
KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
POLGÁRMESTERI HIVATALA 

6200 Kiskőrös, Petőfi tér 1. 
Tel.: (06) 78-311-122; Fax: (06) 78-312-160 

 

 

Partnerség erősítésének lehetőségei az Önkormányzat és a 
település lakossága között 

 

 

TANULMÁNY 
ÁROP 1.A.2/A-2008-0026 

 

 

Érvényessége kiterjed Kiskőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala vezetőire, 
alkalmazottaira, partnerkapcsolataira, a szervezetfejlesztéssel érintett valamennyi hivatali 

működési folyamatra. 

 

 Jóváhagyta: 

_____________________________________ 

Domonyi László 
polgármester 

 

A kiadás dátuma: 2009.11.16. 

FIGYELEM! 
Jelen tanulmány Kiskőrös Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának dokumentuma. 

Továbbadása, sokszorosítása írásos engedély nélkül nem megengedett, a benne szereplő információkat csak a minő-
ségirányítási rendszer működéséhez lehet felhasználni! 

 

A Projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

Készítette: 4 Sales Systems Kft. 

Jelen szabályozás kinyomtatott formátumú változata csak akkor használható, ha annak hatálybalépési dátuma meg-
egyezik az elektronikus dokumentumtárban tárolt törzspéldányéval. 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

2
Tartalomjegyzék 

 

Tartalomjegyzék ............................................................................................................................................ 2 

1 Bevezető ............................................................................................................................................... 3 

2 A kapcsolattartás általános formái az Önkormányzat és a lakosság között ................................ 4 

2.1 A lakosság és az Önkormányzat elvárásai a kapcsolattal szemben ....................................... 5 

2.2 A hagyományos eszközökön alapuló kapcsolattartási formák .............................................. 5 

2.3 Az elektronikus eszközökön alapuló kapcsolattartási formák .............................................. 7 

3 A kapcsolat fejlesztésének lehetséges irányai ................................................................................ 12 

3.1 Lakossági információs igények ................................................................................................ 12 

3.2 Egyirányú kapcsolat ................................................................................................................... 13 

3.3 Kétirányú kapcsolat ................................................................................................................... 14 

3.4 Elektronikus ügyintézés ............................................................................................................ 16 

3.5 Partnerség ................................................................................................................................... 17 

4 A kapcsolat fejlesztésének javasolt iránya ...................................................................................... 18 

4.1 Tematikus levelezési lista kialakítása ....................................................................................... 18 

4.2 Moderált fórumok kialakítása .................................................................................................. 19 

4.3 E-Demokrácia megvalósítása ................................................................................................... 21 

4.3.1 Döntés előkészítési folyamat megnyitása a lakosság felé ............................................. 21 

4.3.2 Szavazási lehetőségek biztosítása .................................................................................... 22 

4.3.3 Blogok kialakítása .............................................................................................................. 22 

4.4 Elektronikus ügyintézés támogatása ....................................................................................... 23 

4.4.1 Ügyintézési folyamatok publikálása ................................................................................ 24 

4.4.2 Letölthető űrlapok megjelenítése .................................................................................... 25 

4.4.3 Elektronikus űrlapok befogadása .................................................................................... 25 

4.4.4 Elektronikus ügyintézés, ügyfél tájékoztatás ................................................................. 26 

4.4.5 A szolgáltatás igénybevételének módjai ......................................................................... 27 

4.4.6 Javaslatok Kiskőrös számára ............................................................................................ 27 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

3
1 Bevezető 

Kiskőrös Város Polgármesteri Hivatala a fejlesztési lehetőségeket felismerve rengeteg időt és 
energiát fordít a fejlesztésekre és a fejlesztések során bevezetett kommunikációs és egyéb korsze-
rű megoldások gyakorlati hasznosítására.  

A városfejlesztés során megtörténik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal működésének 
alapos felülvizsgálata, és a lehetséges fejlesztések és korszerűsítések bevezetése, amelyek meg-
könnyítik az egyes hivatali egységek közötti, illetve az önkormányzat és az intézmények valamint 
az Önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációt. 

A fejlesztés és a korszerűsítés azonban nem csak az Önkormányzat és szervezeti egységei közötti, 
az önkormányzat és az intézmények közötti kommunikáció megkönnyítésében játszik fontos sze-
repet. Kiemelten fontos szerep jut az Önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció egysze-
rűsítésében is amelyek lehetővé teszik a lakosság véleményének, igényeinek minél hatékonyabb 
megismerését, és a lakosság bevonását a városfejlesztés lehetséges további irányainak kidolgozá-
sába, a döntési mechanizmusokba.  

A jelenlegi tanulmány mellett több tanulmány készül a szervezetfejlesztés vonatkozásában, ame-
lyek a fejlődés fenntartásához és egy jobb minőségű működéshez, egy jobb minőségű kommuni-
káció biztosításához igyekeznek hozzájárulni.  

Ezen tanulmányok jelen darabja az infokommunikációs lehetőségek szerepét és előnyeit mutatja 
be, illetve annak előnyeit, hogy miért érdemes és szükséges a kommunikáció fejlesztése, minél 
szélesebb körben történő alkalmazása a lakosság és az Önkormányzat közötti kommunikáció 
során. 

Az infokommunikáció azonban nem csak a kommunikáció formális módját hivatott korszerűsí-
teni, hanem lehetőséget biztosítani az Önkormányzat és a lakosság közötti partnerség hatékony 
kialakítására és fenntartására, olyan új kommunikációs csatornák nyitására, amelyek segítségével 
szorosabb kapcsolat alakítható ki.  

Napjaink mediatizált társadalmában, ahol az információ és értékőrzés illetve a kommunikáció és a 
hírek továbbításának legfőbb csatornája a média, kiemelten fontos szerep jut a személyes, szoro-
sabb kapcsolatnak, ami paradox módon előtérbe helyezi az internet által kínált lehetőségeket.  

Ezek a lehetőségek mind a kommunikációban, mind az ügyintézésben, mind az élet más területe-
in időt, energiát és költséget takaríthatnak meg. A költséghatékonyság mellett a környezetvédelmi 
szempont is jelentős, hiszen a papíralapú ügyintézéssel és levelezéssel szemben elektronikusan 
történik az információátadás, az űrlapok kitöltése (így elég csak a hibátlan példányt kinyomtatni és 
elküldeni) és egyre több helyen már a nyomtatványok, kérelmek és űrlapok, tehát az ügyintézés 
teljes folyamata lebonyolítható az interneten keresztül. Ezzel szorosabbra fűzhető az Önkor-
mányzat és az lakosság kapcsolata, hiszen nincs szükség külön kinyomtatni, elküldeni és rendsze-
rezni a dokumentumokat, mert egy kattintással azonnal elküldhető és az erre kialakított szoftve-
rek segítségével könnyen rendszerezhető is. Ezáltal a lakosok is közvetlenebbnek, személyesebb-
nek érzik a hivatalt. 

Az Önkormányzat alapvető célja a lakosság minél szélesebb körével partnerség kialakítása (be-
vonva a civil szerveződéseket), bevonása a döntési mechanizmusokba ezzel biztosítva a település 
fejlesztése szempontjából jobb, hatékonyabb döntések meghozatala és a döntések végrehajtásába 
történő bevonása. 
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2 A kapcsolattartás általános formái az 

Önkormányzat és a lakosság között 

Az Önkormányzat és lakosság közötti kapcsolattartásnak fontos szerepe van a településfejlesztés 
további irányainak meghatározásában, a fenntartható fejlődés biztosításában és az ügyintézés kor-
szerűsítésében. A két legfontosabb feladat a kapcsolat kiépítése, és a kapcsolat fenntartása. 

A kapcsolat kiépítésében az a fő cél, a lakosság tájékoztatása a település jelenlegi helyzetéről, az 
ügyintézés menetéről, a településfejlesztés várható lépéseiről és a lakosság igényeinek felmérése a 
településsel kapcsolatban. A kapcsolat fenntartásában kiemelt szerepe van a folyamatos tájékozta-
tásnak és a folyamatos igényfelméréseknek, az elégedettség mérésének, valamint az ügyintézés 
minél gördülékenyebbé tételének.  

A folyamatos tájékoztatás célja, hogy a lakosság naprakészen rendelkezzen a fenntartható fejlő-
désre és a település életére vonatkozó információkkal és ez által aktív részese legyen a közösség 
tevékenységének. 

A folyamatos igényfelméréseknek és az elégedettségméréseknek a fejlesztések lehetséges irányai-
nak, és jövőbeni céljainak meghatározásában van kiemelt szerepe. A folyamatos visszajelzések 
révén az Önkormányzat tájékozódhat a saját működésének erősségeiről és gyengeségeiről, illetve 
fejlesztési javaslatokat is kaphat. 

Az ügyintézés minél gördülékenyebbé tétele fontos szempont mind a lakosság, mind az Önkor-
mányzat számára.  

A lakosság számára az idő és energianyereség a legfontosabb. Tehát egy ügyfélközpontú ügyinté-
zésre van szükség, ahol az ügyfél is úgy érzi, hogy valóban az ő érdekeit tartják szem előtt. Az 
ügyfél elégedettsége pedig magával vonja egy pozitív kép kialakulását az Önkormányzatról és a 
településről, amely fontos eleme a fenntartható fejlődésnek. 

Az Önkormányzat számára az energiatakarékosság és az időtakarékosság mellett a költségtakaré-
kosság is fontos szempont.  

A kapcsolat kialakításának és fenntartásának tehát jelentős szerepe van a település fenntartható 
fejlődésében. A kapcsolat kialakításának két legfőbb eszköztípusa az elektronikus és a hagyomá-
nyos eszközök csoportjába sorolható.  

A kapcsolattartásban kiemelt szerepe van a nyilvánosságnak, tehát szükség van egy olyan terepre, 
olyan fórumra ahová a településsel kapcsolatos információk felkerülhetnek, és amelyen a lakosság 
ezeket az információkat a lehető leghamarabb és a lehető legegyszerűbben elérheti. 

Ezen túlmenően nagyon lényeges annak pontos megismerése, hogy az egyes kapcsolatokban 
résztvevők (pl.: Önkormányzat, lakosság, stb.) pontosan mit várnak az adott kapcsolattól, mivel a 
kapcsolat kiépítése csak akkor eredményes, ha a kapcsolatban résztvevők elvárásai túlnyomó részt 
érvényre jutnak. Ebben az esetben a kapcsolat tartós, a részt vevők tesznek a kapcsolat fenntartá-
sáért, ápolásáért.  

 



 4Sales Systems  
 www.4sales.hu 

 info@4sales.hu 

 

 

Projektmenedzsment � Minőségbiztosítás � Pályázatírás � EU-s pályázatok � Informatikai megoldások 

5
2.1 A lakosság és az Önkormányzat elvárásai a kapcsolattal 

szemben 

A lakosság számára a legfontosabb szempont az Önkormányzattal való kapcsolattartásban az 
információigény kielégítése, az ügyintézés minél egyszerűbbé, gyorsabbá és kényelmesebbé tétele. 
Továbbá az Önkormányzat tevékenységének megismerése, megértése, illetve belefolyni a döntés-
hozatali folyamatokba és a városfejlesztési tervek kidolgozásába. 

A lakosság számára azonban nem pusztán az fontos, hogy tájékozódjanak, illetve belelássanak 
ezekbe a folyamatokba. Fontos számukra a lakóhelyük, és emellett annak a lehetősége is, hogy a 
lakóhelyüket érintő változásokkal kapcsolatban véleményt nyilváníthassanak, és ezt a véleményt a 
döntéshozatali folyamatokban és a fenntartható fejlődésben figyelembe vegyék.  

Tehát, hogy ne csak végrehajtói, esetleg elszenvedői legyenek ezeknek a döntéseknek, hanem 
partnerként vehessenek részt az őket érintő ügyekben és aktív résztvevői lehessenek a számukra is 
kedvező innovatív környezet kialakításában, és hozzájárulhassanak a fenntartható fejlődéshez. 

A lakosság széleskörű tájékozottsága az Önkormányzat elvárása is, hiszen sok időt és energiát 
megtakaríthat az ügyintézés során az ügyfél önmagának és az ügyintézőnek is, ha előre tájékozó-
dik az aktuális ügymenettel kapcsolatban. Emellett a tájékozottság elősegíti azt is, hogy a lakosság 
megértse és támogassa az Önkormányzat fejlesztési törekvéseit és érdemben tudjon részt venni a 
döntéshozatali folyamatokban, illetve releváns véleménnyel tudjon hozzájárulni a felmerülő kér-
désekhez.  

A kapcsolat kialakításának és fenntartásának tehát jelentős szerepe van a település fenntartható 
fejlődésében, és ennek két legfőbb eszköztípusa az elektronikus eszközök és a hagyományos esz-
közök.  

A kapcsolattartásban kiemelt szerepe van a nyilvánosságnak, tehát szükség van egy olyan terepre, 
olyan fórumra ahová a településsel kapcsolatos információk felkerülhetnek, és amelyen a lakosság 
ezeket az információkat a lehető leghamarabb és a lehető legegyszerűbben elérheti.  

A továbbiakban a lakosság és az önkormányzat elvárásai a kapcsolattal szemben, a hagyományos 
kapcsolattartó eszközök és az elektronikus kapcsolattartó eszközök kerülnek bemutatásra. 

2.2 A hagyományos eszközökön alapuló kapcsolattartási 
formák 

A kapcsolattartás hagyományos formái közé tartozik: 

• Telefonon keresztül történő megkeresés 
• Helyi újságok 
• Hivatalos levél küldése 
• Plakátok 
• Hirdetmények  
• Személyes megkeresés. 

A telefonos megkeresés során lehetőség van egy adott üzenet eljuttatására, illetve közvélemény 
kutatásra. Legnagyobb előnye, hogy szinte minden háztartásban található telefon, ezért széles 
körben eléri a lakosságot, a közvélemény kutatás során pedig lehetőséget ad az azonnali visszajel-
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zésekre és a lakosság véleményének, igényeinek és elvárásainak azonnali felmérésére. Ugyanakkor 
hátránya, hogy az emberek nagy része nem hajlandó a telefonos közvélemény kutatásokra vála-
szolni, fél attól, hogy bármilyen személyes adatot kiadjon, amire szükség lenne az eredmények 
értékelésénél és nem akar erre időt szánni.  

Egy adott üzenet (leggyakrabban politikai tartalmú) átadásakor egy előre rögzített üzenetet játsza-
nak le a felhívottnak. Ennek előnye, hogy a hanganyagot egyszer kell elkészíteni, és utána korlát-
lan számban felhasználható, de hátránya, hogy a hallgató személytelennek érzi és gyakran végig 
sem hallgatja. 

A telefonos megkeresés mindkét formájánál hátrány az is hogy nagyon költséges ez a fajta kap-
csolattartás a lakossággal. 

A helyi újságok előnye, hogy innovatív környezetben érezheti magát a lakosság, hiszen saját 
sajtóorgánummal rendelkeznek, amelyben tájékoztatást kaphat a helyi ügyekről, és nem csak neki 
szól, hanem esetleg róla is, tehát itt személyes portrék is megjelenhetnek akár az Önkormányzat 
tagjairól, akár a lakosságról, amely közelebb hozza őket egymáshoz, illetve a lakosok maguk is 
írhatnak bele cikkeket, ami még inkább növeli a kötődésüket a településhez.. A helyi lapok a helyi 
Önkormányzat támogatásával jelennek meg vagy külsős szerkesztőséggel, vagy az Önkormányzat 
tagjainak munkájával. Ez nagyon költséges, sokszor nem tud kellő rendszerességgel megjelenni, 
mert nehéz megfelelő mennyiségű és minőségű tartalommal megjelenni, az összeállítása sok ener-
giát igényel, a nyomtatás és a terjesztés pedig nagyon költséges.  

