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Bevezetés
Az alábbi elemzés egyrészt azt mutatja be, hogy a magyar államigazgatás szervei
mennyire tartják be az elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC.
Törvénybıl (Eitv), továbbiakban Eitv-bıl fakadó kötelezettségeket, másrészt az
állami intézmények háttérintézményei milyen adatközlési gyakorlatot követnek. Az
Eitv célja „annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása
érdekében a közérdekő adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton
bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és
díjmentesen közzétegyék” (Eitv 1. §).
Ezzel a kutatási programmal nem vagyunk egyedül a kutatói hazai porondon, és nem
is vagyunk elsık. Az elektronikus információ szabadság gyakorlati érvényesülésérıl
elıször az Eötvös Károly Intézet végzett kutatást1. Állami intézmények és
önkormányzatok honlapjain megjelenı információkat vizsgálták alapvetıen más
módszerekkel mint mi. Talán a kis minta okán sem törekedtek arra, hogy statisztikai
szempontokból is elemezzék az egyes honlapokon megjelenı információkat és az
állami (önkormányzati) intézmények adatközlési gyakorlatát. A mi megközelítésünk
újdonsága éppen az, hogy úgy tekintettünk az állami intézmények honlapjaira, mint
amelyek bizonyos szempontok szerint egységesek, ugyanazokat az információkat
tartalmazzák, vagy ezen információk hiányoznak róluk. Tehát léteznek olyan
jellemzıik, amelyek mentén egy egyszerő statisztikai elemzés is elvégezhetı. Ezt a
módszert már alkalmazta az MKIK GVI az egyetemi honlapok információtartalmának
elemzésekor2.
Célunk az volt, hogy adatokkal és ezen adatok elemzésével alátámasztott
kijelentéseket tehessünk arról, hogy a magyar állami intézmények információközlı
gyakorlata mennyiben felel meg az elektronikus információ-szabadságról szóló
törvény követelményeinek, azaz mennyiben tekinthetık jogkövetınek ebbıl a
szempontból a magyar állami intézmények?
A részletes elemzés elıtt röviden ismertetjük a szóban forgó törvény fontosabb, az
elemzés kiindulópontjaként szolgáló részleteit. Ezután bemutatjuk azt az adatbázist
amelyre az elemzés épül, majd leíró statisztikák segítségével elemezzük elsıként a
teljes adatbázist, majd összehasonlítjuk a magyarországi minisztériumokat és
országos hatáskörő szerveket az általuk felügyelt intézményekkel, végül pedig a
magyar minisztérium honlapjait vetjük össze külföldi minisztériumokéval.

1

Megfelelés az elektronikus információszabadság törvény követelményeinek - 2007-2008, Eötvös
Károly Közpolitikai Intézet (Kutatók: Szigeti Tamás, Szoboszlai Judit, Vissy Beatrix), é.n. Lásd:
http://www.ekint.org/ekint_files/File/tanulmanyok/az_e_infoszabadsag_tv_hatalyosulasanak_vizsgalat
a.pdf. A kutatás hátterérıl lásd még http://www.ekint.org/ekint/ekint.news.page?nodeid=231
2
Lásd: Rigler Dorottya: Egyetemi honlapok információtartalma – Milyen képet mutat az internet a
magyar egyetemek oktatóiról?, MKIK GVI, 2007.
http://www.gvi.hu/index.php/hu/papers/show.html?id=4
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1. Jogszabályi háttér
Az Eitv kijelölte azon szervezeteket melyeknek adatközlési kötelezettségeik vannak
(Eitv 3. §) . A törvény az államigazgatási szervezetek négy fontosabb körét határozta
meg, amelyeknek eleget kell tenniük az adatszolgáltatási kötelezettségnek. Ezek a
következık: kiemelt közhatalmi szervek3 (a), az „ország egész területére kiterjedı
illetékességgel rendelkezı szerv”4 (b) valamint a „megyei (fıvárosi) közigazgatási
hivatal” (c) (Eitv 3. §).
A fentieken kívül a törvény meghatároz még olyan „jogszabályban meghatározott
közfeladatokat ellátó egyéb szerveket” (d), amelyek nem tartoznak az elsı három
kategóriába (Eitv 3. § (2)), de amelyekre ugyancsak érvényes az elektronikus
közzétételi kötelezettség. Ezek „választásuk szerint saját vagy társulásaik által
közösen mőködtetett, illetve a felügyeletüket, szakmai irányításukat vagy
mőködésükkel kapcsolatos koordinációt ellátó szervek által fenntartott, valamint az
erre a célra létrehozott központi honlapon való közzététellel is eleget tehetnek” a
közzétételi kötelezettségüknek. Ezek szerint a minisztériumok és országos hatáskörő
intézmények által felügyelt háttérintézmények akkor lehetnek alanyai e törvénynek,
ha „jogszabályban meghatározott közfeladatokat” látnak el.
Ennek a feltételnek létét nem állt módunkban minden egyes háttérintézmény
esetében megvizsgálni. Mivel a hazai állami hivatalok adatközlési gyakorlatát
kívántuk vizsgálni, ezért igyekeztünk minél szélesebbre húzni a vizsgálandó
intézmények körét. Így olyan (háttér)intézményeket is elemezni fogunk az
alábbiakban, amelyekre nem vonatkozik az Eitv, de amelyek adatközlési gyakorlata
mégis fontos tapasztalatot jelenthet az állampolgárok számára és fontos adalékul
szolgál a magyar állami intézményeknél a közérdekő adatok (az intézmények
honlapjain történı) közzétételének gyakorlatáról, illetve arról, hogy mennyire tekintik
ezen intézmények vezetıi fontosnak azt, hogy szervezetükrıl, mőködésükrıl, és
eredményeikrıl tájékoztassák az állampolgárokat.
A fentieken kívül az Eitv azt is szabályozta, hogy mely adatok számítanak
közérdekőnek, és azokat milyen idıközönként kell publikálni, valamint mennyi ideig
kell megırizni (Lásd az Eitv mellékletét). A közéteendı adatokat a törvény három
kategóriába sorolja: szervezeti, személyzeti adatok (1), tevékenységre, mőködésre
vonatkozó adatok (2); valamint gazdálkodási adatok (3). A tanulmányban ezen
kategóriák mentén fogjuk elvégezni az elemzést.

