizsgálata további adatgyűjtést igényel, amelynek 

szempontjai részben a DESI további alapindikátorai segítségével határozhatók meg. 

Az adott szerv szolgáltatásait igénybe vevő ügyfelek bizonyos sajátosságai kihatással vannak 

magára a szolgáltatás igénybevételére is. A DESI által mért három alapindikátor (humántőke, 

internethaszálat, digitális technológiai integráció) megmutatja, hogy a magánszemélyek és 

vállalkozások milyen mértékben módon vannak jelen az interneten, és valamelyest árulkodnak a 
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felhasználói szokásokról is. Ezek az információk azonban az adott szerv ügyfélkörére nem 

feltétlenül igazak. 

A szervnek tehát célszerű e mutatókat a saját ügyfeleire vonatkoztatva is értelmezni, és ezt 

kiegészítendő statisztikai eszközökkel felmérést végezni annak érdekében, hogy megismerje az 

ügyfelei általános jellemzőit, szegmenseit, az ügyfelei körében jellemző internethasználati 

szokásokat, az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos igényeiket és a szerv által nyújtott 

elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos tapasztalataikat. 
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7. Útmutató az e-közigazgatási költség-haszon elemzési módszertan 

alkalmazásához szükséges adatok felméréséhez 

7.1. Költség-haszon elemzés bemutatása és szerepe a folyamatok felmérése 

során 

A költség-haszon elemzés (CBA, vagy Cost – Benefit Analysis) egy olyan közgazdasági eszköz, 

amelynek célja, hogy különböző döntési változatok közül való választást megalapozza. 

Általában véve a költség-haszon elemzés során a hasznok és költségek számbavétele, 

számszerűsítése, és pénzbeli értékben való kifejezése ("forintosítása") történik meg. A 

forintosított hasznok és költségek közgazdasági módszerekkel elemezhetők, értelmezhetők és 

ezek alapján történhet meg az optimális döntési változat kiválasztása, amely a célt is magába 

foglalja. 

Ha mindezt az elektronikus ügyintézési folyamatok kialakításra vetítjük, akkor a költség-haszon 

elemzés egy-egy projekt, fejlesztés kiválasztásához, valamint a projekten, fejlesztésen belüli 

döntésekhez felhasználható olyan metodika, amely a projekt számszerűsített költségeinek és 

hasznainak elemzését teszi lehetővé, megalapozva ezzel döntések közgazdasági alapon történő 

meghozatalát.  

Nagyon leegyszerűsítve az e-kormányzat esetén a teljes költség-haszon elemzésére a következő 

képletet lehet alkalmazni90:  

(a kormányzat haszna + a 

felhasználók haszna) – 
(a kormányzat költségei + a 

felhasználók költségei) 
= 

az e-kormányzat költség-

haszon hatásai 

Ezt a képletet természetesen a közgazdasági számítások, valamint metodikák árnyalják. 

A költség-haszon elemzések alkalmazásának konkrétan megragadható területe is van, mivel az 

Európai Uniós források felhasználása során az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai 

Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és 

az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 1303/2013/EU rendelet (a 

továbbiakban: 1303/2013/EU rendelet) költség-haszon elemzéssel kapcsolatos 

kötelezettségeket határoz meg. 

A költség-haszon elemzés feladata annak kimunkálása és bemutatása, hogy a közösségi, illetve 

költségvetési forrásokból nyújtott támogatások olyan fejlesztések megvalósulásához járulnak 

hozzá, amelyek 

o költség-hatékonyak; 

o társadalmi hasznuk jelenértéke meghaladja a társadalmi költségeik jelenértékét, 

                                                             
90 A Közigazgatási Informatikai Bizottság 29. számú ajánlása Az elektronikus közigazgatási projektek költség-haszon 
elemzéséről, 
<http://www.etudasportal.gov.hu/pages/viewpage.action?pageId=5734402>, elérés ideje: 2015.11.23 
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o csak a megvalósuláshoz szükséges mértékű támogatást kapnak, túltámogatás 

nem történik; 

o a működtetés során a létrehozott szolgáltatási színvonal pénzügyileg 

fenntartható. 