Hivatalos levél küldésekor tájékoztathatjuk a lakosságot valamilyen eseményről, a térség fejlesz-
tésének programjáról, hivatalos rendeletekről, döntésekről, intézkedésekről vagy tartalmazhat 
felszólítást. Ez a módszer szintén nagyon költséges és időigényes, ráadásul nincs vagy nagyon 
kicsi a lehetőség az interakcióra, a kétirányú kommunikációra. 

Az üzenetek eljuttatásának két további eszköze a hirdetmények és a plakátok. Hátrányuk, hogy 
ezek kizárólag egyoldalú kommunikációt tesznek lehetővé és a lakosság elérése függ az emberek 
hajlandóságától, hogy felkeresik-e az üzenő falakat. Előnye, hogy kevésbé költséges, mint a min-
den lakosnak kiküldött hivatalos levelek, értesítők, mert egy hirdetménnyel minden arra járó em-
ber elérhető és az is hozzájuthat az üzenetekhez, akihez a telefonon keresztül, vagy elektronikus 
médiumon keresztül érkező üzenet nem jutna el, mert nincs meg hozzá otthonában az infrastruk-
túra. A plakátnak nagy előnye az is, hogy vizuális, és a színekkel, formákkal és a jól megfogalma-
zott minimális szöveggel, sokkal nagyobb hatást tud gyakorolni az emberekre, és sokkal intenzí-
vebb les az üzenet átadása.  

A személyes megkeresés a lakosság számára pozitív, hiszen meglátogatják, és időt szánnak arra, 
hogy kiderítsék a véleményét és bevonják a település ügyeibe. Ugyanakkor ez a legkevésbé gazda-
ságos forma, hiszen rengeteg időt és energiát igényel, és túl hosszú időbe tartana mindenkit meg-
keresni, ugyanakkor egy kis településen nagy felháborodást váltana ki, ha csak néhány személyt 
választanának ki erre a többieket pedig kihagynák. 

Összefoglalva a hagyományos kapcsolttartási formák nagyon kedveltek, de gazdaságtalanok (sok 
időt, energiát eredményeznek, és szinte lehetetlen minden érdekelthez eljutni). Ezen hiányosságok 
kompenzálására jöttek létre az elektronikus eszközökön alapuló kommunikációs formák. 
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2.3 Az elektronikus eszközökön alapuló kapcsolattartási 

formák 

A kapcsolattartás elektronikus eszközökön alapuló formái: 

• Televízió, 
• Rádió  
• Fax,  
• Internetes portálok 
• Fórumok 
• Levelezőlisták 
• Elektronikus ügyintézés 
• Blogok 
• Teleházak 
• E- Magyarország pontok 

Az elektronikus eszközös útján történő kapcsolattartásban fontos szerepe van annak, hogy meny-
nyire elterjedt az adott eszköz a háztartásokban. A telefon és a televízió mellett a legtöbb háztar-
tásban már megtalálható a számítógép és az internet is, amely a kapcsolatoknak több új csatorná-
ját is megnyitja alakosság és az Önkormányzatok közötti kapcsolattartás számára. 

A helyi televízió működtetése nagyon költséges és sok település nincs erre lehetőség, de ahol 
van, ott a lakosság széles körét elérhetik vele. Ugyanakkor minél kisebb a település, és minél keve-
sebb az esemény, annál nehezebb tényleges tartalmakkal kitölteni a műsoridőt. 

A helyi rádiók előnye, hogy munkába menet, vagy akár munka közben is hallgathatják a lakosok, 
így napközben is használható, ellentétben a telefonnal és a televízióval, ahol a legnagyobb nézett-
ség, illetve a legnagyobb esély az elérésre a munkaidő előtti és a munkaidő utáni időszakban van. 
Kivételt képez ez alól az idősebb korosztály, a délelőtti műsorok leginkább őket tudják megszólí-
tani. Ugyanakkor a rádió fenntartása is költséges, és a műsoridő kitöltése tényleges tartalmakkal itt 
is okozhat problémákat. Ugyanakkor a rádió adta lehetőségek jobb kihasználását elősegíti, ha in-
ternetes formában is megjelenik. Így ha felkerülnek a korábbi adások is, akkor bárki utánakereshet 
az őt érdeklő témáknak, és nincsenek a műsoridőhöz kötve. A rádió lehetőséget nyújt az interak-
cióra is. 

A fax kevésbé elterjedt eszköz a háztartásokban, ezért a faxon keresztüli kapcsolattartás nehézkes 
a lakossággal, de előnye ennek is, a személyesség. 

A portálok annyival többek egy egyszerű honlapnál, hogy nem csak megtekintést, hanem interak-
ciót is lehetővé tesznek a böngészők számára. E lehet egyben üzenő fal, levelezőrendszer, helyet-
tesítheti a helyi újságokat, hivatalos leveleket, megjelenítheti az aktualitásokat, a település életével, 
fejlesztésével kapcsolatos össze dokumentumot és eseményt, lehetőséget nyújthat feliratkozni 
hírlevélre és színtere lehet egy aktív közösségi életnek. Arculata tükrözheti a település arculatát, 
illetve előreutalhat az elérni kívánt fejlettségre. A modernség, a fejlődését érzetét kelti a böngé-
szőben egy jól kialakított portál, a lakosság számára pedig aktív közösségi életet adhat, ha azonnal 
értesülhet a hírekről, eseményekről, e- ügyintézés segítségével elintézheti a településsel kapcsola-
tos ügyeit, fórumon kifejtheti a véleményét, és láthatja a fejlesztés irányait. Kommunikálhat az 
önkormányzattal, képviselőkkel illetve a többi lakossal és ezzel egy közösség része lehet, nagyobb 
kötődés alakul ki a település iránt is. Sokkal nagyobb hatást is érhet el mint a hagyományos eszkö-
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zök, mert sokkal szélesebb skálán tudja eléri a lakosokat. Nem csak szövegszerű, vagy képi infor-
mációkkal, hanem hang és videó anyagokkal is. Szavazásokat és közvélemény kutatásokat indít-
hat, amelyet akkor töltenek ki amikor van rá idejük, kedvük, és amely így sokkal költségkímélőbb, 
mint telefonon keresztül, papíron vagy személyesen megkeresni a lakosságot. Amellett, hogy költ-
ségkímélő, sokkal könnyebb feldolgozni az eredményeket is.   

A fórumok lehetőséget nyújtanak a lakosoknak egymással is kapcsolatot kialakítani, és hozzá-
szólni a fórumon felvetett témákhoz. A fórumon lehet szavazást indítani bármilyen témáról, és 
lényegesen egyszerűbbé teszi az eredmények összesítését. Teret enged az Önkormányzat tagjai és 
a lakosság közötti kommunikációnak és a beszélgetések során felmerülhetnek olyan ötlete a lako-
sok részéről, amelyeket be lehet építeni a településfejlesztés programjába is, ez által a lakosság 
igényeihez igazítva azt. Ez tehát egy folyamatos, interaktív kommunikációt tesz lehetővé, ahol 
bárki elmondhatja a véleményét, és bárki felteheti az őt foglalkoztató kérdéseket.  

A levelezőlisták segítségével e-mailben tájékoztathatjuk az adott téma iránt érdeklődőket, amely 
gyorsabb és sokkal kevésbé költségesebb, mint a hivatalos levelek küldése. Címlisták kialakítására 
több lehetőség is van. Egyrészt kutatómunkával összegyűjthetők azok a cégek, települések, sajtó-
képviselők, intézmények, beszerzési partnerek és civil szervezetek, amelyekkel a település már 
kapcsolatba került, és ezeket tematizálva, az adott csoportokat érintő híreket könnyen lehet egy-
szerre több címzettnek is továbbítani, így értesülhetnek az aktualitásokról és a várható esemé-
nyekről. A másik lehetőség, hogy a portálon lehetőséget biztosítunk a lakosságnak hírlevélre való 
feliratkozásra, tehát a lakosság alakítja ki a címlistát. 

A blogok olyan bejegyzések sorozatából álló weboldalak, amelyek periodikusam bővülnek újabb 
és újabb bejegyzésekkel. Formailag és tematikailag kötetlen, ezt az úgynevezett „blogger” azaz a 
blog írója alakítja ki. Lehet egy interneten közzétett, személyes napló, de lehet véleménynyilvání-
tás, vagy üzleti kommunikáció eszköze is. Sok blog lehetővé teszi a böngészők számára megjegy-
zések hozzáfűzését az egyes bejegyzésekhez, amellyel maguk is írhatják, alakíthatják, tovább 
bonthatják a témát, és egy közösség alakulhat ki a blog illetve annak témája körül. Képi és hang-
anyagokat, videókat és linkeket is közzétehet.  Az Önkormányzatok esetében maga az Önkor-
mányzat, illetve egyénileg a képviselők is indíthatnak blogot a településfejlesztés, és a település 
életének, illetve az önkormányzat és a lakosság együttműködésének témakörében. Ez lehet sze-
mélyesebb vagy hivatalosabb hangvételű, és amennyiben engedélyezik a megjegyzések hozzátétel-
ét, itt is kialakulhat egy párbeszéd a blog elindítója és a blog olvasói között. 

Az elektronikus ügyintézés fontos része lehet az Önkormányzat működésének, és összekapcso-
lódhat a település honlapjának működésével. Az elektronikus ügyintézés internet alapú ügyinté-
zést jelent, aminek több szintje lehet. A legegyszerűbb formája, ha letölthetjük az adott hivatal 
elérhetőségét, és foglalhatunk időpontot. Egy magasabb szintje, amikor feltöltenek űrlapokat, 
amelyekért így nem kell bemenni az adott intézménybe, hanem otthon is letölthetjük, kinyomtat-
hatjuk, és kitöltve postán elküldhetjük, vagy személyesen leadhatjuk. A fejlődés iránya, és az e- 
ügyintézés jövője azonban a még kevés helyen megvalósuló tényleges ügyintézés. Amikor egy 
ügyfélkapun keresztül azonosítjuk magunkat és interneten keresztül intézhetjük az ügyeinket, éjjel 
nappal, anélkül hogy várakoznunk kellene az Önkormányzatnál. Ez a felhasználónak és az Ön-
kormányzatnak is időt és energiát takarít meg, és egy sokkal kényelmesebb, ügyfélbarátabb ügyin-
tézést tesz lehetővé. Egyrészt sokkal kényelmesebb otthon, a megszokott környezetben egy álta-
lunk választott időpontban elintézni a korábban papíralapú ügyeinket, másrészt környezetkímélő 
és az Önkormányzat is hatékonyabban tudja intézni az ügyeket, ha a front-office szolgáltatások-
ból erőforrásokat tud a back-office funkciókra (pl.: ügyintézés) átcsoportosítani. Természetesen 
vannak ügyek, amelyekhez személyes találkozásra van szükség, de amihez nincs, azt megkönnyíti. 
Emellett a beérkezett űrlapok feldolgozása is sokkal egyszerűbb egy szoftver segítségével, és az 
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archiválás is történhet számítógépen, tehát sokkal kevesebb helyet igényel. Mindemellett költség-
kímélő megoldás, hiszen az infrastruktúra kiépítése után csak ellenőrizni kell a beérkező űrlapo-
kat. Hátránya, hogy még sok háztartásban nincs internet, illetve sokan nem tudják ezeket az esz-
közöket használni, tehát oktatást igényel. Ezen túlmenően, sokan nem bíznak az internetes alapú 
ügyintézésben, félnek, hogy nem érkeznek be az elküldött üzenetek, illetve jobban szeretik a sze-
mélyes kontaktust. Ezen a pozitív példák és a fiatalabb generáció internet alapú életvitele sokat 
segíthet.  

A teleházak korszerű infokommunikációs technológiával felszerelt közösségi hozzáférési pon-
tok, amelyek lehetőséget nyújtanak az internet elérés használatára a lakosság azon tagjainak szá-
mára is, akiknek otthonukban erre nincs lehetőségük. A teleházak elterjedése a könyvtáros szak-
mához kötődik, hiszen az alapja az információszolgáltatás lehetőségének kibővítése, de elsősor-
ban civil szervezetek útján valósult meg.  

A teleházak működését befogadó intézmények elsősorban a könyvtárak, művelődési házak, isko-
lák, közösségi házak és a tájházak, de sok helyen a helyi Önkormányzatok biztosítottak erre lehe-
tőséget. Ennek okán a teleházak nem csak a számítógép használatot és az internetelérést teszik 
lehetővé, hanem gyakran rendezvények szervezésére, képzésekre lebonyolítására is használják. 

Előnye tehát, hogy lehetővé teszi az internethasználatot és ez által az internet alapú ügyintézési és 
információszerzési formák használatát azok számára is, akik az adott településen nem rendelkez-
nek számítógéppel, vagy van számítógépük, de nincs internetelérésük. A teleházak segítségével 
tehát az internet alapú szolgáltatások a lakosság minden tagja számára elérhetővé válnak, és aki 
kezdő, vagy bizonytalan ezen a téren az a teleház vezetőjétől segítséget is kaphat a használatához. 

Az otthoni internethasználattal ellentétben a teleház nyitvatartási időhöz kötött, túlzsúfoltság 
esetén pedig előfordulhat, hogy sokáig kell várni a gépekre. Emellett nincs meg az otthoni kör-
nyezet nyugalma, és zavartalansága, és bárki láthatja, hogy milyen oldalakon böngészik, illetve 
milyen ügyeket néz az illető, ha nincsenek a gépek kellően elszeparálva. 

Az E Magyarország program 2003-ban indult a Magyar Információs Társadalmi Stratégia része-
ként, melynek fő célkitűzése az információs társadalom megteremtése. Mottója a „Hozzáférést 
mindenkinek” mutatja, hogy a legfontosabb szempont az E Magyarország pontok létrehozásában, 
hogy a lakosság számára biztosítva legyen egy ingyenes lehetőség az internet alapú tájékozódási és 
ügyintézési formák használatára, amely bárki számára hozzáférhető. 

Hasonlóképpen működik, mint egy teleház, tehát szintén nyitva tartáshoz kötött és valamilyen 
közigazgatási egységben, például Közigazgatási Hivatalban, városházán, Polgármesteri Hivatal-
ban, vagy kultúrházban találhatóak ezek a pontok. Ezeket bárki szabadon igénybe veheti és segít-
séget is kérhet a használatához, erre szolgál az E Tanácsadói rendszer.  

Előnye tehát, hogy ingyenes lehetőség, és amellett hogy a lakosság ingyen használhatja, szakmai 
segítséget is kaphat a számára esetleg új eszköz használatához. Így tehát azok is használhatják, 
akiknek nincs az otthonában számítógépe, internet elérése, és nemcsak használhatják, hanem meg 
is tanulhatják az új infokommunikációs eszközök kezelését. 
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Hátránya, hogy akár a teleházban, elveszik az otthoni internetezéssel járó nyugalom, nyitvatartási 
időhöz kötött, és nyilvános, tehát mások is láthatják, hogy milyen oldalakon jár, illetve milyen 
ügyeket intéz. 
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Az E Magyarország pontok listája, honlapjaik és az elérhetőségek megtalálhatóak a 
www.emagyarorszag.hu oldalon, az E Magyarország pontokat pedig sok helyen KRESZ táblák is 
jelölik. 
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3 A kapcsolat fejlesztésének lehetséges irányai 

Kiskőrösön a lakosság és az Önkormányzat közötti kapcsolat fejlesztésének informatikai közpon-
tú iránya a weboldal fejlesztésének révén valósulhat meg. A folyamatban fontos szerepe van az 
ügyfélközpontúságnak. Az ügyfélközpontúság révén sokkal egyszerűbbé és közérthetőbbé, ez 
által kényelmesebbé válhat az ügyintézés a lakosság számára, amely az Önkormányzat munkáját is 
megkönnyíti. A fejlődés másik eleme, a lakosság széleskörű bevonása a város életébe és kommu-
nikáció a lakosság és az önkormányzat között a fenntartható fejlődésről és a lakosság igényeiről. 
Ezeknek fontos szerepe van a választások idején az Önkormányzat számára a kampányterv kidol-
gozásában, és fontos szerepe van a lakosság aktiválásában, amely elősegíti a fenntartható fejlődést. 