3

A Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyőlés Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az
Országgyőlési Biztosok Hivatala, az Állami Számvevıszék, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács
Hivatala, a Legfıbb Ügyészség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Közbeszerzések Tanácsa, a Magyar
Tudományos Akadémia, az Országos Rádió és Televízió Testület
4
Minisztériumok, Miniszterelnöki Hivatal, országos hatáskörő szerv, központi hivatal, minisztériumi
hivatal, országos kamara.

7 / 71

Jogkövetı magatartás…

2. Az adatbázis
Az elemzésben felhasznált adatbázis az államigazgatási szervek honlapjain közétett
adatokra alapul. A honlapok információtartalmát és jellemzıit összegyőjtöttük és az
elemzés során 141 változóba kódoltuk, ahol egy-egy változó a honlapok egy-egy
jellemzıjére vonatkozó információt tartalmazza. A 141 változó létrehozásának és a
változókban megjelenı információk (értékek) létrehozásának alapját az elızı
alfejezetben bemutatott törvényi szabályozás képezte.
A kutatás során összesen 175 magyar és külföldi állami intézmény honlapját
elemeztük, az adatbázisba ezen intézmények adatai kerültek be, azonban ennél
több, a magyar államigazgatáshoz tartozó, költségvetési pénzbıl gazdálkodó
szervezetet sikerült azonosítanunk, amelyeket a tanulmány mellékletében is
felsorolunk. Az adatfelvételre 2008. december 15. és 2009. február 2. között került
sor. Az adatbázisba nem kerültek be oktatási intézmények, kormányzati-, és nem
kormányzati hivatalok regionális szervei valamint az állami tulajdonú vállalatok. Az
adatbázis 175 intézményébıl 19 külföldi minisztérium. Utóbbi szervezetek
kiválasztásánál tekintettel voltunk az egyes országok eltérı államigazgatási
berendezkedésére. Ebbıl kifolyólag a külföldrıl csak a pénzügyminisztériumok, az
oktatási minisztériumok, egészségügyi minisztériumok valamint a szociális és
munkaügyi minisztériumok kerültek be az adatbázisba.
A külföldi intézmények bevonását az elemzésbe az indokolta, hogy az
eredményekbıl mélyebb következtetést lehessen levonni a magyarországi
államigazgatás átláthatósága tekintetében. Így az elemzésünknek kettıs célja van:
az általunk kiválasztott intézmények körében az Eitv által meghatározott szempontok
szerint bemutatni a magyar közigazgatás átláthatóságát, és ezt összehasonlítani
fejlett európai országok államigazgatásának gyakorlatával.
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3. A magyar állami intézmények honlapjainak elemzése
3.1. Magyarországi állami intézmények
Az általunk összeállított adatbázis összesen 156 magyarországi állami intézményt
tartalmaz.
1. Rendkívül hiányosak
érvényességét tekintve.