A költség-haszon elemzéseken keresztül az elemzéssel szemben támasztható célokat, Európai 

Uniós szinten is kidolgozott három elem szolgálja: 

o Szükségletek elemzése, melynek célja, hogy a projekttel kapcsolatos 

szükségleteket, tehát, hogy a projekt eredményeként milyen szükséglet 

kielégítése valósul meg. 

o Alternatívák elemzése, melynek célja annak alátámasztása, hogy a projekt a 

megvalósítható alternatívák közül a legjobb.  

o A pénzügyi elemzés, amely a kiválasztott műszaki megoldásra vonatkozóan a 

beruházónál, kedvezményezettnél felmerülő költségeket és bevételeket veszi 

számba és veti össze, pénzáram (cash-flow) szemléletben. Ennek keretében kell a 

pénzügyi fenntarthatóságot is vizsgálni. 

o A gazdasági elemzés, amelynek célja a kiválasztott műszaki megoldásra 

vonatkozóan a társadalmi hasznosság és költségek vizsgálata. Tekintettel arra, 

hogy ennek a vizsgálatnak a keretében a pénzügyi hasznokat és költségeket kell 

kiegészíteni vagy felváltani társadalmi költségekkel és hasznokkal, ezért ezt 

társadalmi-gazdasági elemzésnek is tekinthetjük. 

o A kockázatelemzés, amelynek célja, hogy bemutassa a beruházási projektek 

esetén mindig fennálló bizonytalansági tényezőket, alapot adva a 

kockázatkezelési stratégia elkészítéséhez. 

Az elektronikus ügyintézés megvalósítása, elektronizálási projektek esetében mindez azt jelenti, 

hogy egy teljes körűen elvégzett költség-haszon elemzés többek között bemutatja 

o az elérhető szolgáltatásokat (például: SZEÜSZ-ök, azonosítási technológiák), 

informatikai eszközöket, megoldásokat (például: saját informatikai eszköz, vagy 

a Nemzeti Infokommunikációs Zrt. által nyújtott eszköz, szolgáltatás), ezek közül 

kiválasztja, hogy a projekt célját melyik eszköz szolgálja legjobban (figyelembe 

véve a jogszabályi kötöttségeket is). 

o a kiválasztott szolgáltatáshoz, informatikai eszközhöz kapcsolódó költségeket és 

bevételeket, 

o továbbá a kiválasztott szolgáltatáshoz, informatikai eszközhöz kapcsolódó 

társadalmi hasznosságot, és társadalom oldalán felmerülő költségeket, 

o valamint a felmerülő kockázatokat, így különösen a technológiával kapcsolatos 

kockázatokat. 

A költség-haszon elemzés előnye, hogy:  

o egy intézkedés (beruházási döntés) valamennyi pozitív és negatív hatását 

figyelembe veszi,  

o a javaslat költségeit és hasznait felmerülésük folyamatában tudja összevetni,  

o alternatív javaslatok összevetésére, rangsorolására is alkalmas.  



Szolgáltatásfelmérési  

Szolgálatásfelmérési útmutató 

 

109 
 

o A költség haszon elemzésnek azonban hátrányai is megfogalmazhatóak, mivel  

o nem tud nem kvantifikálható/ monetizálható hatásokat figyelembe venni,  

o általában drágább és időigényesebb más, kevésbé komplex módszereknél,  

o figyelmen kívül hagyja a disztribúciós kérdéseket. 

A költség-haszon elemzést mindig annak szervezetnek kell elkészítenie, aki fejlesztést tervez, és 

vagy kötelező elkészítenie az elemzést, vagy a fejlesztések tervezése miatt az elemzés mellett 

dönt.  

A költség-haszon elemzést módszerét tekintve a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet III. szakaszában (A nettó bevételt termelő műveletek diszkontált nettó 

bevétele kiszámításának módszere) meghatározott szabályok figyelembevételével kell elvégezni, 

beleértve a diszkontált nettó bevétel kiszámításának módszerét (beleértve a referencia-

időszakot és különbözeti módszert) és a pénzáramok diszkontálását (beleértve a reálértéken 

alkalmazott pénzügyi diszkontrátát) is.  