A kapcsolat fejlesztése tehát a honlap fejlesztésével valósul meg, melynek során weboldalból egy 
közösségi tér kialakulása a cél, amelyen aktív kommunikáció zajlik, és amelyen szerepet kapnak a 
lakossági visszacsatolások is.  

A lakosság és az Önkormányzat közötti interaktív kommunikáció lehetővé teszi a partnerség ki-
alakítását és erősítését, tehát a hierarchikus kapcsolat átszervezését közös célért együttműködő 
partnerek kapcsolatává. 

3.1 Lakossági információs igények 

A lakosság információs igénye kiterjed minden olyan témára, amely közvetlenül érinti az életét, és 
amely tágabb körben a város és a környezete életét.  

Alapvető információs igény van a tájékozottságra, tehát az aktuális hírek, események, rendeletek, 
újítások, szabálymódosítások és innovációk naprakész ismeretére és megértésére.  

Emellett információs igény van a hivatalos ügyek, intézkedések menetének ismeretére, és az elér-
hető lehetőségek, pályázatok, támogatások körére. Ide tartozik például a Bursa Hungarica ösztön-
díjjal kapcsolatos teendők ismerete. 

Szintén igény van, a mindennapi tevékenységeket érintő ügyek szabályainak ismeretére. Ide tarto-
zik például a lomtalanítás időpontja és mente, a szemétszállítás időpontja és menete, van-e lehető-
ség szelektív hulladékgyűjtésre,vagy jár-e rendszeresen zöldjárat. 

Ezen kívül fontos a tájékozottság a közelben elérhető infrastruktúrával, szolgáltató tevékenysé-
gekkel, kulturális és sport lehetőségekkel és az intézményekkel kapcsolatban. Ide tartoznak példá-
ul az egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdések, az önkormányzat ügyfélfogadása, az oktatási 
intézmények bemutatása, bölcsödéről, óvodáról szóló tájékoztatás, kulturális programokról szóló 
tájékoztatás és a sportkörök, sportolási lehetőségek bemutatása. 

Lényeges különbség a lakosság és az Önkormányzat információ igénye között. A lakosság a kü-
lönböző élethelyzetekre keres megoldást, míg az önkormányzat számára ezek ügyek, amelyekhez 
jogszabályi kényszeren alapuló adatszolgáltatás és tájékoztatás járul. Például a lakosság számára a 
gyermekszületés esemény, míg az Önkormányzat szempontjából több ügy, mint lakcímkártya 
létrehozás, TB kártya kiállítás, anyasági segély folyósítása, stb.  

Kiskőrösön a hagyományos eszközökön alapuló információs csatornák mellet a tájékoztatás fel-
adatát a város weboldala látja el.  
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Hagyományos eszközökön alapuló információátadás jelen esetben a postai úton történő levelezés, 
a telefonon keresztül történő megkeresés, a személyes megkeresés, a hirdetmények és a sajtó. 

A sajtótermékek között megtalálhatóak a regionális sajtótermékek, mint például a Petőfi Népe és 
a Régió Napló. Ezek azonban nem csak nyomtatott verzióban jelennek meg, hanem rendelkeznek 
online verzióval is, tehát interneten keresztül is el lehet olvasni az adott lapszámot, megkereshető 
bármelyik cikk az archívumban, illetve magában foglalja az online újságírás azon előnyét, hogy 
korlátlan felület áll rendelkezésre a cikkek feltöltéséhez, tehát nincs terjedelmi megkötés, így az 
újságba bekerült cikkek mellett az oldalra feltölthetőek azok bővített változatai is.  

Az elektronikus úton történő információszerzés másik fő csatornája Kiskőrös város hivatalos 
weboldala amelyen a város történetén és az Önkormányzattal való kapcsolattartás lehetőségein 
kívül megtalálhatóak a kulturális programok, Kiskőrös gazdasági partnerei, Kiskőrös intézményei, 
a turisztikai információk, és az aktuális hírek is. 

3.2 Egyirányú kapcsolat 

Az egyirányú kommunikáció esetén minden üzenet, jelzés és információ csak egy irányba áramlik, 
jelen esetben csak az Önkormányzattól a lakosság felé, vagy csak a lakosság felől az Önkormány-
zat felé, és az egyirányú kommunikációban nincs lehetőség visszacsatolásra, tehát az adó fél nem 
kap visszajelzést a vevő féltől.  

Az egyirányú kommunikáció előnye, hogy gyors és pontos tájékoztatást tesz lehetővé és a hallga-
tói interakciók nem befolyásolják a többi hallgató számára a befogadás folyamatát. Bizonyos té-
máknál nincs is szükség visszacsatolásra, hiszen például egy felszólítás vagy egy tényközlő tájékoz-
tatás esetén ennek nincs értelme. 

Az egyirányú kommunikáció hátránya, hogy nincs lehetőség a visszacsatolásra így az üzenő fél 
nem értesülhet arról, hogy a befogadó félhez eljutott-e az üzenet, és hogy az értelmezés megfelelő 
volt-e. Olyan kommunikációs helyzetben, amely a két fél együttműködésére épít a visszacsatolás 
nélkülözhetetlen. A reakciók révén új megközelítésbe kerülhet a téma is, és esetleg új ötletek me-
rülnek fel, amelyeket érdemes körüljárni, de reakciók nélkül az nem lehet teljesen biztos, hogy a 
kommunikáció elérte-e a célját. 

Egyirányú kommunikáció lehet televízióban, rádióban vagy sajtóban közölt üzenet, amely eseté-
ben nem adják meg a válaszadás lehetőségét (például hírek közlésekor), lehet hivatalos levél, hir-
detmény, plakát vagy a lakosság részéről bármely olyan hivatalos dokumentum leadása, amelyre 
nem érkezik válaszreakció. 

Szintén lehet egyirányú kommunikációs lehetőség a csoportos levelezés melynek során a temati-
kusan kiválogatott csoportoknak kerül elküldésre az adott csoportot érintő levél (például média, 
intézmények, helyi vállalkozások, lakosság) de a levelek csak informatív jellegűek, és nincs szükség 
vagy lehetőség válaszlevél vagy egyéb visszacsatolás küldésére. 

Kiskőrös esetében jelenleg a település honlapja is egyirányú kommunikációs csatornaként funkci-
onál. Tehát megjelennek a lakosságnak szóló üzenetek és információk az oldalon, mint a kulturá-
lis hírek, az intézmények és a gazdasági szereplők ismertetése, közérdekű adatok és jogszabályok 
illetve az önkormányzat ügyfélfogadása és elérhetősége és az aktuális hírek, de a lakosságnak nincs 
lehetősége reagálni ezekre, esetleg megvitatni a híreket az oldal többi látogatójával.  
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3.3 Kétirányú kapcsolat 

Az egyirányú kapcsolat során a kommunikációs szerepek, tehát az üzenet adó szerep és az üzenet 
vevő szerep állandó marad, tehát a kommunikáció során az egyik fél végig üzenet adó, a másik fél 
pedig végig üzenet vevő, és nincs lehetőség a szerepek változására és a visszacsatolásra. A kom-
munikáció lehet vertikális és horizontális. Vertikális kommunikáció esetén egy függőleges irányú 
felülről lefelé irányuló kommunikáció valósul meg ahol a hierarchikus különbségből adódóan 
nagy a távolságtartás. Horizontális kommunikáció esetén egy vízszintes irányú kommunikációról 
beszélünk, ahol nincs hierarchikus különbség, de az információátadás csak az egyik féltől a mási-
kig valósul meg válaszreakció nélkül. 

A kétirányú kommunikáció esetén lehetőség van a visszacsatolásra, tehát az üzenetre válaszreak-
ciót küldeni. A közvetlen emberi kommunikációban ez lehet egy verbális üzenet, vagy egy nem 
verbális jelzés is. Az Önkormányzatok és a lakosság közötti kommunikációban lehet egy válaszle-
vél, egy telefonbeszélgetés vagy a város honlapján folytatott kommunikáció az Önkormányzat és 
a lakosság között. Bizonyos esetekben a válaszreakció megkövetelhető, ez elsősorban a vertikális 
kommunikációra jellemző. Ilyen lehet hivatalos levelezés esetén például a tértivevény. 

A kétirányú kommunikáció előnye, hogy az üzenetet vevő felet a kommunikáció passzív résztve-
vőjéből a kommunikáció aktív résztvevőjévé teszi. A két fél partnerként tud együttműködni, a 
visszajelzésekből látható, hogy mennyire volt sikeres az üzenet átadása, és a visszajelzések új né-
zőpontokat hozhatnak a témában. Segít feloldani a félreértéseket és tisztázni a kommunikációs 
helyzetet. Az Önkormányzat és a lakosság közötti kommunikációban a kétirányúság teszi lehető-
sé, hogy a lakosság is aktív részese legyen a városfejlesztésnek. 

A kétirányú kommunikáció hátrány lehet abban az esetben, amikor a kommunikációs helyzet nem 
igényli a válaszreakciót és így az hátráltató tényező is lehet. Az esetben, amikor gyors, pontos és 
hatékony tájékoztatásra van szükség és egy konkrét üzenetet kell eljuttatni a befogadóhoz, a szitu-
ációban pedig irreleváns a visszacsatolás. Erre példa lehet egy hirdetmény, vagy tájékoztatás vala-
milyen szabálymódosításról. 

A kétirányú kommunikáció egyik eszköze lehet a fórum. A fórumon a témákat témacsoportokba 
rendszereik. Egy csoportban több téma is lehet, amennyiben azok kötődnek egymáshoz. A fel-
használó így könnyen átlátja a fórum szerkezetét és megtalálja azokat a témákat, amelyek őt fog-
lalkoztatják. A felhasználók között is kialakulhat párbeszéd és aktív közösségi élet, jobban meg-
ismerhetik egymást, és gyakran szerveznek személyes találkozókat is, hiszen összeköti őket egy 
adott téma iránti közös érdeklődés. A fórumon nem csak témák szerinti beszélgetéseket lehet 
folytatni, hanem szavazásokat is lehet indítani, amelyek eredményeit nagyon könnyű összegezni, 
és mivel maga a szavazás is egy topikba kerül a feltett kérdésekről is lehet beszélgetni.  

A fórumnak meghatározott szabályrendszere van, amely tartalmazza, hogy a fórumra írt bejegyzés 
mit tartalmazhat, illetve mit nem. Vannak például fórumok, ahol tiltott a politikai tartalmak feltöl-
tése és az erőszakos, gyűlölködő illetve személyeskedő tartalmak is lehetnek tiltottak.  

A fórumszabályzat betartását a moderátorok ellenőrzik, és amennyiben egy hozzászólás nem felel 
meg a szabályoknak. módosíthatják vagy törölhetik azt, szélsőséges esetben pedig le is tilthatják a 
felhasználót.  

A moderátorok pontos feladata, hatásköre és a lehetséges szankciók is a fórumszabályzatban 
vannak megfogalmazva. Tehát a fórumszabályzat a kulturált fórumon keresztül megvalósuló 
kommunikáció írott szabályzata. 
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A fórumszabályzat megalkotásához példaként megtalálható a mellékletben Magyarország két leg-
nagyobb hírportáljának, az Indexnek és az Origónak a fórumszabályzata, illetve a HWSW Bt. és a 
Pixinfo fórumszabályzata.  

Egy város életében a fórum terepe lehet a problémás kérdések felvetésének, szavazások indításá-
nak, a lakosságot érintő témák felvetésének és megbeszélésének, szorosabb közösségek kialakulá-
sának. A városvezetés megismerheti a lakosság véleményét, amely fontos szempont lehet a város-
fejlesztés programjának kidolgozásában is.  

A fórumok általában egy portállal kapcsolódnak össze, egy portálról érhetőek el. A rajongói kö-
zösségek honlapajain, zenekari honlapokon, és a hírportálokon a főoldalról lehet eljutni a fórum-
ra, amely a portál részként működik. 

A fórumokhoz hasonló lehetőséget adnak az interaktivitásra, a blogok. A blogon ugyanis, az úgy-
nevezett „blogger” által közzétett személyes hangvételű üzenetek, vélemények, tények olvasóinak 
lehetősége van megjegyzést, úgynevezett „kommentet” írni az adott bejegyzéshez, amelyben to-
vább folytathatja a témát, vagy véleményt olvashat róla. Egy blognak olyan erős társadalomformá-
ló ereje lehet, hogy közösséggé szervezheti az olvasóit. 

A politikai programok kidolgozásában is egyre nagyobb szerepet kapnak a politikai blogok, azaz 
„poliblogok”. Magyarországon ez még nem annyira elterjedt, de külföldön egyre inkább felisme-
rik, alacsony költségei, könnyű szerkeszthetősége, gazdag interakciós felülete, és a szöveges mellet 
az audiovizuális tartalmak megjelenítésére való alkalmassága miatt a politikai aktivitás és a nyilvá-
nosság új formája lehet. Egyrészt segített a politikai élet szereplőinek közelebb kerülni a lakosság-
hoz a személyesebb hangvétellel, és azzal, hogy a blog azt az érzést keltik, hogy közvetlen kérdé-
seket intézhet a lakosság a blog elindítójához, másrészt a pártprogram kidolgozói azzal, hogy a 
blogon megvitatásra kerülhettek a lakosságot érdeklő kérdések felmérhették a lakosság igényeit és 
elvárásait, amely segítség a program további alakításában.  

Egy város számára abban nyújthat segítséget a blog, hogy a városvezetést közelebb hozza a lakos-
sághoz, segíthet bizalmat kiépíteni a lakosságban, és segíthet megismerni az igényeiket a település-
fejlesztés irányaira és pontosabb képet kapni a település erősségeiről és gyengeségeiről. Ennek 
révén módjukban állhat javítani ezeken. 

A blog jó eszköz lehet arra, hogy aktuális kérdéseket lehessen megvitatni és minél több véleményt 
megismerni, illetve hogy a város vezetői egy kicsit személyesebb hangvétellel közelebb kerüljenek 
a lakossághoz.  

A legfontosabb különbség a blog és a fórum között, hogy a blog témáját és a megjegyzések enge-
délyezését a „blogger” határozza meg, tehát teljesen az ő ízlése, véleménye és döntései alapján 
működik az oldal. A fórumon ezzel szemben szabályzat van, amelyet az oldal elindítói alkotnak, 
és amelynek betartása kötelező minden felhasználóra nézve. Ugyanakkor, ha az oldal felhasználó-
inak nem tetszik a hozzászólás tartalma, de a nem ütközik a fórum szabályzatával, akkor a hozzá-
szólást nem lehet letörölni.  

A blogok megvalósulhatnak önálló weboldalként, vagy egy közösségi portál részeként is. 

Egy portál annyiban több egy egyszerű weboldalnál, hogy egy adott témához kötődik, több funk-
cióval, szolgáltatással van ellátva és adott rajta az interakció lehetősége. Tehát a hírközlésen és 
ügyintézésen kívül egy aktív közösségi élet színtere is. Lehetőséget nyújt arra, hogy a tájékoztatás 
és a város bemutatása mellett a blog és a fórum esetében tárgyalt előnyökkel is bővüljön, ez által 
is segítve a fenntartható fejlődést. 