az

állami

intézmények

honlapjai

az

információk

A honlapokat felkeresık számára az esetek 4/5-ében nem világos, hogy a honlapok,
amelyet látnak a megtekintés pillanatában is érvényes, friss információkkal
szolgának-e, vagy sem. A megvizsgált honlapok 81 százaléka ugyanis nem
tartalmaz adatot arról, hogy mely idıpontban frissítették.
A honlapok információval való ellátottságáról az a tény is sokat elárul, hogy mennyi
idı alatt sikerült az adott honlap információtartalmát az elemzés során kódolni. Ezen
idıtartam a magyarországi összes intézményt tekintve átlagosan 28 perc, 27 perc
szórással. Ez arra utal, hogy míg egyes honlapok nagyon kevés, ám más honlapok
rengeteg információt tartalmaznak.
3.1.1. ábra: Adatfelvétel idıtartamának (perc) megoszlása - 2009
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2. Az angol domináns és szinte az egyedüli idegen nyelv
Az intézmények átláthatóságának egyik fontos indikátora, hogy az adott szervezet
honlapján található információk elérhetıek-e idegen nyelven. A magyarországi
intézmények kétharmadának (67%) honlapja angol nyelven is megtekinthetı.
Más nyelveken azonban a honlapok elenyészı része közöl információkat. A
honlapok 11 százaléka tekinthetı meg németül, míg 9 százaléka franciául.
3.1.1. Magyarországi intézmények személyzeti, szervezeti adatai
Ezen alfejezetben a magyarországi intézmények személyzeti, szervezeti adatait
vizsgáljuk meg részletesen (Eitv melléklet I).
3. Hiányosak az ügyfélszolgálatok és az intézmények titkárságainak elérhetıségére
vonatkozó adatok
Minden intézménnyel a kapcsolat-felvétel elsı lépését az ügyfélszolgálat vagy
titkárság jelenti. A honlapok jelentıs része publikálja az adott intézmény
ügyfélszolgálatának helyét (90%), telefonszámát (93%), fax számát (87%), email címét (86%). Ez alól kivétel az ügyfélszolgálat nyitva tartása mivel ezen
adatot a honlapok mindössze 38 százaléka teszi elérhetıvé.
Az ügyfélszolgálatot felkeresni kívánó állampolgár ezek szerint az esetek 60%-ban
nem kerülheti el az elızetes telefonos, vagy mail-es kapcsolatfelvételt, ha fel kívánja
keresni az adott intézmény ügyfélszolgálatát.
A vizsgálat körébe tartozott az is, hogy a honlapon milyen adatokat közölnek az
intézmények felsı- illetve középvezetıirıl.
4. Az intézmények vezetıjének személye az esetek többségében igen, de a
feladatköre nem ismert
Az intézmény vezetıjének nevét a honlapok mindössze 10 százaléka, a
beosztását 12 százaléka nem közli. A honlapok jelentıs része, 72 százaléka nem
informál a felsıvezetı feladatköreirıl.
5. Az elsı számú vezetı megközelíthetetlen, szakmai pályafutása ismertetlen marad
az érdeklıdı állampolgár számára
Az elérhetıség tekintetében az elsı számú vezetırıl kevés honlap nyújt információt.
A felsı vezetı e-mail címét a honlapok 41, telefonszámát 46, míg fax számát 65
százaléka nem tünteti fel. A felsı vezetı önéletrajzát pedig a vizsgált honlapok
61 százaléka nem közli.
6. A felsıvezetıség tagjai ugyan ismertek, de megközelíthetetlenek, és szakmai
pályafutásuk is ismertetlen marad az érdeklıdı állampolgár számára
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Az elemzett honlapok mindössze 13 százalékában nem tőntették fel a felsı
vezetıség nevét, míg 15 százalékában nem volt utalás a felsıvezetıség
beosztására. A felsı vezetıség által felügyelt szervezeti egység nevét a honlapok 31
százaléka, míg a hozzátartozó feladatkört a honlapok 72 százaléka nem közli. A
felsıvezetıség elérhetıségének adatait szintén kevés honlap tünteti fel. A
honlapok 41 százaléka az e-mail címet, 44 százaléka a telefonszámot, míg 63
százaléka fax számot nem teszi elérhetıvé. A felsıvezetıség önéletrajzait
pedig a vizsgált honlapok elenyészı arányban, 32 százalékában közlik.
7. A középvezetık ismeretlenek és elérhetetlenek
A vizsgált honlapok a középvezetık neveit 33, a beosztásait 35, míg a felügyelt
szervezeti egységet 45 százalékban nem közlik. A középvezetık feladatkörérıl a
honlapok 79, míg az e-mail címrıl a honlapok 53 százaléka nem tesznek
említést. A honlapok a középvezetık esetében a fax számot 72, az önéletrajzot
83 százalékban nem teszik elérhetıvé.