Ebben a megközelítésben a már meglévő infrastruktúra és annak hatásai adottnak tekintendők 

és a fejlesztési különbözet módszerének alkalmazásához meg kell határozni a projekt nélküli 

változatot („business as usual”) és ezáltal a projekt nélküli eset és a fejlesztés közötti 

különbözeteket. A projekt beruházási, működési költségeit, bevételeit és hatásait a projekt 

nélküli változathoz viszonyítva kell megállapítani a teljes vizsgált referencia időtávra. E szerint 

tehát az elérni tervezett állapot működési költségeit azzal az állapottal kell összehasonlítani, 

amely éppen aktuálisan elektronikus ügyintézés nélkül fennáll.  

Amennyiben nem Európai Uniós forrás felhasználása a cél, vagy a hatások illetve költségek 

becslése szempontjából a projektbeli fejlesztés elválaszthatatlanul épül egy meglévő 

infrastruktúrára, akkor módszertani szempontból a történelmi költségek módszerének 

alkalmazása lehet javasolt. A történelmi költségek módszer alkalmazása esetén úgy kell 

tekintetni meglévő infrastruktúrára (eszközök és technológia) mintha azt a szerv újra 

befektetné, kiegészítve azt az új eszközökkel és technológiával, és az így kialakuló teljes 

befektetés megtérülését kell vizsgálni. 

A projekt nélküli eset leírásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy milyen általános elemzési 

módszer került kiválasztásra. A különbözeti módszer esetén a költség-haszon elemzés során a 

projekt beruházási költségéből, üzemeltetési és karbantartási költségéből, valamint bevételéből 

le kell vonni azon összegeket, amelyek várhatóan a projekt nélküli forgatókönyv esetén is 

jelentkeznének. A történelmi költség módszer alkalmazása esetén – a módszer lényegéből 

fakadóan – a projekt nélküli eset a teljes infrastruktúra hiánya, így minden költség és bevétel, 

továbbá hatás értéke nulla. 

Jelen fejezetben a hangsúly nem a teljes költség-haszon elemzés folyamatára helyeződik, hanem 

a folyamatok felméréshez kapcsolódva az kerül bemutatásra, hogy egy meglévő, még nem 

elektronikus folyamat esetében milyen szempontokat kell figyelembe venni, melyek azok az 

adatok, amelyeket szükségeseknek mutatkozik a felmérések során feltárni.  

Mindezzel előkészíthető a teljes költség-haszon elemzés, mivel az így kapott adatok a költség-

haszon elemzéshez felhasználhatóak, felhasználandóak, ezzel kapcsolatban a priorizálási, 

valamint az elektronizálással foglalkozó módszertani útmutató bővebb információval szolgál. 
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7.2. Költség-haszon elemzések esetei 

7.2.1. Európai Uniós projektek 

Az 1303/2013/EU rendelet 100. cikke értelmében az ERFA és a Kohéziós Alap támogathat olyan 

munkálatok, tevékenységek vagy szolgáltatások sorából álló műveletet, amelyek célja valamely 

olyan, pontosan meghatározott gazdasági vagy műszaki természetű oszthatatlan feladat 

elvégzése, amely egyértelműen azonosított célokkal rendelkezik, és amelynek tekintetében a 

teljes elszámolható költség meghaladja az 50 000 000 EUR-t, illetve a 9. cikk első bekezdésének 

7. pontjában meghatározott tematikus célkitűzéshez hozzájáruló műveletek esetében akkor, ha a 

teljes elszámolható költség meghaladja a 75 000 000 EUR-t (a továbbiakban: nagyprojekt). A 

pénzügyi eszközök nem tekintendők nagyprojekteknek.  

A rendelkezés azért is érdemel kiemelt figyelmet, mivel a hazai elektronikus közigazgatás 

fejlesztés alapját a 2015-2020 közötti időszakban a közigazgatás–és közszolgáltatásfejlesztési 

operatív program (a továbbiakban. KÖFOP) határozza meg. A KÖFOP 75,7%-a az Európai 

Szociális Alapból és 24,3%-a Kohéziós Alapból származik. 