Kiskőrös weboldalán jelenleg nincs lehetőség az interaktív kommunikációra. A fő profilja a lakos-
ság széleskörű tájékoztatása a város intézményeiről, a kiskőrösi gazdasági élet szereplőiről, a Kis-
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kőrösön található intézményekről, a civil szervezetekről, a turisztikai lehetőségekről, a kulturális 
lehetőségekről és az aktualitásokról. Ezen kívül nyílvános adatok, jogszabályok találhatóak rajta és 
az ügyfélkapun történő regisztrálást követően igénybe vehetőek elektronikus ügyintézéshez kap-
csolódó szolgáltatások. 

A weboldal közösségi portállá való továbbfejlesztése nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy megva-
lósuljon a lakosság bevonása a döntéshozatali mechanizmusokba és a lakosság és az Önkormány-
zat közötti partnerség erősítéséhez.  

3.4 Elektronikus ügyintézés 

Az elektronikus ügyintézés segítségével az állampolgár, az üzleti élet szereplői és a közigazgatási 
szervek között a kapcsolat közvetlenebb, egyszerűbb és költségkímélőbb módon alakítható ki. 

Segítségével otthonról megtudható milyen iratok szükségesek egy ügy elintézéshez, tehát előre fel 
lehet készülni, és agy mérséklődik annak az esélye, hogy valaki otthon hagy valamilyen iratot, mert 
nem tudott róla hogy szükséges, és ismét időpontot kell kérnie, esetleg szabadnapot kivennie és 
sorban állnia, hogy elintézhesse az ügyet. Időpontot is lehet interneten foglalni, tehát ezért sem 
kell bemenni a hivatalba. Elektronikus kérelmeket otthonról is be lehet nyújtani, illetve űrlapokat 
le lehet tölteni és elküldeni esetleg Postán is, amiért szintén nem kell sorban állni.  

Az Európai Unió az elektronikus ügyintézés során nyújtott szolgáltatások 4 szintben határozza 
meg. Ez az úgynevezett CLBPS (Common List of Basic Public Services) 

• 1. szint: Információközlés 

• 2. szint: Egyirányú kommunikáció 

• 3. szint: Kétirányú interaktivitás 

• 4. szint: Interakció 

Az elektronizáltság négy szintjéről és azok jellemzőiről bővebben a „5.4. Elektronikus ügyintézés 
támogatása” című fejezetben lesz szó. 

Az elektronikus ügyintézés előnye tehát, hogy költségkímélő, sok időt és vesződséget lehet vele 
megtakarítani, gyors, és bármilyen időpontban elintézhető akár otthonról is, tehát kényelmes, és 
például adóbevallásnál megkönnyíti a munkát azzal, hogy addig nem enged továbblépni, amíg 
valamilyen hiba, vagy hiányosság van az oldalon.  

Hátránya a technikai igény, tehát számítógép és internetkapcsolat szükséges hozzá, egy áramszü-
net, vagy a szerver túlterheltsége tönkreteheti a munkát és személytelen az ügyintézés. 

Kiskőrös weboldala lehetőséget nyújt az ügyfélkapu által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, a 
regisztrációt követően. Az ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azo-
nosító rendszere, amellyel a lakosság elektronikus úton kapcsolatba léphet az ügyintézést nyújtó 
intézményekkel, szolgáltatásokkal. Használatára feltétele a regisztráció, amiről Kiskőrös webolda-
lán is található tájékoztatás. 

Kiskőrös az elektronikus ügyintézés tekintetében az Európai Unió által meghatározott CLBPS 
szintek alapján jelenleg az első szinten áll, tehát az információközlés szintjén. A honlapon szere-
pel az ügyfélkapu használatának leírása és az elektronikus ügyintézés ismertetése, és egy link segít-
ségével elnavigál a www.emagyarorszag.hu-ra, az országos elektronikus közigazgatási oldalra, de 
helyi ügyek elintézésére, űrlapok letöltésére, ügymenet elindítására nincs lehetőség. 
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Kiskőrös esetében az e-ügyintézés fejlesztésének két lehetséges iránya van. Az egyik, hogy felke-
rüljenek az űrlapok és a nyomtatványok az oldalra, amelyek egyrészt megkönnyítenék kérelmek 
megfogalmazását, másrészt nem kellene bemenni értük az önkormányzathoz. A fejlesztés másik 
lehetséges iránya az időpontfoglalás lehetővé tétele.  

Ide tartozik még az e-kultúra megvalósítása is, melynek révén lehetőség lenne például jegyek fog-
lalására. 

3.5 Partnerség 

A partnerség olyan szövetséget jelent, amelyben a felek megosztják egymással a kockázatot és a 
hasznot. Egyfajta kölcsönös függés, amelyben minden tag ellátja a maga sajátos szerepét és egyre 
növekvő mértékben érti meg és ismeri el a többi tag szerepének azonos értékét és jelentőségét. 
Lakosság és a városvezetés, azaz az Önkormányzat közötti kölcsönös függőség tehát az alapja a 
város fejlődésének.  

A partnerség kiépítése időigényes folyamat, ahol a fő feladat a alapelvek meghatározása és az 
egyetértés kialakítása a célok és a fejlesztési prioritások terén.  

A legfontosabb alapelvei a partnerek közötti méltányosság, a munkában megvalósított átlátható-
ság és a kölcsönös haszon elvárásainak és kívánalmainak elfogadása. 

A partnerséget mindig helyileg kell kialakítani és a helyi szükségleteknek, elvárásoknak megfelelő-
en. 

Kiskőrösön tehát az Önkormányzat és a lakosság közötti távolságtartás csökkenése, és a kölcsö-
nös bizalom, megértés és támogatás a cél. Eszközei a lakosság számára nyújtott nyilvánosság, a 
véleményekre nyitott fórumok, szavazási lehetőségek és a döntés előkészítési folyamat megnyitá-
sa, a lakosság és a lakosság csoportjai (civil szervezetek) bevonása a döntési mechanizmusokba.  

A cél tehát egy olyan közösség kialakítása, ahol alakosság igényeit és véleményét is figyelembe 
veszik a városfejlesztéssel kapcsolatos döntés előkészítési folyamatokban, ahol lehetőségük van 
kommunikálni a városvezetéssel az őket érintő kérdésekről, ahol minél egyszerűbb és ügyfélköz-
pontú módon intézhetik hivatalos ügyeiket és ahol a lakosság érzi, hogy partnerként viszonyulnak 
hozzá, és bevonják a város ügyeibe, ugyanakkor támogatják és segítik az önkormányzat munkáját 
a fenntartható fejlődésben.  
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4 A kapcsolat fejlesztésének javasolt iránya 

A kapcsolat fejlesztése során fontos szerepet kapnak az elektronikus eszközök a lakosság és az 
Önkormányzat közötti kapcsolat fejlesztésében és a partnerség erősítésében. 

A kommunikációs partnerek csoportonkénti tájékoztatása a tematikus levelezési lista létrehozásá-
val valósulhat meg, melynek révén egy levelet annak a csoportnak lehet elküldeni amelyet valóban 
érint, és nem kell egyesével kijelölni hozzá minden címzettet a teljes levelezési listából. 

Moderált fórumok segítségével olyan interaktív közösségi tér alakulhat ki, amelyen az önkor-
mányzat és a lakosság aktív kommunikációt folytathat egymással a témák szerint elkülönített be-
szélgető felületen. 

Az E-Demokrácia elősegíti a lakosság bevonását a döntéshozatali folyamatokba, szavazások révén 
segít az Önkormányzatnak képet kapni a lakosság véleményéről és igényeiről a blogok elindítása 
révén pedig személyesebb hangvételűvé teszi a lakosság és az Önkormányzat kapcsolatát. AZ E-
Demokrácián keresztül tehát erősödik a lakosság és az Önkormányzat közötti partnerség, amely a 
fenntartható fejlődés egyik fontos feltétele. 

Az E-Ügyintézés révén lehetőség nyílik a lakosság és az Önkormányzat számára az ügyintézés 
elektronikus úton történő megvalósítására, és az ügyintézés folyamatának egyszerűbbé és kényel-
mesebbé tételére. 

4.1 Tematikus levelezési lista kialakítása 

A levelezőlisták megkönnyítik a partnerek tájékoztatását azzal, hogy az adott témájú leveleket egy 
tematikus lista esetén annak a csoportnak lehet elküldeni, akiket valóban érint.  

A levelezési listákon keresztül egyszerre több felhasználó számára lehet e-mailt küldeni, akik az 
Önkormányzattal való kapcsolat alapján tematikus csoportokra vannak felosztva, így tehát nem 
kell minden egyes levél esetén külön kiválogatni, hogy annak témája kiket érint.  

A levelezési listát nem csak egyirányú tájékoztató jellegű kommunikációra alkalmasak. Lehetővé 
teszik a kétirányú kommunikációt, mert a levelezési lista tagjai a kapott üzenetekre reagálhatnak 
akár csak a feladónak, akár az összes címzettnek is. Ezzel tehát nem csak a címlistán szereplők és 
az Önkormányzat között jön létre kommunikáció, hanem a címlisták tagjai között is. 

Ilyen címlista lehet például: 

• Médiával való kapcsolattartásra szolgáló címlista 
• Intézményi címlista 
• Kistérségi címlista 
• A város partnereinek címlistája 
• Nemzetközi kapcsolatok címlistája 
• Civil szervezetek címlistája 
• Pályázati partnerek címlistája 
• Lakossági címlista 
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A médiával való kapcsolattartás címlistája alkalmas arra, hogy a sajtóközleményeket, és a város 
aktuális híreit, a várossal együttműködő médiumoknak, illetve országos ügy esetén minden orszá-
gos médiumnak elküldje.  

Az intézményi címlistát érdemes felosztani egy helyi intézményeket tartalmazó, és egy országos 
intézményeket tartalmazó címlistára. Ilyenek lehetnek a helyi oktatási intézmények, óvodák és 
egészségügyi intézmények, melyek számára az őket érintő híreket lehet elküldeni, és amelye ke-
resztül a helyi intézmények is tájékoztathatják az Önkormányzatot és egymást a legfontosabb 
híreikről. 

A város partnereivel és a nemzetközi kapcsolatok esetén a város kulturális és sporteseményei-
ről, és a városfejlesztés eredményeiről való kommunikációban használhatóak ki a tematikus leve-
lezési listák. 

A civil szervezetekkel való együttműködésben, munkájuk támogatásában, eredményességében 
és a munkájukból adódó fejlődésről való kommunikációban hasznos a tematikus levelezési lista. 
Ennek segítségével nem csak az önkormányzatokkal, hanem egymással is felvehetik a kapcsolatot 
és kommunikálhatnak az adott témáról, ezzel segítve egymás munkáját. 

A pályázati partnereket a levelezési listán keresztül lehet értesíteni a pályázat jelenlegi állásáról, 
céljairól és a megvalósítás menetéről ezzel is fenntartva a folyamatos kommunikációt a munka 
folyamán. 

A lakossági címlistának a lakosság tájékoztatásában, a lakossággal való kapcsolattartásban van 
szerepe. Kiskőrös honlapján lehetősége van bármely böngészőnek feliratkoznia a hírlevélre. En-
nek előnye a lakosság számára, hogy a hírlevélen keresztül folyamatosan tájékoztatást kap az aktu-
ális hírekről. Az Önkormányzat számára azért jó ez a tájékoztatási forma, mert alacsony költség-
vetéssel juttathatja el az üzenetet egyszerre korlátlan számú emberhez, és az által, hogy a lakosság 
maga iratkozhat fel a hírlevélre, saját maguk állítják össze az Önkormányzat számára a címlistát. 

A tematikus levelezőlista kialakítása egyrészt a már meglévő e-mail címek csoportokba rendezésé-
vel másrészt a partnerek, civil szervezetek, intézmények adatainak, e-mail címének felvételével 
történik. A lakossági címlista kialakításakor a legfőbb eszköz a hírlevélre való feliratkozás lehető-
sége a weboldalon, ahol a lakosság maga alakít ki egy levelezőlistát.  

A levelezőlistára való feliratkozás történhet regisztráció útján, amikor a felhasználónak regisztrál-
nia kell magát a címlistára minimum az e-mail cím megadásával. A levelezőlista tematikusabbá 
tételének érdekében a fórumhoz is köthető, tehát lehet minden témacsoportnak saját levelezőlis-
tája, amelyen keresztül az adott témát érintő hírekről lehet tájékoztatni a lakosságot. Egyéb meg-
oldásként akár válaszlevelet is kaphat a címlistára feliratkozó, amelyben felsorolják, hogy milyen 
lehetséges témákban kaphat hírlevelet, amelyek közül ő kiválaszthatja, hogy melyek fontosak a 
számára és a válaszlevelében azokra iratkozik fel 

De nem csak a levelezőlista kialakítása fontos, hanem a naprakészen tartása is. Ez az adatok fo-
lyamatos ellenőrzésével, szükség esetén módosításával történik, és fontos része a lista folyamatos 
bővítése, illetve azon címek eltávolítása, akik már nem akarnak szerepelni, vagy például cégek, 
médiumok esetében előfordulhat, hogy már megszűntek. 

4.2 Moderált fórumok kialakítása 

A fórum kifejezés tulajdonképpen az ókori Rómából ered, ahol a fórumok nyilvános tereket je-
lentettek, ahol az emberek összegyűltek, beszélgettek, vásároltak, meghallgatták a legújabb híre-
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ket, és ez volt a nyilvános hirdetmények és a törvénykezés tere is, ahol a városvezetés kihirdette a 
rendeleteket, megtartotta a tárgyalásokat és kihirdette az ítéleteket.  

A fórum jelentése tehát, maga a nyilvánosság. 

Az internetes fórumok esetén is ugyanezek az alapcélok, tehát a tájékoztatás, az adás-vétel és teret 
biztosítani a kommunikáció és a véleménynyilvánítás számára. De ebben az esetben a közösségi 
teret egy portál adja.  

A fórumok általában fórumcsoportokra oszlanak, amelyek egy- egy témakört foglalnak maguk-
ban, tehát a hasonló érdeklődési körű emberek kommunikációjának színhelyei. A fórumcsopor-
tokon belül topikok találhatóak, amelyek a fórumon és a fórumcsoporton belüli témák, beszélge-
tések színhelyei. Azt, hogy ki kezdeményezhet topikindítást, és hogy ennek milyen feltételei van-
nak, a fórum szabályzata határozza meg. 

Budapest weboldalán például a következő fórumtémák találhatóak, amelyeken keresztül a lakos-
ság megvitathatja az adott kérdést: 

• Kulturált ebtartást! 
• Kereskedelmi stratégia 
• Turisztikai stratégia 
• Podmaniczky program 
• Parkolás 
• Közlekedés a fővárosban 
• Mi a véleménye a Budapest portálról? 

A Podmaniczky program egy ötletbörze, ahol a lakosság véleményeit és fejlesztési terveit várják a 
város fejlesztésére, élhetőbbé tételére.  

Hosszúhetény honlapján 41fórumtéma található köztük olyan is amire már több, mint 1800 hoz-
zászólás érkezett, tehát a lakosság aktív résztvevője a fórum kínálta kommunikációs térnek. A 
fórumtémák között szerepel: 

• Politika 
• Nevelés, iskola 
• bolhapiac 
• Rendezvények, események 
• Falunk fejlődése 
• Gazdaság, gazdaságpolitika 
• Klíma program 
• Testület munkája 
• Építő javaslatok 

A fórumot bárki olvashatja, de ahhoz, hogy hozzászólásokat is írhasson, regisztrált tagnak kell 
lennie az oldalon. A regisztrációt követően egy általa választott felhasználónéven, jelenik meg az 
illető az oldalon, és a hozzászólásai mellé is ez a név kerül majd szerzőként. 