8. Az ügyintézık ismeretlenek és elérhetetlenek
A kapcsolatfelvétel egyik fontos eleme az adott szervezeten belüli egyes osztályokon
dolgozó ügyintézık elérhetısége. A magyarországi intézmények honlapjainak 60
százaléka az egyes területeken dolgozó ügyintézı nevét, míg 67 százaléka a
hozzátartozó feladatkört nem teszi elérhetıvé. Az egyes területeken dolgozó
ügyintézık e-mail címét (51%), telefonszámát (48%) míg fax számát (59%) több
esetben szintén nem közlik.
9. Az intézmények közel 40%-a nem közöl szervezeti ábrát. A szervezeti ábrák
hiányosak és középvezetık ismeretlenek és elérhetetlenek
A vizsgált intézmények honlapján 61 százalékában feltőntetnek szervezeti
ábrát. Azonban ezen ábrák közel fele hiányos, mivel 49 százalékban nem
tüntetik fel rajta a felsıvezetık névsorát, míg 50 százalékban a középvezetık
névsorát.
10. A felügyelt intézmények többnyire száma ismeretlen
Az adott szervezet átláthatóságának egyik kulcseleme, hogy a honlapok közlik-e a
felügyelt intézmények listáját. A honlapok mindössze 22 százaléka nevez meg
egy vagy több általa felügyelt intézményt. Ezen elenyészı arány oka lehet, hogy a
vizsgált intézmények jelentıs része maga is felügyelt intézmény. Amennyiben a
publikált felügyelt intézmények számát vizsgáljuk, vegyes kép rajzolódik ki mivel
ezen szám 1 és 50 között szóródik.
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3.1.2. Az állami intézmények tevékenységére, mőködésére vonatkozó adatok
Ezen alfejezetben a tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok szempontjából
vizsgáljuk a magyarországi intézmények honlapjait (Eitv melléklet II).
11. Alapvetı jogszabályok, ügyrend nem fellelhetı a honlapokon
A vizsgált honlapok 63 százaléka tartalmazza a szervezeti és mőködési
szabályzatot, míg csak 35 százaléka közli a mőködést biztosító alapvetı
jogszabályok listáját. Ügyrendet pedig a honlapok mindössze 23 százaléka
publikál.
12. Intézmények feladatköre ismert, azonban angol nyelven nem elérhetı
A vizsgált szervezetek honlapjának mindössze 6 százaléka nem közli az adott
intézmény feladatkörét. Az intézmények 42 százaléka a feladatok leírását csak
magyar nyelven teszi elérhetıvé, míg 29 százalékban megtalálható idegen nyelven a
feladatok leírása azonban ez a magyar nyelvő verzió rövidített változata. A
szervezetek 23 százalékának honlapján a feladatok részletes leírása idegen nyelven
azonos a magyarul közölt változattal. Az adott intézmény szervezeti egységeinek
feladatkörét a honlapok 33 százaléka nem közli, 31 százaléka csak magyarul teszi
hozzáférhetıvé azt. Idegen nyelven a feladatok leírását a honlapok 36 százaléka
közli azonban ebbıl csak 15 százalék azon honlapok aránya melyeken a magyar és
az idegen nyelvő szöveg tartalmilag azonos.
13. Saját fenntartású adatbázisokat az intézmények fele tesz csak közzé
A honlapok több, mint fele (53%) hozzáférhetıvé teszi a saját fenntartású
adatbázisok,nyilvántartások listáját. Ezen listákon az adatbázisok száma 1 és 50
között szóródik.
14. Valószínőleg a kiírt pályázatoknak csak egy részét hozzák interneten
nyilvánosságra az állami intézmények
A vizsgált magyarországi szervezetek honlapjainak mindössze 33 százaléka
publikálja az adott intézmény által kiírt pályázatokat. Nem tudjuk, hogy valójában
hány intézmény írt is ki 2005 után pályázatot, de feltehetı, hogy ennél azért több
intézménynél került sor pályázat kiírására. A kiírt pályázatok száma 1 és 203 darab
között szóródik. A legrégebbi pályázatot, amely fent van valamelyik honlapon, 1989ben írták ki, míg legfrissebbet 2008-ban.
15. A más intézményekkel, szervezetekkel történt együttmőködési megállapodásokra
vonatkozó információkat alig publikálják
A magyarországi honlapok mindössze 11 százaléka publikál információkat
együttmőködési megállapodásokról. Ezen megállapodások száma a szóban forgó
honlapokon 1 és 27 között szóródik. A legrégebbi együttmőködési megállapodás
1999-bıl, míg a legfrissebb 2008-ból származik. Az esetek 80 százalékban az
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együttmőködés tárgyát, 94 százalékban az együttmőködı
együttmőködés aláírásának dátumát lehet a honlapokról megtudni.