A rendelet 101. cikk e) pontja alapján a tagállamnak vagy az irányító hatóságnak a 

nagyprojektekre vonatkozóan a Bizottság rendelkezésére kell bocsátania a nagyprojektre 

vonatkozóan költség-haszon elemzést, beleértve a kockázatelemzést is, valamint az érintett 

ágazatra és a tagállam, a régió, illetve – adott esetben és amennyiben lehetséges – más közösségi 

régiók társadalmi-gazdasági helyzetére várhatóan gyakorolt hatás bemutatását is. 

A Bizottság a rendelet szerint végrehajtási jogi aktusokat fogad el az elismert bevált gyakorlatok 

alapján a 101. cikk e) pontjában említett költség-haszon elemzés elvégzésekor alkalmazandó 

módszertan megállapítására vonatkozóan, amelyet a Bizottság (EU) 2015/207 végrehajtási 

rendeletének III. számú melléklete tartalmaz. 

A költség-haszon elemzés elkészítéséhez szükséges a 480/2014/EU felhatalmazáson alapuló 

bizottsági rendelet alkalmazása is. 

Ez alapján tehát a Kohéziós Alap támogatásával tervezett Operatív programon belüli 

nagyprojektek tekintetében kötelező a költség-haszon elemezés elvégzése- 

Abban az esetben, ha a projekt nem a Kohéziós Alap, hanem az Európai Szociális Alap 

finanszírozásával készül, abban az esetben az Európai Szociális Alapról és az 1081/2006/EK 

tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 1304/2013/EU rendelet alapján a költség-haszon 

elemzés elkészítésének kötelezettsége nem ál fenn. 

Még ebben az esetben is azonban az irányító hatóság feladata a rendeletek alapján, hogy a 

projektek támogatási feltételeit igazolni tudja, amely magában foglalja valamilyen 

részletezettséggel rendelkező költség-haszon elemzés elkészítését is, tekintetbe véve azt is, hogy 

az egyes alapok esetén a rendeletek meghatározzák, hogy mely költségek támogathatóak az 

egyes finanszírozási formában. Ez azonban nem teljes költség-haszon elemzés elkészítését 

jelenti.  

A költség-haszon elemzés további feladata, amely szintén minden projekt esetében szükséges, 

hogy a vonatkozó szabályrendszer szerint a számítások alapján a támogatás aránya és összege 

számolható legyen. 
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A nagyprojektek és jövedelemtermelő projektek esetében, mindenképpen szükséges a meglévő 

állapottal kapcsolatos költség-haszon elemzés alapját képező adatok begyűjtése. Ehhez 

kiindulópontként a fejlesztési különbözet módszerén alapuló gyűjtést ajánlott alkalmazni, mivel 

elsősorban ezt támogatják az Európai Uniós módszertanok.  

Amennyiben már a felmérési, vagy a projekt előkészítési szakaszában is megállapítható, hogy a 

fejlesztési különbözet módszere nem lesz alkalmazható az infrastrukturális sajátosságok miatt, 

csak abban az esetben javasolt a történelmi költségek módszerén alapuló adatgyűjtést végezni.  

7.2.2. Európai Uniós forrás felhasználásával nem járó projektek  

Azokban az esetekben, amikor állami költségvetési, vagy saját források felhasználásával kerül 

sor egy elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztésre, szintén szükség lehet költség-haszon 

elemzés elkészítésére, azonban ezekben az esetekben (ha nem feltétele a költségvetési forrás 

folyósításának) az elemzés elkészítése nem kötelező.  

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos fejlesztések esetén a költség-haszon elemzés 

elvégzése melletti általános érv, hogy a fejlesztés költségei mellett komoly anyagi ráfordítást 

jelentenek a fenntartás és üzemeltetés költségei is. Ezek számítását nem lehet elhagyni a 

fejlesztés tervezése esetén sem, amelyre alkalmas egy költség-haszon elemzés elvégzése is. 