A fórum moderált jellege abból adódik, hogy a fórumra felkerülő hozzászólásokat az úgynevezett 
„moderátorok” ellenőrzik. Az ő feladatuk a fórum szabályzatainak ellentmondó hozzászólások 
átszerkesztése, törlése és adott esetben a fórumozó ideiglenes vagy végleges kizárása a fórumról. 
A moderátorok tehát képesek szerkeszteni és törölni másokat hozzászólását is, amit egy fórumo-
zó nem tehet meg. 
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A moderált fórumok tehát olyan közösségi terek, amelyeken egy adott témában kifejthetik a fó-
rumozók a véleményüket, ötleteiket, felvethetnek témákat megvitatásra és beszélgethetnek azok-
kal, akik számára szintén fontos az adott téma. 

A moderált fórumokon kívül nem moderált fórumok is léteznek, ahol a fórumtémákat, a hozzá-
szólások tartalmát és a fórum hangnemét teljes mértékben a fórumozók alakítják ki. Ez egyfelől 
előnyös, hiszen nincs semmilyen megkötés, így bárki szabadon fogalmazhatja meg a véleményét, 
ugyanakkor nagyon veszélyes is, hiszen szélsőséges bejegyzések is megjelenhetnek és ez színvo-
nalcsökkenést is eredményezhet. 

A moderáltság tehát biztosítja, hogy ez ne fordulhasson elő és ez által ne alakulhasson ki negatív 
kép a városról és a lakosságról, hiszen a fórum ennek is tükre. 

4.3 E-Demokrácia megvalósítása 

Az E-Demokrácia egy ország demokratikus rendszerének elektronikus úton való támogatását 
jelenti. Ez a különböző intézmények internetes elérhetőségét, és az interneten keresztül történő 
ügyintézést foglalja magában. Tehát egy olyan szolgáltatás együttes, amely az internet segítségével 
ad teret az egyének, a közösségek az intézmények és az Önkormányzat közötti információcseré-
hez, ügyintézéshez és a közös cselekvéshez.  

Az E-Demokrácia lehetővé teszi a tájékozódást a felhasználó számára, hogy tájékozódjanak az 
ügyintézés folyamatáról és a közhatalmi folyamatokról, hogy kommunikációt folytassanak egy-
mással és az állammal, és teret biztosít a véleménynyilvánításra és a demokrácia alapelvét, tehát a 
nyilvánosságot és a közös megegyezésen alapuló döntéshozatalt figyelembe véve lehetőséget nyújt 
az egyének számára belelátni a döntéshozatali folyamatokba és lehetőséget nyújt az akaratnyilvání-
tásra is. Emellett lehetőséget nyújt a lakosságot érintő kérdésekben szavazás indítására is, a lakos-
ság véleményének és álláspontjának megismerése érdekében. 

Az E-Demokrácia legnagyobb előnye, hogy megszűnik az időhöz, és helyhez kötöttség, tehát 
bárhonnan és bármikor elérhetővé válik internetkapcsolat segítségével. Így akár otthonról is köny-
nyen lehet ügyeket intézni, és nincs szükség a hivatalok ügyfélfogadási idejéhez alkalmazkodni, 
illetve sorban állni. 

Használata internet hozzáféréshez és az ügyfélkapu vagy a most még újdonságnak számító, de 
egyre jobban elterjedő elektronikus aláírás használatához kötött.  

Az ügyfélkapu egy elektronikus azonosító, amelynek segítségével a felhasználó kapcsolatba léphet 
az e- ügyintézést biztosító intézményekkel. Ügyfélkapu azonosító intézhető személyesen bárme-
lyik okmányirodában, illetve interneten keresztül is, amennyiben a felhasználó rendelkezik elekt-
ronikus aláírással, amellyel hitelesíteni tudja a regisztrációt. 

4.3.1 Döntés előkészítési folyamat megnyitása a lakosság felé 

Az E- Demokrácia egyik szegmense a város ügyeivel kapcsolatos döntés előkészítési folyamatok-
ba való bevonása a lakosságnak a döntés előkészítési folyamat a lehető legkorábbi időpontban. 

A döntés előkészítési folyamat megnyitásával az Önkormányzat már a döntési folyamat kezdeté-
től partnerként kezeli a lakosságot, megkérdezi és meghallgatja a véleményét például szavazások 
elindításával. És nem csak megkérdezi és meghallgatja, hanem bele is építi az előterjesztésre szánt 
anyagba a lakosság igényeit és hozzáállását az adott témához.  
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A döntés előkészítési folyamat megnyitásával a partnerség erősíthető, hiszen a lakosság megkér-
dezésével, a lakossággal együttműködve hoznak döntéseket a városról ahol élnek. 

Emellett a lakosság bevonása azt is elősegíti, hogy valóban olyan döntések szülessenek, amelyek a 
lakosság igényeinek megfelelően segítik a város fejlődését. Tehát azok az emberek is részt vehet-
nek a döntés folyamatban, akikre az adott döntés hatással lesz, és ha részt vehetnek a döntés elő-
készítésében, támogatni fogják a döntés végig vitelét is. 

A döntés előkészítési folyamat megnyitásának gyakorlata egyrészt megvalósulhat szavazások elin-
dításán keresztül, másrészt a döntési folyamatokkal kapcsolatos széleskörű tájékoztatással, tehát a 
döntés előkészítéssel kapcsolatos információk, segédanyagok elérhetővé tételével, például a web-
oldalra kihelyezésével, ahol bárki hozzáférhet és elolvashatja és véleményt nyilváníthat.  

És megvalósulhat úgy is, hogy fórumon nyitnak egy új témacsoportot, vagy egy már meglévő té-
macsoporton belül egy új témacsoportot a témának, és lehetősége nyílik a lakosságnak kifejteni a 
véleményét a témában, az önkormányzatnak pedig megismerni a részletes véleményeket és akár 
reagálni is azokra. 

4.3.2 Szavazási lehetőségek biztosítása 

A demokrácia, mint államforma lényege tulajdonképpen, hogy az adott közösség minden tagja 
részt vehet a közügyek eldöntésében, vagyis az önkormányzásban az adott térségben. Ez megva-
lósulhat közvetlen és közvetett formában, ezt a választások is példázzák, hiszen a lakosság vá-
laszthat képviselőt, de innentől kezdve közvetett módon vehet részt a közügyekben. 

Ettől függetlenül vannak olyan kérdések, ahol meghatározó tényező lehet a lakosság és a lakosság 
körében szerveződő csoportok – civil szervezetek- véleménye, hiszen benne élnek az adott kör-
nyezetben és jobban átlátják az adott kérdést, mint a városvezetés. 

Egy szavazás elindítására megfelelő felület a város weboldala, ahová felkerülhet a kérdés, és a 
szavazók mellette akár a szavazás aktuális állását is láthatják.  

Ha a szavazás regisztrációhoz volt kötve, lehetőség van a regisztráció során megadott e-mail cí-
men értesíteni minden szavazót a végleges eredményről. A visszajelzés elküldése erősíti a szava-
zóban az érzést, hogy valóban volt értelme szavazni, hiszen nem csak az eredmény volt lényeges, 
hanem a résztvevők is. Így egy későbbi szavazás elindításakor is valószínű, hogy szívesen részt 
vesz a szavazáson. 

A szavazások segítségével tehát az Önkormányzat képet kaphat a lakosság véleményéről az adott 
témában, az elektronikus eszköz használata pedig megkönnyíti a szavazatok összesítését. 

Emellett a lakosság megkérdezése, véleményének figyelembe vétele elősegíti a partnerség erősíté-
sét, amely fontos eleme a fenntartható fejlődésnek. 

4.3.3 Blogok kialakítása 

A partnerség kialakításában fontos lépés a blogok létrehozása.  

A blogok segítségével a lakosság közelebb kerülhet a blogot elindító személyéhez, tevékenységé-
hez, segíthet megérteni a céljait, és segíthet a blog indítója számára megismerni a lakosság céljait 
és elvárásait. 
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A blog írója a bejegyzéseiben megfogalmazhatja nézeteit a településsel kapcsolatban, közzéteheti 
véleményét, és egy személyes hangvétellel megszólíthatja olvasóit. A bejegyzésekben feltett kérdé-
sekkel megszólaltathatja az olvasóit, és megismerheti véleményüket. 

A blog tehát egyfajta együttgondolkodásra, együttműködésre is késztethet azzal, ha az írója meg-
fogalmaz egy -egy kérdést, problémát, felvetést az oldalon, az olvasói pedig megírják a vélemé-
nyüket, álláspontjukat, javaslataikat és így kialakul egy párbeszéd, amely segíthet a képviselő prog-
ramjának kidolgozásában, továbbfejlesztésében is. 

Kampányok idején is fontos szerepe lehet a blogoknak a szimpátia és a bizalom elnyerésében, a 
program érthető megfogalmazásában, a kérdéses részek kifejtésében, és egyfajta közvetlenebb 
kommunikációban a blog olvasóival.  

A blog tehát segít személyesebbé, nyíltabbá tenni a kapcsolatot az önkormányzat, a blogot író 
személy és a lakosság között, teret enged a lakosság véleményének közzétételében a kommentálás 
lehetőségével, és segít egy a képviselő által magáról sugallt képet kialakítani olvasói körében. 

4.4 Elektronikus ügyintézés támogatása 

Az elektronikus ügyintézés, a közigazgatási, hatósági ügyek elektronikus úton történő intézése, az 
eközben felmerülő tartalmi és formai kezelés lépéseinek összessége. 

Az európai Unio előírása az elektronizáltság négy szintjét határozza meg. Ez az előírás az EU- 
CLBPS, azaz Common List of Basic Public Services. 

 

 
 

Az elektronikus ügyintézés 4 szintje:  

1. Információközlés 
2. Egyirányú kommunikáció 
3. Kétirányú interaktivitás 
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4. Interakció 

Az első szint az információközlés szintje. Ezen a szinten egyáltalán nincs interaktivitás, csak on-
line információközlés történik az ügyintézés folyamatáról.  

A második szint az egyirányú kommunikáció szintje. Itt már megjelenik az interaktivitás egyirányú 
formája, tehát a honlapra felkerülnek űrlapok, nyomtatványok, amelyeket az ügyfél letölthet ma-
gának elektronikus úton, de ezek kitöltése és benyújtása hagyományos úton történik. 

A harmadik szint a kétirányú interaktivitás szintje. Ezen a szinten a kérelmek, űrlapok, dokumen-
tumok letölthetők, és elektronikus aláírással vagy ügyfélkapus regisztrációval benyújthatók. Az 
ügyintézést ellátó szervezetek pedig tájékoztatást nyújtanak az ügyintézés során alkalmazott hatá-
lyos jogszabályokról és az ügyintézés jogszabályban meghatározott határidejéről is. 

A szervezeteknek ekkor tájékoztatást kell nyújtania:  

• az elektronikusan végezhető ügyekről és a központi rendszer igénybevételének feltételeiről 
• az eljárás megindításához szükséges űrlap, kérelem, nyomtatvány elérhetőségéről, kitölté-

sének módjáról, továbbításáról 
• az ügyfelet megillető jogokról, az adatkezelésről és az adatvédelmi jogokról az adott eljárás 

esetén 
• az ügyfelet terhelő kötelezettségekről az adott eljárás esetén 
• az eljárási illetékről, az igazgatási, szolgáltatási díjról és annak befizetésének módjáról 
• és az elektronikus ügyintézés technikai szabályairól. 

A negyedik szint az interakció szintje. Ezen a szinten a teljes interakció valósul meg, tehát a do-
kumentumok letöltése, kitöltése, hitelesítése, benyújtása és az illetékek befizetése is elektronikus 
úton, interneten keresztül történik. Ezen a szinten tehát az ügyintézés teljes folyamata elejétől a 
végéig elintézhető interneten keresztül.  

4.4.1 Ügyintézési folyamatok publikálása 

Az Európai Unio CLBPS előírása szerint az első szinten megjelenik az információközlés alapvető 
szerepe az elektronikus ügyintézésben. 

Az információközlés segítségével az ügyfelek pontos képet kaphatnak az ügyintézés menetéről, az 
ügyintézéshez szükséges beszerzendő dokumentumokról, a szükséges okmányokról, és az ügyin-
tézés költségeiről. 

Azért is fontos ezen információk megjelenítése az ügyintézést segítő weboldalon, mert így az ügy-
fél egy helyen megtalálhatja az ügymenetéhez szükséges űrlapokat, nyomtatványokat és az adott 
űrlap vagy nyomtatvány leadásához szükséges információkat, amely megkönnyíti számára az ügy-
intézést. 

Az ügyintézési folyamatok publikálása az önkormányzat számára is előnyt jelent, hiszen az ügyin-
tézők munkáját is megkönnyíti, ha a lakosság kellően tájékozott az ügymenetet illetően és felké-
szülten, a megfelelő okmányokkal megy az önkormányzathoz ügyet intézni, illetve nem hiányos 
dokumentumokat ad le, és így az ügyintéző számára is felgyorsítja az ügyintézés menetét. 

Tehát az ügyintézési folyamatok publikálásával elkerülhetőek a tájékozatlanságból adódó pontat-
lanságok és hiányosságok és ez által gördülékenyebb és gyorsabb lesz az ügyintézés menete mind 
az önkormányzat, mind a lakosság számára. 
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4.4.2 Letölthető űrlapok megjelenítése 

A letölthető űrlapok megjelenítése abban az esetben fontos, amikor az adott űrlapot az önkor-
mányzatnál kell a lakosságnak elkérnie. Ilyen űrlap lehet például egy formanyomtatvány valami-
lyen kérelem benyújtásához, vagy támogatás igényléséhez, mint például középiskolás és felsőokta-
tásban résztvevő hallgatók számára a Bursa Hungarica ösztöndíj igényléséhez szükséges űrlap. 
Ezt az űrlapot ugyan el lehet érni az ösztöndíj hivatalos honlapjáról is, de a lakosság számára sok-
kal egyszerűbb és kényelmesebb megoldás, ha azokat az űrlapokat, amelyeket a helyi önkormány-
zathoz kell benyújtania, megtalálhatja az önkormányzat honlapján egy helyen, és nem több oldal-
ról kell megkeresnie, vagy nem kell az ügyfélfogadási időhöz igazodva elmennie érte az önkor-
mányzathoz. 

Emellett ha időben letölthetőek az űrlapok, lehetősége van a lakosságnak minél előbb utánajárnia 
a szükséges iratoknak és az azokhoz szükséges okmányoknak, tehát elég egyszer elmenni az ön-
kormányzathoz, a kitöltött űrlap leadásakor. De a letöltött, kinyomtatott és kitöltött űrlapokat 
postán is el lehet küldeni, így ebben sem kell az ügyfélfogadás időpontjához alkalmazkodni. 

Ez az önkormányzat számára is kedvező, hiszen a nyomtatás költsége áthárul arra a személyre, aki 
letölti és kinyomtatja az űrlapot és időt is megtakaríthat az által, hogy az űrlapok beszerzéséhez és 
leadásához nem szükséges bemenni az önkormányzathoz, tehát sok esetben elég csak a beérke-
zett anyagokat kezelni, rendszerezni, elbírálni. 

Az elektronikus úton beadott dokumentumok megérkezésről érdemes értesítést küldeni a feladó-
nak, egyrészt, hogy tudja, hogy minden rendben működött és megérkezett a dokumentum, más-
részt hogy az önkormányzat is tudja igazolni, hogy milyen dokumentumokat kapott és hogy erről 
megfelelő tájékoztatást nyújtott az ügyfélnek. 

4.4.3 Elektronikus űrlapok befogadása 

Az elektronikus űrlapok feltöltése után a fejlesztés következő lépése az elektronikus űrlapok be-
fogadása.  

Ennek segítségével a teljes ügyintézési folyamat lebonyolítható interneten keresztül, és nincs 
szükség a nyomtatásra és postázásra. Ezzel tehát időt és energiát lehet megtakarítani, és emellett 
költséghatékony is mind a lakosság, mind az önkormányzat számára. 