feleket

és

az

16. Az intézmények több mint fele nem közöl mőködésére vonatkozó statisztikákat
Az intézmény mőködésére vonatkozó kimutatásokat, statisztikákat (ügyszám,
stb.) a vizsgált intézmények honlapjainak 40 százaléka tartalmaz. Ezen
szervezetek 31 százaléka publikál éves adatokat, 33 százaléka idısorokat, míg 34
százaléka több területre vonatkozó adatokat tesz közzé.

3.1.3. Magyarországi intézmények gazdálkodási adatai
Ezen alfejezetben a magyarországi intézmények honlapjait vesszük górcsı alá a
gazdálkodási adatok szempontjából (Eitv melléklet III).
17. Az intézmények közel fele nem publikál költségvetési adatokat
Az adatbázisba került szervezetek mindössze 57 százaléka teszi elérhetıvé
valamilyen formában a költségvetésére vonatkozó adatokat. Ezen intézmények
esetében az elérhetı költségvetési jelentések száma 1 és 34 között szóródik. A
legrégebbi éves költségvetési beszámoló 2002-ben, míg a legfrissebb 2008-ban
készült.
A vizsgált intézmények mindössze 5 százaléka tesz elérhetıvé negyedéves
költségvetési adatait. Ezen adatok kivétel nélkül az elsı negyedévbıl származnak. A
negyedéves költségvetési adatok közül a legrégebbi 1992-es, míg a legújabb 2008as keltezéső. A honlapokon elérhetı negyedéves költségvetési beszámolók száma 1
és 64 között szóródik.
18. Az állami intézmények elvétve közlik a saját költségvetésükrıl szóló jelentéseket
(Eitv melléklet III/1)
Egyéb, a törvényben elıírt költségeket egyes intézmények külön is publikálják. A
vizsgált szervezetek 31 százaléka teszi elérhetıvé a mobiltelefon használat, míg 30
százaléka közli a gépjármő használat költségeit. Az intézmények 32 százaléka hozza
nyilvánosságra a külföldi kiküldetések költségeit. Az Állami Számvevıszék jelentését
az adott szerv költségvetésérıl a magyarországi intézmények mindössze 16
százaléka publikálja. Ugyanezen témában a független könyvvizsgáló cégek
jelentéseit a honlapok elenyészı arányában, 4 százalékban teszik hozzáférhetıvé.
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19. Az intézmények több, mint felénél ismeretlen az alkalmazottak létszáma
A gazdálkodási adatok egyik fontos tényezıje a foglalkoztatottakkal összefüggı
költségvetési adatok. A vizsgált szervezetek mindössze 43 százaléka közöl
létszámadatokat a honlapon. Az éves létszámra vonatkozó adatok aránya 41,
míg a negyedéveseké 8 százalék. A legrégebbi publikált éves létszámadat 1996ból míg a legfrissebb 2008-ból származik. A honlapokon nyilvános éves
létszámadatok száma 1 és 12 között szóródik. A negyedéves adatok közül a
legrégebbi 2004-es, míg a legújabb 2008-as keltezéső. Ezen adatok száma a
honlapokon 1 és 27 között szóródik. A negyedéves adatok többsége, 75 százaléka
az elsı, 8 százaléka a második, míg 17 százaléka a harmadik negyedévbıl
származik.
20. A szervezetek majdnem fele nem közli azokat a szerzıdéseket, amelyeket
költségvetési források terhére, valamilyen feladat elvégzésére külsı céggel kötöttek
és a közölt szerzıdéseik adatai is hiányosak
A gazdálkodási adatok egyik meghatározó része az adott intézmények által kötött
szerzıdések. A vizsgált intézmények 56 százaléka teszi csupán elérhetıvé a
honlapján az általa kötött szerzıdésekre vonatkozó információkat – minden
bizonnyal ennél jóval nagyobb arányú azon intézmények köre, amelyeknél
kötöttek külsı céggel, magánszeméllyel valamilyen szolgáltatás, vagy árú
megvásárlására vonatkozó szerzıdést.
A szerzıdések valamilyen adatát közlı intézmények 9 százaléka a honlapján egy,
kettı vagy három darab szerzıdést közöl, míg 44 százaléka több, mint 50 darabot. A
legrégebbi szerzıdés 1993-as, míg a legfrissebb 2008-as keltezéső. A
szerzıdéseket publikáló honlapok 57 százalékában található utalás a szerzıdések
minimális összegérıl. Mindössze egy olyan intézmény van, amely 100 millió forint
feletti összegő szerzıdéseket tesz elérhetıvé. A szóban forgó intézmények
egységesen az 5 millió forint feletti összegő szerzıdéseket publikálják. A
szerzıdések megnevezése az esetek mindössze 14, míg a tárgya 1 százalékában
nem található meg a honlapon.
A szerzıdı felek és a szerzıdések összege a szóban forgó honlapok 1, míg a
szerzıdéskötés idıpontja a honlapok 4 százalékában nem található meg. A teljesítés
dátumát pedig ezen honlapok 9 százaléka nem ismerteti.
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3.2. Magyarországi állami intézmények honlapjainak összehasonlítása
Ezen fejezetben a magyarországi állami intézmények honlapjai kerülnek
összehasonlításra aszerint, hogy az adott honlap milyen jogi státuszú intézményhez
tartozik.
Az adatbázisunk összesen 156 magyarországi intézményt tartalmaz. A vizsgálatba
44 minisztérium és országos hatáskörő szerv és 112 felügyelt intézmény
(háttérintézmény) került be. Az Eitv világosan rögzíti az államigazgatási szervek
felosztását jogállás szerint (Eitv 3. §). A fenti csoportosítás azért is célravezetı, mert
ezzel a minisztériumok és országos hatáskörő szervek esetében pontosan követni
lehet az Eitv végrehajtásának állását, a törvényben leírtakkal kapcsolatos jogkövetı
magatartás elterjedtségét a magyar államigazgatásban. Az elıbbiekre ugyanis teljes
egészében kiterjednek az Eitv elıírásai, míg a háttérintézmények nem mindegyikére
vonatkoznak ezek. A könnyebb összehasonlíthatóság érdekében az alábbiakban a
minisztériumokat és az országos hatáskörő szerveket egyként kezeljük és
hasonlítjuk össze a háttérintézményekkel.
21. A minisztériumi holnapokat gyakrabban frissítik, mint a háttérintézményekét
Az 3.2.1. ábra mutatja a honlap frissítésének gyakoriságát, amelybıl látható, hogy az
országos hatáskörő szervek 2, míg a háttérintézmények 30 százaléka nem jelzi,
hogy mikor frissíti, illetve nem gyakran frissíti a honlapját. A minisztériumok
honlapjainak 75, míg a háttérintézmények honlapjainak 52 százaléka nem közli a
frissítés dátumát, de láthatóan rendszeresen frissíti a honlapot.
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3.2.1. ábra: Állami honlap frissítésének gyakorisága intézménytípus szerint
százalékban - 2009
Honlap frissítésének gyakorisága (%)
90%
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30%
20%
10%
0%