További általános szempont, hogy az elektronikus ügyintézési szolgáltatások az ügyfelek 

számára is eredményezhetnek költséget, amelyeket kalkulálni szükséges a projekt 

megvalósítását megelőzően, mivel, ha a meglévő állapothoz képest a fejlesztés következtében 

előálló állapot terhesebb az ügyfelekre nézve, abban az esetben a fejlesztések megvalósításának 

igazolhatósága kérdésesé válik. 

Javasolt lehet továbbá a költség-haszon elemzés elkészítése minden olyan esetben, ahol: 

o adott szervezeten belül több egymással versengő projekt van ugyanazon forrás 

felhasználásért, 

o projekt költségvetése eléri az Európai Uniós nagyprojekt értékhatárát, 

o az elektronikus ügyintézés megvalósításához több, egymást helyettesítő szolgáltatás 

felhasználására van lehetőség, legalább a szolgáltatások közötti választásról szóló döntés 

meghozatala érdekében. 

7.3. Költség-haszon elemzés előkészítése a folyamatok felmérése során 

A költség-haszon elemzés előkészítését nehezíti, hogy az Európai Uniós projektek keretében 

általában meghatározott azon költségek köre, amelyeket a projekteket irányító hatóság elvár 

akár a nagyprojektek költség-haszon elemzése keretében, akár a támogathatósági feltételek 

esetében. Ezeknek a költségeknek a köre azonban még nem ismertek a projektindításokat 

megelőzően. Ilyen pályázatok során figyelembe kell venni a kiíró által meghatározott, el nem 

számolható költségeket is, ilyen költségeket nem lehet a költség-haszon számítás keretében 

bemutatni. Erre tekintettel jelen fejezet olyan általános módszertani útmutatást kíván adni, 

amely általánosan segíti a költség-haszon elemzés előkészítését és megvalósítását .  

Az adatok gyűjtésével kapcsolatban az alábbi módszertani szempontokat kell figyelembe venni a 

folyamatok felmérésének szakaszában: 
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o A költség-haszon elemzést, vagy a költségszámítást már a megvalósíthatósági tanulmánynak 

tartalmaznia kell, tehát az elemzés elkészítése a projekt tervezési fázisának szükséges 

lépése, a szükséges adatokat is ennem megfelelően kell a költség-haszon elemzést, vagy 

költségszámítást végző személy részére átadni.  

o A költség-haszon elemzést nem lehet elkülönítetten kezelni a projekten belül integráltan 

kell kezelni a műszaki, intézményi tervezéssel. 

o költség-haszon elemzést felül kell vizsgálni amennyiben: 

- a költségbecslések pontosabbá válnak, 

- a műszaki tervezés a költség-haszon elemzés elkészítésének időpontjához képest 

újabb fázisba kerül és ezzel a költség-haszon elemzésben foglaltak pontosíthatóak. 

A meglévő állapot felmérése során figyelembe veendő szempontok: 

o a folyamatok felmérése során meg kell határozni azokat a pontokat, amelyek SZEÜSZ-el, 

vagy KEÜSZ-el, egyéb informatikai megoldással kiválthatóak, ezeket, mint reális 

alternatívákat kell bemutatni (részletesen lásd a szolgáltatások elektronizálásához a jelen 

projekt későbbi fázisában elkészülő útmutatót), 

o fel kell mérni, hogy mennyi az adott folyamat megvalósításának közigazgatáson belüli 

költsége, így különösen mennyi a folyamattal kapcsolatos személyi jellegű kiadás, szervezeti 

kiadás, fenntartási költség [részletesebb költségkimutatáshoz segítséget nyújthat a jelen 

projekt későbbi fázisában elkészülő kiválasztási (priorizálási-súlyozási) szempontrendszer]. 

o fel kell mérni, hogy a meglévő folyamat mekkora ráfordítást igényel (így különösen költség 

és idő ráfordítást) az ügyfelek részéről, 

o fel kell mérni, hogy a folyamat milyen kapcsolódási pontokkal rendelkezik: 

- más folyamatokkal (akár belső, akár külső, más szerv által megvalósított folyamattal, 

input és output oldalon egyaránt), 

- más nyilvántartással (tehát milyen interoperabilitási kapcsolatai vannak, input és 

output oldalon egyaránt). 