Ebben az esetben az ügyintézés folyamatának lépései a következők: 

• Az ügyfél a weboldalon megnyitja az általa kívánt űrlapot, amelyet vagy letölt a gépére, 
vagy az oldalon keresztül tud szerkeszteni. 

• A következő lépésben kitölti az adott űrlapot. 
• Az űrlap kitöltését követően hitelesítenie kell azt. A hitelesítés több módon is történhet. 

Lehet az ügyfélkapu azonosítóval, saját jelszóval, esetleg valamilyen azonosítóval, ame-
lyet a rendszer regisztrál az elküldéskor, és többet ugyanazzal az azonosítóval ugyan-
olyan űrlap nem küldhető el. 

• A hitelesítés legkorszerűbb formája jelenleg az elektronikus aláírás, amelyet bárki igényel-
het és használhat. Egy speciális kártyaolvasóra van hozzá szükség, amellyel az aláírás kár-
tyája olvasható, és ennek segítségével a dokumentumhoz csatolható az aláírás, amelyet a 
befogadó helyeken ellenőrizni lehet. Az elektronikus aláírás egyre elterjedtebb mind az 
üzleti életben, mind az ügyintézésben. 
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• A hitelesítés után vagy a honlapon keresztül, vagy pedig e-mailben elküldheti az ügyfél az 

űrlapot, amely így beérkezik az önkormányzathoz, ahol feldolgozásra kerül. 

Az űrlapok elektronikus befogadásának előnye tehát mind az önkormányzat mind a lakosság 
számára a költséghatékonyság. Megszűnik a nyomtatási (nyomtató, festékpatron, papír) költsége 
és a szállítási költség is. Emellett fontos szempont az idő és energia megtakarítás is mindkét fél 
részéről. Nincs szükség sorban állásra, nem kell az ügyfélfogadás időpontjához alkalmazkodni, és 
az önkormányzat számára könnyebb rendszerezni és feldolgozni a beérkezett űrlapokat. Emellett 
megszűnik a kézírás esetleges olvashatatlanságának problémája is, hiszen számítógép segítségével 
történik az űrlapok kitöltése is. 

Természetesen ennek is, mint mindennek, vannak hátrányai. Egyrészt az űrlapok interneten ke-
resztül történő elküldéséhez szükség van internetkapcsolatra, amely nem minden háztartásban 
biztosított, és mint minden elektronikus eszköz esetén, itt is felmerülhet a „technika ördöge” te-
hát a rendszer túlterheltség esetén lefagyhat, vagy jelentős mértékben lelassulhat. Ugyanakkor ez 
valószínűleg még mindig kevésbé energiaigényes, mint a hivatali ügyintézés bürokratikus útja 
amely a legtöbb esetben sokkal nehézkesebb és hosszadalmasabb ennél. 

4.4.4 Elektronikus ügyintézés, ügyfél tájékoztatás 

Az ügytézés során a lakosság és az önkormányzat közötti kommunikáció, tájékoztató funkciója 
nagyon fontos, hiszen az ügyfélnek tájékozódnia kell előre az ügymenetről, hogy egyáltalán el 
tudja indítani azt, tehát beszerezhesse az ahhoz szükséges papírokat, okmányokat, kérvényeket és 
segédanyagokat.  

Az ügyintézés megkezdése után az ügyfél azonban semmit nem tud az ügy menetéről egészen 
addig, amíg kézhez nem kap valamilyen eredményt. Ez lehet elutasítás, az igényelt okmány vagy 
igazolás, vagy egyáltalán egy válaszüzenet arról, hogy a kérvénye beérkezett és megkezdték a fel-
dolgozását. 

Erre lehet megoldás az ügyfél folyamatos tájékoztatása, tehát lehetőséget biztosítani a számár, 
hogy amennyiben szeretné, végig tájékozódhasson az ügy aktuális állásáról.  

Erre már vannak kezdeményezések, mint például diákigazolvány igénylése esetén a diákigazolvány 
igényléshez benyújtott csekken található kóddal a www.dikigazolvany.hu oldalon érdeklődhet 
arról, hogy elkészült-e már illetve, hogy továbbították-e már a diákigazolványt az oktatási intéz-
ménynek. Tehát az egyes részfolyamatokat rögzítik a honlapon és a megfelelő kód beírásával tájé-
kozódhat erről.  

Ehhez hasonló módon működnek bizonyos interneten keresztül értékesítő vállalatok is, ahol a 
megrendelés kódjával lehet érdeklődni arról, hogy hol jár a megrendelt csomag. Tehát hogy már 
elkészült-e a csomagolás, már úton van-e illetve amennyiben más országból történik a rendelés 
gyakran arról is tájékoztatást nyújtanak, hogy éppen melyik országban jár és hozzávetőleg mikor 
érkezik meg a megadott címre. 

Ugyanez a helyzet tehát az elektronikus ügyintézés esetén is, ahol az ügyfél értesülhet arról, hogy 
éppen milyen részfolyamatnál tart az ügymenet. Így egyrészt megnyugodhat arról, hogy valóban 
beérkezett a beadott dokumentum, és hogy valóban halad az ügye. 

Ez az önkormányzat számára is előnyös, hiszen így az ügyfelek interneten keresztül történő tájé-
koztatása révén kevesebben fognak bemenni az önkormányzathoz és ott érdeklődni arról, hogy 
mikor lesz eredmény, tehát ezzel is időt és energiát takarít meg. 
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4.4.5 A szolgáltatás igénybevételének módjai 

A tanulmányban felsorolt elektronikus eszközökön keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevétel-
ének módjai tehát az önkormányzat számára vagy saját weboldal készítése, amelyre megveszi az 
adott szolgáltatások szoftvereit és publikálja a lakosság számára, vagy az úgynevezett ASP igény-
bevétele, amely a szolgáltatások bérlését jelenti egy központi szerverről. 

Kiskőrös esetében a legjobb lehetőség a saját weboldal továbbfejlesztése egy aktív közösségi por-
tállá, ahol folyamatos kommunikációs lehetőséget biztosít az önkormányzat és a lakosság között, 
az önkormányzat és a lakosság körében szerveződő csoportok, a civil szervezetek között, a civil 
szervezetek és a lakosság között illetve a lakosság tagjai között.  

Ilyen kommunikációs tér lehet egy moderált fórum vagy a blogok, amelyeken nem csak a témán-
kénti kommunikáció valósul meg, hanem a partnerséget is erősítő véleménynyilvánítás és a dön-
téshozatali folyamatok publikálása és megvitatása a lakossággal szavazásokon vagy fórumbeszél-
getéseken keresztül. 

Emellett az elektronikus úton történő ügyintézés lehetőségének a kibővítése is lehetséges a szé-
leskörű tájékoztatással, segédanyagok feltöltésével a weboldalra, letölthető űrlapok megjelenítésé-
vel és az ügyfelek által elindított ügyintézési folyamatok haladásáról való folyamatos tájékozódási 
lehetőséggel. 

A lakosság számára ezek a szolgáltatások internetkapcsolat segítségével érhetőek el. Ez az inter-
netkapcsolat lehet saját, az otthonában kiépített infrastruktúra, de akinek erre nincs lehetősége, 
beülhet egy netkávézóba, esetleg a helyi teleházba, illetve az E Magyarország pontok bármelyikén 
ingyenesen igénybe veheti a szolgáltatást, és itt akár szakmai segítséget is kaphat a még ismeretlen 
lehetőségek használatához.  

4.4.6 Javaslatok Kiskőrös számára  

Javasoljuk tehát, egy tematikus levelezési lista létrehozását, amely megkönnyíti, hogy adott témá-
ban egyszerre több címzetthez jusson el a levél, de csak azokra a címekre, akiket valóban érint. 

A következő tematikus csoportokat javasoljuk: 

• Médiával való kapcsolattartásra szolgáló címlista 
• Helyi cégek címlista 
• Borászati címlista 
• Intézményi címlista 
• Kistérségi címlista 
• Partnerek címlista 
• Nemzetközi kapcsolatok címlista 
• Civil szervezetek címlista 
• Sportkörök és egyesületek címlista 
• Múzeumok címlista 
• Lakossági címlista 

Javasoljuk Kiskőrös weboldalának egy moderált fórummal történő kibővítését, amelyen keresztül 
az Önkormányzat megismerhetné a lakosság véleményét és elindíthatna témacsoportokat megvi-
tatásra. Emellett javasoljuk szavazások rendszeres indítását a lakosság hozzáállásának megismeré-
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se érdekében illetve a fejlesztések további lehetséges irányainak meghatározására és a lakosság 
igényének feltérképezésére.  

Az E-Demokrácia megvalósítását és ezen belül a döntési folyamatok megnyitását már az előter-
jesztés fázisától. Az előterjesztés véleményeztetését a civil szervezetekkel, és az előterjesztésre 
szánt anyag megjelenítését a weboldalon, ahol szavazást lehet indítani a témában, illetve kitenni 
fórumra, ahol meg lehet vitatni, véleményezni az anyagot, és javaslatokat megfogalmazni a bőví-
tésére, változtatására. Emellett a lakossági címlistára körlevél küldését a témában. Mindezt azelőtt, 
hogy anyagot a közgyűlés elé terjesztik, ahol esetleg az átdolgozási és módosítási javaslatokat is 
mellé lehet tenni, és azokkal együtt megvitatni. 

Kiskőrös jelenleg az Európai Unió által meghatározott elektronizáltság négy szintjéből az elsőn, 
tehát az információközlés szintjén áll. Jelenleg az elektronikus ügyintézés során csak informálód-
hat az ügyfél. A fejlesztés célja a második, majd a harmadik szint elérése. 

Ennek érdekében első lépésként meg kell vizsgálni a Polgármesteri Hivatal ügyintézéssel kapcso-
latos folyamatait, és hogy azok közül melyek elektronizálhatók. Ezt követően a web oldalon meg 
kell jeleníteni az egyes ügytípusok vonatkozásában az ügyintézési folyamatot (célszerű az élethely-
zet alapú közelítésének megfelelő leírások összeállítása). A megjelenített ügyleírások mellé célsze-
rű az egyes ügyek intézése során használatos formanyomtatványokat is feltenni, letölthető formá-
ban. Így az ügyfél az űrlapot letölti, majd kitölti és aláírja, így érkezik a Polgármesteri Hivatalba, 
ami jelentőse rövidítheti az ügyintézésre fordítandó időt. Ezek a fejlesztések nem igényelnek je-
lentős műszaki fejlesztéseket. Első sorban folyamatelemzési szabályozási feladatokat hordoznak 
és a jelenlegi web oldal némi bővítését igénylik. Ezzel a CLBPS második szintje biztosítható. 

A harmadik szint eléréséhez azonban már biztosítani kell az elektronikus ügyindítás lehetőségét, 
amelyhez nélkülözhetetlen az ügyfélkapu viszontazonosítási szolgáltatásának használata. Ez a 
megoldás már műszaki fejlesztési igényeket is indukál, cserébe hatékony és korszerű ügyintézés 
megvalósítására biztosít lehetőséget. 

Ezen folyamatokat Kiskőrös meglévő weboldalának, a www.kiskoros.hu-nak közösségi portállá 
való továbbfejlesztésével javasoljuk elérni. Tehát a meglévő oldal bővítésével, fejlesztésével, fó-
rummal való kiegészítésével és az ügyintézés folyamatának módosításával, az elektronikus ügyin-
tézési folyamatok kibővítésével. 
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„Felhasználási feltételek 

Üdvözlünk Fórumainkban!  

1. Általános rendelkezések  
1. A szolgáltatást a Index.hu Informatikai Zrt. (Szolgáltató) nyújtja az itt leírt feltéte-

lekkel. A belépéssel elfogadod ezeket.  
2. A szolgáltatást csak saját felelősségedre használhatod. Felelős vagy a felhasználói 

neveddel végrehajtott műveletekért, valamint az ezt védő jelszavad biztonságban 
tartásáért.  

3. A Fórumok használata során nem módosíthatod az Index Fórumok rendszer 
megjelenését, működését. Az erre vonatkozó kísérletek is kizárást és egyéb jogi 
következményeket vonhatnak maguk után.  

4. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárttól eltérő működéséből, 
megváltozásából, leállásából eredő esetleges károkért.  

5. Az Index Fórumok bizonyos részeit csak 18. életévüket betöltött felhasználóink 
látogathatják, ezeket jól láthatóan, a pop-up ablakban jelöltük meg.  

6. Regisztrációddal felhatalmazod a Szolgáltatót az elküldött személyes adatok keze-
lésére. Regisztálás után ránk bízott adataidat különlegesen bizalmasan kezeljük, ha 
kétségeid vannak, kérjük tekintsd meg Adatvédelmi elveinket.  

7. Fórumos regisztrációd során egyszersmind elfogadod az Indapass felhasználási 
feltételeit is. Valamennyi fórumos aktivitásért, amely a te felhasználói neved alatt 
történik, te vagy a felelős. Amennyiben tudomásodra jut, hogy ezen adatait más 
személy illetéktelenül használja, azonnal lépj kapcsolatba velünk a 
http://indapass.hu/kapcsolat/ oldalon.  

2. Tartalom  
1. Sem a Szolgáltató, sem az Index.hu szerkesztősége az Index Fórumokon közzé-

tett adatokért, képekért, szövegekért, sem más információhordozókért teljes fele-
lősséget nem vállal, pusztán abban a mértékben, ahogy azt a Magyarországi Tarta-
lomszolgáltatók Egyesületének Tartalomszolgáltatási Kódexe előírja. Az Index 
Fórumokon megjelenő tartalmakat a felhasználók (a fórumozók) töltik fel és azo-
kért ők vállalják a felelősséget, a szolgáltató nem. Az Index Fórumok alá csak 
olyan tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy szerzői jogait. A 
feltöltött tartalmakkal kapcsolatban a felhasználó feljogosítja a Szolgáltatót, hogy 
azokat (vagy azok részeit, kivonatait, stb.) különböző internetes oldalakon megje-
lenítse. A megjelenítés lehetőség szerint a forrás megjelölésével történik.  

2. Ha a felhasználó nem ért egyet valamelyik konkrét tartalma egyik felhasználásával, 
kérhető, hogy a Szolgáltató távolítsa azt el az adott felületről. A szolgáltató ezt le-
hetőségei szerint megteszi, amennyiben ez technikailag lehetséges és az adott to-
pik integritását nem fenyegeti. Ezt a Szolgáltatónak lehetősége van mérlegelni..  

3. A Fórumokon közölt adatok megbízhatóságával, hitelességével, minőségével kap-
csolatban a Szolgáltató semmifajta kontrollt nem végez, így a vállalat semmilyen 
értelemben nem vonható felelősségre a Fórumon elhelyezett információkból kö-
vetkező esetleges káresemények miatt.  
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4. Nem használhatod Fórumainkat arra, hogy olyan információkat tégy közzé, ame-
lyek sértik a Magyarországon hatályos törvényeket.  

5. Nem használhatod Fórumainkat reklámtevékenység folytatására, kivéve, ha erre 
írásos engedéllyel rendelkezel a Szolgáltatótól.  

6. Nem tölthetsz fel semmilyen, a hatályos jogszabályokba ütköző tartalmat. Nem 
helyezhetsz el a Fórumokon az olvasó-,vagy a mi rendszerünk működését befo-
lyásoló kódot.  

7. Az Szolgáltató a Fórumok moderátoraira ruházza azt a jogát, hogy azokat a fó-
rumhozzászólásokat, amelyek megsértik az itt olvasható pontok valamelyikét, vagy 
amelyek megsértik a moderálási alapelvek valamelyikét, eltávolítsák. Szintén a mo-
derátorokra ruházza azt a jogot, hogy e szabályok súlyos megszegését követően a 
fórumos felhasználói azonosítót megszüntethetik.  