75%

52%
30%
23%

18%

2%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

nem található frissítési dátum és látszik, hogy ritkán aktualizálják
nem található frissítési dátum, de látszik, hogy rendszeresen aktualizálják
Szerepel a honlapon a frissítés dátuma
Pearson Chi-négyzet:14.413 , P<0.05
Forrás: saját számítás

22. Idegen nyelvő információk inkább a minisztériumoknál és országos hatáskörő
szerveknél érhetık el
Az 3.2.1. táblázat mutatja, hogy a vizsgált intézmények honlapjai mely idegen
nyelven tekinthetıek meg. Angol nyelven az országos hatáskörő szervek
honlapjainak 82%-a, míg a háttérintézmények honlapjainak 61%-a érhetı el.
3.2.1. táblázat: Honlapon megtekinthetı idegen nyelvek gyakorisága százalékban 2009

angol*
német
francia
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő szerv
81,8%
60,7%
11,4%
10,7%
11,4%
7,1%
44
112

*p<0.05
Forrás: saját számítás
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23. A háttérintézmények többségénél nincs a felhasználó tájékozódását segítı
honlaptérkép, és a minisztériumok 25%-ánál is hiányzik ez.
A 3.2.2. ábrán láthatjuk, hogy a háttérintézmények honlapjainak 55 százaléka nem
tartalmaz honlap térképet. De ez az arány az országos hatáskörő szervek esetében
is 25%.
3.2.2: Honlap térkép elérhetıségének gyakorisága százalékban - 2009
Honlaptérkép elıfordulásának gyakorisága (%)
90%
80%

75%

70%
60%
45%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet:11.693 , p<0.05
Forrás: Saját számítás

Az adatfelvétel átlagos idıtartamában markáns különbségek mutatkoznak: a kódolok
kevesebb idıt töltötték a háttérintézmények (19 perc), mint a minisztériumok (52
perc) honlapjainak lerögzítésével. Amellett, hogy az egyes intézmények tényleges
tevékenysége és aktivitása nehezen összemérhetı, és ezekre vonatkozóan nem is
rendelkezünk információkkal, ezek az adatok azt mutatják, hogy a háttérintézmények
honlapjain kevesebb releváns információ található az adott intézményrıl, az
intézmény mőködésérıl, mint a minisztériumok és országos hatáskörő szervek
esetében.
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3.2.3. ábra: A honlapok adatfelvétel idejének átlagos értéke - 2009
Adatfelvétel átlagos idıtartama (perc)

Háttérintézmény
(N=112)

19,0

Minisztérium, Országos
hatáskörő szerv (N=44)