o fel kell mérni, hogy mennyi az adott folyamat lefutásának teljes és átlagos időtartama (tehát, 

hogy milyen hosszú lehet az ügyintézési idő és általában mennyi az ügyintézési idő), 

o fel kell mérni, hogy milyen dokumentumok, iratok, és adatok szükségesek a folyamat 

elindításához, valamint lezárásához. 
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1. sz. melléklet  

– Folyamatleírási mintatáblázat 

Attribútumok Leírás 

1.Folyamatazonosító adatok 

Folyamat neve:   

Azonosító:  

2.Verzió és a készítés dátuma 

Verziószám:   

Készítés dátuma:   

Validáció dátuma:   

Korábbi verzió száma és készítési dátuma:   

Változáskövetés:   

3.Folyamatkészítő(k) és felelősök adatai 

A készítő munkacsoport megjelölése:   

Készítő(k) neve és beosztása:   

Külső szakértő(k) neve és szerepe:   

A folyamatgazda szervezet neve:   

4.Folyamat lényege röviden 

Mi a folyamat célja, rendeltetése:  

Kulcsszavak:  

5.Jogszabályok, egyéb dokumentumok 

Jogszabályok:  

Egyéb dokumentumok:  

Jogalkalmazási sajátosságok:   

6.A folyamat résztvevői 

Ügyfél:  

Ügyfél oldali elvárások:   

Hatóság:  
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Másodfokon eljáró szerv:   

Szakhatóság(ok):  

Szakértő(k):   

Kormányablak, egyéb közreműködő hatóság:  

Egyéb résztvevők:   

7.A folyamat kezdete, lépései és vége 

Indítóesemény:  

Első lépés a folyamatban:   

A folyamat lépéseinek felsorolása:  

Alternatív utak:   

Folyamatváltozatok:   

Záróesemény(ek):   

8.Produktumok, termékek 

Indító produktum:  

Közbenső produktum(ok):   

Végső produktum:   

Célproduktum:   

Nyilvántartás:  

9.Kapcsolat más folyamatokkal 

Alfolyamatai:  

Minek az alfolyamata:   

Élethelyzet:  

Kapcsolódási pontok – input oldalon:   

Kapcsolódási pontok – output oldalon:   

Egyéb kapcsolódó folyamatok:   

10.Elektronizáció foka 

Elektronizáció foka:   

Legmagasabb szinten álló elem(ek):   
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11.Erőforrások és adminisztratív terhek 

Költségek:  

Személyes megjelenés(ek):   

Benyújtandó iratok:  

Adatkérések és adattovábbítások:   

Ügyintézési határidő:   

Átlagosan mennyi idő alatt fejeződik be:   

Előfordulási gyakoriság:   

Elektronikus ügyindítások száma:   

12.Egyéb jellemzők 

Sikertényezők:   

Költségek és hasznok elemzése:   

13.Megjegyzések 

  

 

  



Szolgáltatásfelmérési útmutató 

mellékletek 

 

117 
 

2. sz. melléklet  

– Táblázat az élethelyzetek meghatározásához 

 

URL: Szolgaltatasfelmeresi utmutato 2_melleklet_pub.xlsx 

  

/Media/Default/Egyéb%20tájékoztatások/Elektronizálási%20módszertani%20anyagok/SzolgFejl_A_Szolgaltatasfelmeresi%20utmutato%202_melleklet_pub.xlsx
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3. sz. melléklet  

– Táblázat az élethelyzetek csoportosításához 

 

URL: Szolgaltatasfelmeresi utmutato 3_melleklet_pub.xlsx 

 

/Media/Default/Egyéb%20tájékoztatások/Elektronizálási%20módszertani%20anyagok/SzolgFejl_A_Szolgaltatasfelmeresi%20utmutato%203_melleklet_pub.xlsx
/Media/Default/Egyéb%20tájékoztatások/Elektronizálási%20módszertani%20anyagok/SzolgFejl_A_Szolgaltatasfelmeresi%20utmutato%203_melleklet_pub.xlsx