8. Hozzászólásod elküldése előtt megadhatsz a hozzászólásához egy Creative 
Commons szintet, mellyel egy előre meghatározott szerzői jogi szintet állíthatsz be 
magadnak. A Creative Commons licencekről bővebben itt tájékozódhatsz: 
www.creativecommons.hu. Amennyiben nem állítasz be Creative Commons li-
cencet a hozzászólásodra illetve a Fórumban általad létrehozott tartalmakra, úgy a 
Szolgáltató részére automatikusan lemondasz a vonatkozó tartalom valamennyi 
szerzői joggal kapcsolatos vagyoni jogáról a hozzászólásban elhelyezett bármilyen 
információhordozó tekintetében.  

3. Egyéb rendelkezések  
1. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy technikai vagy egyéb 

okokból a Fórumszolgáltatást vagy annak egy részét korlátozza vagy felfüggessze.  
2. A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges 

módosításokról a felhasználók értesítést kapnak a változtatás utáni első belépés-
kor, illetve az Index Fórumok gépházának hírei közt. „ 

 

Az origo hírportál fórumszabályzata 

 

Forrás: http://www.kvizpart.hu/forum_szab.kviz 

 

„A KvízPart fórum működési alapelvei 

Kérjük, olvasd el figyelmesen a KvízPart fórum működési alapelveit, a fórum használata csak 
ezen feltételek elfogadásával lehetséges. 

A KvízPart fóruma moderált, a hozzászólásokat a topikgazda, a moderátorok és az üzemeltető 
moderálhatja. A moderálás célja a kulturált, egymás érzékenységét és jogait szem előtt tartó, tech-
nikailag áttekinthető kommunikáció elősegítése. A moderátoroknak joguk van topikok címét mó-
dosítani, törölni hozzászólásokat és teljes topikokat, büntetni más felhasználókat. 

Moderátori jogokkal rendelkezők: 

 Topikgazda: egy témakört (topikot) megnyitó felhasználó, akinek joga van saját topikjában egyes 
hozzászólásokat törölni, köteles a moderátoroknak jelezni a többszöri, törlésre okot adó megnyil-
vánulást.  
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Moderátorok: tevékenységüket a szerkesztőség felkérésére, társadalmi munkában végzik. Joguk 
van egyes hozzászólásokat törölni, vagy - többszöri törlésre okot adó megnyilvánulás esetén - 
egyes felhasználókat kitiltani.  

Üzemeltető: joga van egyes hozzászólásokat törölni, vagy egyes felhasználókat kitiltani vagy akár 
törölni az adatbázisból. 

A moderátorok nem személyes értékítéleteik alapján, hanem jelen szabályzat alapján véleményezik 
a hozzászólásokat, ennek ellenére a moderálás bizonyos fokig elkerülhetetlenül szubjektív: egyet-
len kontrollja, hogy a különböző beállítottságú moderátorok látják és felülbírálhatják egymás te-
vékenységét. A moderátoroknak nem a hozzászólásban képviselt vélemény helyességét kell mér-
legelni, hanem a hozzászólás hangnemét, esetlegesen jogsértő vagy törvénysértésre buzdító voltát. 
A moderálás célja nem az, hogy ne alakuljanak ki viták, hanem az, hogy a vita helyét ne vegye át a 
személyeskedés, szitkozódás, egymás rágalmazása vagy az öncélú trágárság. A moderátorok nem 
tudják a fórumokban megjelenő üzeneteket szerkeszteni vagy részlegesen törölni: vagy bent hagy-
ják a hozzászólást, vagy törlik az egészet. Az üzemeltető fenntartja a jogot bármely hozzászólás, 
bármely topik akár indoklás nélküli törlésére. 

A moderátoroknak és topikgazdáknak törölni kell minden olyan hozzászólást, amely: 

1. jogszabályellenes,  
2. a nyelvi agresszió megnyilvánulása (trágár, átkozódó, szidalmazó, káromló szavakat és ki-

fejezéseket tartalmaz),  
3. témaidegen (off),  
4. a kulturált, folyamatos társalgást feltűnően és szándékosan akadályozza és zavarja,  
5. más felhasználóra nézve sértő, bántó, személyeskedő,  
6. gyűlöletkeltő, fenyegető,  
7. kegyeletsértő,  
8. rasszista, kisebbségellenes megnyilvánulásokat tartalmaz,  
9. más felhasználó politikai, vallási meggyőződését vitatja,  
10. az alkotmányos rend vagy törvények megsértésére buzdít,  
11. bárki valós, személyes adatát (pl. név, munkahely, lakhely, beosztás stb.) engedély nélkül 

teszi közzé, feltéve, hogy az érintett azokat nem maga hozza nyilvánosságra,  
12. más felhasználó belső levelezőrendszerben küldött privát üzenetét teszi közzé,  
13. nyereségorientált vállalkozást, terméket, illetve szolgáltatást reklámoz, beleértve a nyere-

ségérdekelt, bevételorientált weboldalakat is,  
14. adománygyűjtésre vonatkozó kéréseket tartalmaz, petíciókhoz aláírást gyűjt,  
15. pornográf és a jó ízlést sértő képeket, szövegeket, tiltott jelképeket tartalmaz,  
16. technikai rombolást valósít meg: JAVA, nagyméretű képek, "kisregények" beírása, a témák 

letöltését akadályozó vagy lényegesen lassító linkek, képek, elrontott HTML-kódok, au-
tomatikusan induló fájlletöltések, szöveg nélküli hozzászólások, átirányítások és minden 
más, olyan beavatkozás, amely megváltoztatja a topik méretét, megjelenését, illetve akadá-
lyozza annak rendeltetésszerű használatát,  

17. flood (Ha nem szándékos, egy bejegyzés meghagyása mellett a többi példány kerül törlés-
re. Szándékos flood, ha valaki egy beírást háromnál több topikban helyez el.)  

18. az üzemeltetéssel, a moderálással, az üzemeltetőkkel vagy a moderátorokkal foglalkozó 
bejegyzés, amely nem a kifejezetten e célt szolgáló "Kérés a moderátorokhoz", ill. hivata-
los KvízPart-topikokban tűnik fel,  

19. törlés után visszamásolt hozzászólás,  
20. törölt hozzászólásra adott válasz(ok).  
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A moderátorok indoklás és előzetes felszólítás nélkül törlik, ill. archiválják azon topikot,  

1. amelyre érvényes bármely, fent felsorolt, törlendő hozzászólásokra vonatkozó ismérv,  
2. amely egy már létező témában indul,  
3. amely politikai vagy hitéleti vitatémát vet fel,  
4. amely aktualitását vesztette,  
5. amelyet a topikgazda egy hónapja nem látogatott meg, ill. az utolsó hozzászólás egy hó-

napnál régebbi.  

HTML-kódok a hozzászólásokban csak bizonyos korlátozásokkal használhatók. 

A moderátorok a vétség súlyától függően kitilthatnak, javaslatukra az üzemeltetők végleg töröl-
hetnek egyes felhasználókat. Az első hiba esetén általában csak akkor jár kitiltás, ha a vétség kiug-
róan súlyos. A fórum szabályainak többszöri megsértése azonban kisebb vétségek esetén is kitil-
tást, további ismétlődés esetén pedig törlést vonhat maga után. A kitiltás időtartama 1-30 napig 
terjedhet. A kitiltás időtartama első esetben rövidebb, majd minden újabb alkalommal hosszabb 
lesz. A kitiltásról külön értesítés a felhasználónak nem jár. Kirívóan durva esetben járhat adott 
felhasználó összes addigi hozzászólásának törlésével is. 

Olyan felhasználónév használata, amely köthető egy tiltás alatt lévő másik felhasználói névhez, 
illetve ha a felhasználó hozzászólásában maga azonosítja magát a tiltás alatt lévő felhasználóval, 
szintén azonnali, végleges tiltást von maga után. 

 Figyelem! A tiltás mindig teljes körű! A fórumtiltással egyidejűleg a KvízPart minden 
regisztrációhoz kötött szolgáltatása is elérhetetlenné válik a letiltott felhasználó számára! 

A moderátorok száma korlátozott, így előfordul, hogy van olyan hozzászólás, melyet egyik mode-
rátor sem lát. Ezért szívesen fogadnak minden üzenetet a belső levelezőn keresztül, amelyekben 
felhívják figyelmüket egy-egy problematikus hozzászólásra. Kérünk valamennyi felhasználót, hogy 
ha olyen megnyilvánulást lát, amely akadályozza a kulturált társalgást, azonnal hívja fel rá a mode-
rátorok vagy az üzemeltető figyelmét. 

A KvízPart fóruma regisztráció nélkül olvasható. Hozzászóláshoz azonban KvízPart-regisztráció 
szükséges. Csak azoknak a felhasználóknak biztosítjuk a hozzászólás lehetőségét, akik 
legalább 30 nappal ezelőtt regisztráltak. A regisztrált felhasználó teljes körű felelősséggel tar-
tozik a fórum használatáért, amelynek során a hozzáférés jelszaván keresztül történik. A felhasz-
náló köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a loginnév, illetve 
jelszó védelme érdekében. A Fórumokban megjelent felhasználói hozzászólások sohasem tükrö-
zik az üzemeltető véleményét. A Fórumokban nem jön létre tanácsadói viszony sem a hozzászó-
lók között, sem pedig a hozzászólók és a KvízPart Online között. A hozzászólások sohasem te-
kinthetők szakértői véleménynek, ezek tartalmáért az üzemeltető nem vállal felelősséget. 

A felhasználók hozzászólásuk beírásával korlátlan - a többszörözés, átdolgozás, nyilvánossághoz 
közvetítés, nyilvános előadás és a terjesztés jogát is magában foglaló - felhasználási jogot adnak 
KvízPart Online részére. A Fórumon megjelenő hozzászólások csak személyes használatra nyom-
tathatók, tölthetők le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a KvízPart Online írásbeli hozzájárulásával 
lehet őket felhasználni. A felhasználók kötelesek betartani a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992 évi LXIII. törvény, valamint egyéb adatvédelmi 
jogszabályok rendelkezéseit, tilos más felhasználó adatainak (különösen az IP címek) gyűjtése, 
tárolása és továbbítása. 
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A KvízPart fórumát minden felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. Felhívjuk fel-
használóink figyelmét, hogy a nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzá-
szólásokra a nyilvános közlésekre érvényes különböző jogszabályok az irányadóak (1986. 
évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény). A kommunikációs szolgáltatásokat igénybe vevő 
felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan 
bizalmasan kezeljük, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat - a törvényben 
előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem 
adjuk át. 

Egyebekben a KvízPart oldal használatára vonatkozó, "Jogok" címszó alatt, a következő oldalon: 
http://kvizpart.hu/jogok.kviz olvasható szabályok vonatkoznak a KvízPart fórum használatára 
is. 

A változtatás jogát fenntartjuk.” 
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A HWSW BT fórumszabályzata 

 

Fórumunkban csak az egyszeri regisztrációs folyamat elvégzése után, az általad választott azono-
sító és a hozzá tartozó jelszó használatával teheted közzé kérdéseidet, üzeneteidet, kommentárjai-
dat. 

A regisztrációhoz egy loginnév, egy jelszó és egy érvényes e-mail cím megadása szükséges. 
Amennyiben az általad választott azonosító már használatban van, nem fogsz tudni regisztrálni az 
adott néven: ez esetben kérjük, válassz másikat. A regisztrációs űrlap további mezőinek kitöltése 
nem kötelező. Az általad megadott személyes adatokat nem használjuk fel marketing célokra és 
nem adjuk ki harmadik félnek, az adatvédelemmel kapcsolatos nyilatkozatunkat itt olvashatod.  

A fórum bárkinek lehetőséget nyújt az adott témaköröket érintő szabad véleménycserére, ám 
annak érdekében, hogy sem a hozzászólók, sem pedig a fórumot üzemeltető HWSW Bt. jogai ne 
sérüljenek a fórum használata során, felhívjuk figyelmedet a következő szabályokra, melyek 
minden hozzászólóra egyformán vonatkoznak a fórumon.  

FÓRUMSZABÁLYZAT:  

1. A személyeskedés semmilyen formája nem megengedett. Tilos a fórumon bárkinek - vagy bár-
mely embercsoport tagjának - az emberi méltóságát megsérteni. Kifejezetten tilos a nemzeti, etni-
kai, vallási, kulturális, nemi és faji alapú előítéleteknek, és megkülönböztetéseknek - akár burkolt 
formában is - a fórumon hangot adni. A fenti szabály megszegése akár azonnali kizárást eredmé-
nyezhet (lásd moderálási alapelvek).  

2. Tilos bármilyen illegális tevékenységre, illetve a Büntető Törvénykönyv hatálya alá eső cseleke-
detekre felbújtó, ilyen tevékenységet ismertető, részletesen leíró, illetve ehhez segítséget kérő, 
továbbá nyílt szexualitást leíró/ábrázoló hozzászólások, képek elküldése. Az ilyen szöveges/képi 
információt tartalmazó internetes oldalak hivatkozásainak bemutatása is tiltott. 

A fórum jellegéhez kapcsolódóan felhívnánk a figyelmet a warez linkek, CD-kulcsok, szériaszá-
mok és crackek közzétételének, megvitatásának tilalmára! 

A HWSW Informatikai Kerekasztalon nemkívánatosnak minősülnek továbbá azok a témák és 
hozzászólások amelyek bárminemű politikai állásfoglalást tartalmaznak, illetve ilyen célból jöttek 
létre. 

 
3. Az Interneten fellelhető írások/szövegek/képek zömére a Szerzői Jogi Törvény megfelelő sza-
bályozásai vonatkoznak. Kérjük ezt vedd figyelembe amikor más oldalakról idézel, illetve illesz-
tesz be képeket a fórumba.  

A házigazdák -- megfelelve a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének ajánlásának -- tartalmi-
lag nem szerkeszthetik hozzászólásaidat. Ez alól kivételt jelent a téma címének és alcímének szer-
kesztése, a hozzászólás formai módosítása, továbbá a hozzászólásban szereplő linkek javítása 
(csak külön kérésre), melynek részleteit a moderálási alapelvekben találod. A HWSW Bt. elhelyez-
het a hozzászólásokban tartalomra célzott hirdetéseket.  

4. Tiltott az olyan hozzászólások közzététele, melyek valótlan állításokat tartalmaznak a HWSW 
Bt.-re nézve, a HWSW Bt-re vonatkozó üzleti titkokat tartalmaznak, illetve a HWSW.hu, 
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forum.hwsw.hu oldalak formai, tartalmi módosítására adnak technikai tanácsokat, tippeket, vagy 
támogatják a HWSW.hu, forum.hwsw.hu oldalakon található reklámok, mérőkódok bárminemű 
kiszűrését.  

Cégekkel, termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban a konkrétumokat nélkülöző vádaskodás, 
hitelrontás nem megengedett.  

5. A Bolhapiac fórumszekcióban kizárólag magánszemélyek számára engedélyezett a nem keres-
kedelmi céllal beszerzett vagy beszerzendő árukról szóló adás-vételi hirdetés megjelentetése.  

6. A felhasználó a HWSW Bt.-vel szemben semmilyen anyagi követelést nem támaszthat.  

7. Tiltott a HWSW látogatottságát auditáló Medián Webaudit mérőkódjainak (audit.median.hu 
tartomány) letiltása / kiszűrése. 

8. A fórumtagok megtévesztésére alkalmas regisztráció (több becenév/alteregó használata, illetve 
már meglévő nevekhez nagy mértékben hasonlító nick regisztrálása) tiltott. Amennyiben egyér-
telműen bebizonyosodik, hogy valaki egyszerre több nevet használva fórumozik, azonnali és vég-
érvényes kitiltást kap az összes általa regisztrált felhasználó! E szabály alól kivételes esetben - elő-
zetesen - felmentés kérhető a fórum moderátoraitól.  