49,5

0
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60

F=52.046, p<0.05
Forrás: Saját számítás

3.2.1. Szervezeti, személyzeti adatok
A következıkben a szervezeti, személyzeti adatok szempontjából hasonlítjuk össze
a magyarországi intézményeket jogi státuszúk szerint. Ezen adatok közzétételi
listáját az Eitv mellékletének I-es pontja jelöli (Eitv melléklet I).
24. A háttérintézmények ügyfélszolgálatai több esetben nehezen elérhetık az
érdeklıdı állampolgárok számára. Több esetben ugyanez a helyzet a
minisztériumok és az országos hatáskörő szervezetek esetében is (Eitv I/1).
Az 3.2.2. táblázat mutatja az ügyfélszolgálatra vonatkozó adatok publikációs
gyakoriságát az intézmények jogállása szerint. Az intézmények nagy arányban
teszik elérhetıvé az ügyfélszolgálat adatait. Ez alól azonban az ügyfélszolgálat
nyitva tartása a kivétel, mivel ezen adatot az intézmények csupán 38 százaléka
teszi közé. Azaz ha valaki személyesen fel kívánja keresni az intézmények
ügyfélszolgálatát, akkor rá van kényszerítve arra, hogy elıtte telefonon, vagy más
módon érdeklıdjön ennek elérhetıségérıl. Ez a helyzet a minisztériumok és
országos hatáskörő szervezetek közel felére igaz. Az ügyfélszolgálat e-mail címét és
nyitva tartását az országos hatáskörő szervek szignifikánsan nagyobb arányban
publikálják, mint a háttérintézmények.
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3.2.2. táblázat: Az ügyfélszolgálat elérhetıségeinek publikációs gyakorisága
százalékban - 2009

helye
telefonszáma
fax száma
e-mail címe*
nyitva tartás**
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
93,2%
89,3%
95,5%
92,0%
88,6%
86,6%
95,5%
82,1%
54,5%
31,3%
44

112

Összesen
90,4%
92,9%
87,2%
85,9%
37,8%
156

*p<0.05
**p<0.01
Forrás: Saját számítás

25. A háttérintézmények felsı vezetıje az esetek felében elérhetetlen és szakmai
pályafutása az esetek több mint 2/3-ában nem ismert. A minisztériumok és országos
hatáskörő szervek közel felénél láthatjuk ugyanezt (Eitv melléklet I/3).
A 3.2.3. táblázat mutatja a felsıvezetık fontosabb adatainak publikálási
gyakoriságát. Az eredmények alapján elmondható, hogy nincs számottevı különbség
az országos hatáskörő és a háttérintézmények között a felsı vezetı nevének és
beosztásának közlése tekintetében. A táblázatból azonban az is látható, hogy a
felsıvezetı egyes elérhetıségi adatainak tekintetében már markáns különbség
rajzolódik ki az országos hatáskörő szervek és a háttérintézmények között az
elıbbiek javára.
A felsı vezetı fı feladatait országos hatáskörő szervek 39%-a, míg a
háttérintézmények 23%-a közli. A felsı vezetıség fax száma az országos hatáskörő
szervek 54%-ának, míg a háttérintézmények 27%-ának honlapján található meg. Az
országos hatáskörő szervek 56%-a, míg a háttérintézmények csupán 32%-a
publikálja az intézmény vezetıjének önéletrajzát.
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3.2.3. táblázat: Az elsı vezetı adatainak publikálási gyakorisága százalékban - 2009

név*
beosztás*
fı feladat
e-mail cím
telefonszám
fax száma**
önéletrajz**
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
100,0%
86,6%
100,0%
86,6%
38,6%
24,1%
70,5%
54,5%
65,9%
49,1%
54,5%
26,8%
56,8%
32,1%
44
112

Összesen
90,4%
90,4%
28,2%
59,0%
53,8%
34,6%
39,1%
156

*p<0.05
**p<0.01
Forrás: Saját számítás

26. A háttérintézmények felsı vezetıi az esetek nem közel felében
megközelíthetetlenek az állampolgárok számára. A minisztériumok és országos
hatáskörő szerveknél nem közlik minden esetben a törvény által elıírt információkat
(Eitv melléklet I/3) és a felsı vezetıség tagjainak szakmai önéletrajzát az esetek
közel felében nem hozzák nyilvánosságra.
A 3.2.4. táblázat mutatja a felsıvezetıség fontosabb adatainak publikálási
gyakoriságát. Hasonlóan a felsı vezetık adatainak elérhetıségének
gyakoriságához, itt is az elérhetıségre vonatkozó adatok publikációs
hajlandósága tekintetében észlelhetünk lényeges különbséget az országos
hatáskörő szervek és a háttérintézmények között.
Az országos hatáskörő szervek 86, míg a háttérintézmények 62 százaléka teszi
elérhetıvé a felsı vezetıség szervezeti egységét. A felsıvezetıség e-mail címe az
országos hatáskörő szervek esetében 75, míg a háttérintézmények esetében 53
százalékban érhetıek el a honlapokon. Az országos hatáskörő szervek 68
százaléka, a háttérintézmények 51 százaléka publikálja a felsıvezetıség
telefonszámát. A felsıvezetıség fax száma az országos hatáskörő szervek
honlapjain 54, míg a háttérintézmények honlapjain 30 százalékban érhetı el. Az
országos hatáskörő szervek 54, míg a háttérintézmények csupán 24 százaléka
publikálja a honlapján a felsıvezetı önéletrajzát.
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3.2.4. táblázat: A felsıvezetıség adatainak publikálási gyakorisága százalékban 2009

név**
beosztás**
szervezeti egység**
fı feladatok
e-mail cím*
telefonszám*
fax szám**
önéletrajz**
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
100,0%
81,3%
86,4%
62,5%
70,5%
48,2%
38,6%
23,2%
75,0%
52,7%
68,2%
50,9%
54,5%
30,4%
54,5%
24,1%
44
112