9. Tilos az obszcén, vulgáris szavak, kifejezések használata. Az ilyen szövegrészeket tartalmazó 
üzenetek a moderátor belátása szerint végleges törlésre kerülnek.  

10. Tilos a fórumon mások személyes adatainak közzététele az illető kifejezett jóváhagyása nélkül. 
Tipikusan ilyen adat például mások valódi neve, képmása, címe, magán és munkahelyi e-mail cí-
me, telefonszáma.  

Ilyen jellegű adatot tartalmazó hozzászólás esetén az felel az adatok pontosságáért és közölhető-
ségéért, aki azt megjelenítette. Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy magánüzeneteket (pl: e-mail, 
privát üzenet) részben vagy egészében közzétenni csak a másik fél beleegyezésével lehet.  

Annak, aki az elérhetőségeket, vagy a segítségkérő szándékot nem ellenőrizte, illetve jogosulatla-
nul tett közzé személyes adatokat, magánlevelet, kifejezetten súlyos szankcióval kell számolnia.  

Az alábbiakban azok a tanácsok/javaslatok következnek, amelyek betartása mindenki számára 
megkönnyíthetik a fórum használatát. A házigazdák a fenti szabályokon felül adott esetben az itt 
leírtakat is betartathatják a fórumozókkal.  

JAVASLATOK, TANÁCSOK A FÓRUM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATBAN:  

1. Egy jól megfogalmazott, jól feltett kérdés (beleértve a topikcímet is) sokat segíthet abban, hogy 
mihamarabb választ kapj a problémádra, ezért kérjük törekedj a világos, pontos fogalmazásra. 
Hasonló okból, válaszaidban igyekezz minél egyértelműbben fogalmazni.  

2. A hozzászólásodat csak adott ideig tudod szerkeszteni, ennek letelte után már csak a fórum 
házigazdái és "globális" moderátorai szerkeszthetik, külön kérésre, egyedi elbírálás alapján (lásd 
moderálási alapelvek). Mielőtt elküldesz egy üzenetet, lehetőség szerint legalább egyszer olvasd át 
a szöveget elejétől a végéig és használd a "Hozzászólás előnézete" funkciót. 

3. A fórum szerkezete a legtöbb esetben lehetővé teszi, hogy kérdéseidet a maga helyén tudd fel-
tenni, ezért kérjük figyelj rá, hogy a témát a megfelelő fórumszekcióban nyisd meg. Ha tévedésből 
rossz helyen nyitottál topikot, fordulj a téma házigazdájához!  
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Kerüld a témába nem vágó megnyilvánulásokat (offtopic), illetve hagyj szóhoz jutni másokat is. 
Kerüld ugyanazon téma több fórumszekcióban történő felvetését. Ilyen esetben a házigazdák 
belátásuk szerint bezárhatják/törölhetik a duplázott vagy a témakörhöz nem illeszkedő témát. 

4. A fórum minden, legalább 100 hozzászólással rendelkező regisztrált tagjának lehetősége van 
arra, hogy szavazást indítson bármely témakörben. Választható opciók, hogy az adott szavazáshoz 
lehet-e hozzászólni (tehát egyben topic is), vagy instant szavazás, hozzászólási lehetőség nélkül. 
Minden szavazásra vonatkozik a Fórumszabályzat függetlenül attól, hogy van-e hozzászólási lehe-
tőség, vagy nincs. Mivel minden fórumozó csak egyszer szavazhat, jól gondold meg mire adod a 
voksodat, továbbá ha magad teszel fel kérdést, gondolj át minden válaszlehetőséget mielőtt meg-
nyitod a szavazást, mivel utólagosan nincs lehetőséged szerkeszteni!  

Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy a szavazások eredménye semmilyen formában nem lehet köte-
lező jellegű sem a fórum üzemeltetőire, sem a többi fórumozóra. Felhívjuk továbbá a figyelmet 
arra is, hogy a szavazásoknak úgy van igazán értelme, ha valóban olyan témáról szólnak, amely 
közérdeklődésre számíthat. Ezért kérünk, hogy minden apró-cseprő dologról ne indíts szavazást, 
mert a többség megunja, kevesebben fognak szavazni, így elveszti az eredeti értelmét és célját ez a 
lehetőség.  

5. Lehetőséged van arra, hogy a hozzászólásaidat aláírással lásd el. Ez a szöveg minden hozzászó-
lásod végén meg fog jelenni, kivéve ha az "Engedélyezed az aláírást ebben a hozzászólásban?" 
jelölőnégyzetet üresen hagyod.  

Kérjük figyelj arra, hogy ez a rész sem tartalmazhat olyan szöveges/képi elemeket, amelyet a fó-
rum szabályzata tilt, illetve törekedj rá, hogy az aláírásod formai szempontból se zavarja a fórum 
többi olvasóját a témák áttekintésében. Az aláírás hossza 499 karakterben limitált, mely lehetővé 
teszi linkek beszúrását, azonban kérnénk, hogy az aláírás ne legyen több 3 sornál.  

Amennyiben az aláírásod nem felel meg a fenti kritériumoknak, a házigazdák fenntartják maguk-
nak a jogot, hogy teljes egészében töröljék azt.  

6. Mint azt fentebb olvashattad a fórumra csak egy általad választott azonosító és jelszó megadá-
sával küldhetsz üzeneteket. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy az azonosítóra is vonatkoznak a 
fent leírt szabályok. Ha a választott név valamilyen ponton a szabályzatba ütközik, a fórum házi-
gazdái meg fognak kérni, hogy válassz másik nevet. Amennyiben ennek a kérésnek nem teszel 
eleget az azonosító használatát megvonhatják tőled.  

Szeretnénk felhívni a figyelmedet arra is, hogy a Bolhapiac szekcióban megjelenő hozzászólásaid 
nem növelik hozzászólásaid összesített számát.  

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fórum mindenkori házigazdái, illetve az adminisztrátor fenntartják 
maguknak a jogot, hogy azokkal a fórumozókkal szemben eljárjanak, akik a fenti szabályzatot 
sorozatosan és durván megszegik. 

A fórum üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot, hogy bármilyen előzetes figyelmeztetés és 
indoklás nélkül hozzászólásokat, topikokat, vagy felhasználókat távolítsanak el a fórumról. 

A moderálási elvekről a következőkben olvashatsz. 

MODERÁLÁSI ALAPELVEK:  

A HWSW fórumán minden témakör moderált. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a fórumozók 
egy csoportja figyelemmel kíséri az adott témakörhöz tartozó topikokat és a fenti szabályok betar-
tását. Ezek a fórumozók a házigazdák, illetve a moderátorok. A házigazdák és moderátorok kü-
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lönleges jogosultságaik révén törölni tudják bármelyik hozzászólást és topikot, továbbá egyéb 
eszközök segítségével változtathatnak a témakörök összetételén. 

Egy témakörnek több házigazdája is lehet, illetve vannak olyan házigazdák, akik a fórum egészét 
felügyelik, és bárhol képesek beavatkozni. 

A házigazdákhoz lehet fordulni a fórummal kapcsolatos kérdésekkel is, illetve a technikai szer-
kesztésben is ők segíthetnek. 

A technikai szerkesztést abban az esetben kérheted, ha topikcímet akarsz átszerkesztetni, illetve a 
szavazási opciókat, vagy a szerkesztési limitidő letelte után a hozzászólásodban szereplő linkeket 
szeretnéd kijavíttatni. 

Amennyiben úgy gondolod, hogy az általad indított topik olyan horderejű információt tartalmaz, 
amely jó ha folyamatosan szem előtt van, akkor a házigazdától kérheted, hogy a témát emelje ki 
(ilyenkor mindig az első oldalon marad a topik). A kiemelésről a házigazdák és a moderátorok 
döntenek saját belátásuk szerint (tehát el is utasíthatják a kérést). A kiemelés nem örökérvényű...  

A házigazda saját belátása szerint alkalmazhat technikai szerkesztést az alábbi esetekben: 

• topikok összevonása, szétbontása  
• topikcímekben található stilisztikai és helyesírási hibák javítása (hozzászólásokban találha-

tó helyesírási és egyéb stílushibák javítása, továbbá a szakmai korrekció nem a házigazda 
feladata)  

• technikai szerkesztés  

A moderáció lépései általában a következők:  

Amennyiben egy fórumozó a fórumszabályzatban foglaltakat megszegi - és ezért a fórum mode-
rátorainak bármilyen módon változtatni kell az érintett témakör, vagy a topik összetételén (pl 
topiktörlés, hozzászólás törlése) -, az illető figyelmeztetésben részesül. A figyelmeztetés pontos 
okáról az érintett értesítést kap e-mailben vagy privát üzenetben, továbbá a kapott figyelmeztetést 
megtekintheti az adatainál található naplózott felületen (ezt a házigazdákon és az adott fórumo-
zón kívül senki nem láthatja). Bizonyos idő elteltével a figyelmeztetés "elévülhet", erről is tájékoz-
tatást kap az illető.  

A többszöri figyelmeztetés a hozzászólási jog átmeneti - ritkábban nagyon hosszú ideig tartó -- 
megvonását eredményezheti. Bizonyos, nagyon kirívó esetekben a fórumozó azonnal és végérvé-
nyesen kizárható.  

Amennyiben nem értesz egyet a házigazda döntésével kérjük elsősorban vele próbáld meg tisz-
tázni a vitás kérdéseket privát üzenetben vagy e-mailben. Ha úgy érzed nem tudtok dűlőre jutni, 
megkeresheted az egyik "globális" moderátort, aki biztosan ki fogja vizsgálni az esetet.  

Ha egy fórumozó szándékoltan megtévesztő módon állítja be egy házigazda döntését, azonnali és 
végérvényes kizárásban részesül.  

A HWSW Informatikai Kerekasztal üzemeltetői fenntartják maguknak a jogot a fórumszabályzat szövegének 
módosítására, melyről mindig részletes tájékoztatást nyújtanak a fórumtagok számára.  

A fórum házigazdáinak teljes listáját itt találod: Moderátorok  

Köszönjük, hogy elolvastad, a továbbiakban jó fórumozást kívánunk!  
A HWSW Informatikai Kerekasztal házigazdái 



MELLÉKLETEK 

 

 

Pixinfo.com fórum szabályzat 

 

A fórumba csak regisztrált tagok írhatnak. A regisztrációhoz egy még nem foglalt felhasználói 
névre, jelszóra és egy működő e-mail címre van szükség, valamint az alant található szabályzatunk 
elfogadására (a Fotózz!hu oldalra korábban regisztrált felhasználók saját nevükkel és jelszavukkal 
léphetnek be). 

Szabályzat 

1. A választott felhasználói nevet és jelszót kérjük gondosan megőrizni, ezek elvesztéséből, 
elfelejtéséből vagy más személy általi felhasználásból származó károkért minden esetben 
az eredeti felhasználó felel! 

2. Tilos már létező felhasználói névhez nagyon hasonló új névvel regisztrálni, amennyiben 
az alkalmas jelenlegi felhasználóink megtévesztésére, vagy az "alteregó" lejáratására. Tilos 
továbbá olyan felhasználói nevet választani, amely más személyiségi jogait sérti, vagy vul-
gáris, kulturálatlan, faji, vallási, politikai vagy egyéb megkülönböztetésre alkalmas 
szót/szavakat tartalmaz! 

3. A fórum használata ingyenes. A Pixinfo Kft. fenntartja a jogot a fórum területein hirdeté-
sek elhelyezésére. Mivel ezek a hirdetések a szolgáltatás szerves részét képezik, s szüksé-
gesek a fórum hosszútávú üzemeltetésének biztosítására, kérjük ne használjon bannerszű-
rő programokat. Tilos olyan hozzászólások elküldése, amely a fórum megjelenését vagy 
használhatóságát rombolja. Az üzemeltetőnek joga van a regisztrációnál megadott e-mail 
címre üzeneteket küldeni a rendszer működésével kapcsolatban. A megadott e-mail címe-
ket viszont harmadik félnek nem adja ki. 

4. Az üzenetekben, bejegyzésekben tilos a személyeskedés, a kulturálatlan viselkedés, a ren-
des eszmecsere megzavarására, az obszcén és vulgáris szavak alkalmazása, a faji, nemzeti, 
vallási, nemi, politikai és egyéb megkülönböztetés, előítélet használata. Ezeket a hozzászó-
lásokat a moderátorok törlik. 

5. Szigorúan tilos bármilyen, a Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyvének hatálya alá 
eső illegális tevékenység, törvénysértés elkövetésére bujtó megjegyzések beírása, vagy ilyen 
tartalommal rendelkező képek, weboldalak linkelése, vagy arra hivatkozás. Ilyen esetben a 
felhasználó azonnali hatállyal kitiltásra kerül. 

6. Az 'Adok-veszek, csere-bere' fórumon kívül még apróhirdetés jelleggel is tilos hirdetést, 
reklámot közzétenni. Apróhirdetések feladásához kérjük használja az apróhirdetés rova-
tunkat vagy az említett fórumot! 

7. A felhasználó a hozzászólás elküldésével lemond szerzői jogáról, melyet követően semmi-
lyen anyagi, vagy más jellegű követeléssel nem élhet az írt vélemény tartalmát illetően. 

8. Bár az üzemeltetés mindent megtesz annak érdekében, hogy a fórum mentes legyen a 
vulgáris szavaktól, kulturálatlan hozzászólásoktól illetve a valótlan állításoktól, a Pixinfo 
Kft. a fórumra írt hozzászólások tartalmáért és hitelességéért nem vállal felelősséget. En-
nek következtében a fórumon közölt esetleges fals adatokból származó károk miatt sem-
miféle módon nem vonható felelősségre. 

9. A moderátoroknak és üzemeltetőknek jogukban áll a témák címeinek megváltoztatására, 
ha úgy ítélik meg, hogy az új cím a fórum használatát könnyíti meg. 

10. A moderátorok feladataikat felkérés alapján végzik, feladatuk a fórum szabályzatának, 
alapelveinek betartatása, a nem megfelelő hozzászólások törlése. A moderátorok által írt 
vélemények, üzenetek, hozzászólások nem feltétlenül tükrözik a Pixinfo Kft. álláspontját. 
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11. Tilos a fórumon található bejegyzések engedély nélküli utánközlése akár elektronikus, akár 
nyomtatott formában, bármilyen szöveges vagy képi információról legyen is szó.  

12. A Pixinfo Kft. fenntartja a jogot a fórum használatának korlátozására, vagy a fórum meg-
szüntetésére, amennyiben érdekei ezt kívánják. 

13. A fórum üzemeltetése bármikor, saját hatáskörében megváltoztathatja a fórum szabályait, 
melyről itt, a szabályzatban ad tájékoztatást. 

Javaslatok 

1. Kérdéseket közérthetően, jól átgondoltan érdemes megfogalmazni, nem túl röviden, de 
nem is túl hosszan. A hosszú üzeneteket általában kevesebben olvassák végig. A jó kérdés 
nagyobb eséllyel kerül megválaszolásra, mint egy rosszul megfogalmazott. 

2. Kerüljük a parttalan vitákat, ezek nem viszik előrébb a társalgást. Csak konkrétan, tény-
szerűen és segítőkészen érdemes válaszolni egy-egy feltett kérdésre. 

3. Ne közöljünk a hozzászólásban, vagy annak egy részében a témához nem kapcsolható 
szövegeket. Az offtopic, témán kívüli hozzászólások a megfelelő csoportba, vagy ha ilyen 
nincs, akkor a "Minden, aminek máshol nincs helye" rovatba kerülnek. 

4. Új téma létrehozásakor kerüljük a túl általános elnevezéseket, próbáljunk meg minél in-
formatívabb és egyértelműbb címeket kitalálni. A témákat a megfelelő rovatokba kérjük 
elhelyezni! 

 