Összesen
66,7%
64,7%
54,5%
21,2%
46,8%
46,2%
27,6%
16,7%
156

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás

27. A háttérintézmények középvezetıi láthatatlanok az állampolgárok számára, és a
minisztériumok és országos hatáskörő szervek jelentıs része nem tesz eleget
törvényi kötelezettségének (Eitv melléklet I/3).
A 3.2.5. táblázat mutatja a középvezetık fontosabb adatainak közlésére vonatkozó
gyakorlatot. A felsıvezetı és felsıvezetıség adatainak közzétételétıl eltérıen a
középvezetık esetében már minden szempontból markáns különbségek
észlelhetık az országos hatáskörő intézmények és a háttérintézmények között.
Az országos hatáskörő szervek 84, míg a háttérintézmények 60 százaléka teszi
elérhetıvé a középvezetık neveit, holott ez a törvény szerint az elsı csoportnál
kötelezı lenne. A középvezetık beosztását az országos hatáskörő szervek 84%-a, a
háttérintézmények 57 százaléka hozza a honlapon nyilvánosságra. A középvezetık
szervezeti egységeit az országos hatáskörő szervek 74, míg a háttérintézmények 48
százaléka közli. Az országos hatáskörő szervezetek honlapjainak 36%-a, a
háttérintézmények honlapjainak mindössze 15%-a közli a középvezetık fıbb
feladatait. A középvezetık telefonszámait az országos hatáskörő szervek 66%-a,
míg a háttérintézmények 38%-a teszi elérhetıvé. Az országos hatáskörő szervek
50%-a, a háttérintézmények 19%-a publikálja a középvezetık fax számait. A
középvezetık szakmai önéletrajzait az országos hatáskörő intézmények
honlapjainak 31%-a, míg a háttérintézmények honlapjainak mindössze 11%-a teszi
elérhetıvé.
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3.2.5. táblázat: A középvezetık adatainak publikálási gyakorisága százalékban 2009

név**
beosztása**
szervezeti egység*
fõ feladatok**
e-mail cím**
telefonszám**
fax szám**
önéletrajz**
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
84,1%
59,8%
84,1%
57,1%
70,5%
48,2%
36,4%
15,2%
63,6%
40,2%
65,9%
38,4%
50,0%
18,8%
31,8%
10,7%
44
112

Összesen
66,7%
64,7%
54,5%
21,2%
46,8%
46,2%
27,6%
16,7%
156

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás

28. Az ügyintézık a háttérintézményeknél elérhetetlenek az állampolgárok számára
és a minisztériumoknál is gyakori a szükséges adatok közlésének hiánya (Eitv
melléklet I/4).
Az egyes területeken dolgozó ügyintézık elérhetıségi adatainak publikációs
gyakoriságát mutatja a 3.2.7. táblázat. Az egyes területeken dolgozó ügyfélszolgálat
munkatársainak nevét a minisztériumok 62, az országos hatáskörő szervek 58, míg a
háttérintézmények 32 százaléka közli. Ezen munkatársak feladatkörét a
minisztériumok 54, az országos hatáskörő szervek 64, míg a háttérintézmények 21
százaléka teszi elérhetıvé. A minisztériumok 69, az országos hatáskörő szervek 77,
míg a háttérintézmények 38 százaléka közli az egyes területeken dolgozó ügyintézı
munkatársak e-mail címét. Ezen munkatársak telefonszámát a minisztériumok 69, az
országos hatáskörő szervek 71, míg a háttérintézmények 45 százaléka teszi
elérhetıvé. A minisztériumok 69, az országos hatáskörő intézmények 61, a
háttérintézmények 22 százaléka közli az ügyintézı munkatársak fax számát. Az
ügyfélfogadási idejét a szóban forgó munkatársaknak a minisztériumok 54, az
országos hatáskörő szervek 33, a háttérintézmények 16 százaléka közli.
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3.2.6. táblázat: Az egyes területeken dolgozó ügyintézık elérhetıségének adatai
százalékban - 2009

neve**
feladatköre**
e-mail címe**
Telefonszáma**
fax száma**
ügyfélfogadási ideje**
Esetszám

Intézmény jogállása
Minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
59,1%
32,1%
61,4%
21,4%
75,0%
38,4%
70,5%
44,6%
63,6%
32,1%
40,9%
16,1%
44
112

Összesen
39,7%
32,7%
48,7%
51,9%
41,0%
23,1%
156

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás

29. A háttérintézmények szervezeti felépítése az esetek közel felében nem
nyilvános. A minisztériumok és az országos hatáskörő szervezetek 23%-a nem közli
a törvényben elıírt adatokat (Eitv melléklet I/2).
A 3.2.4. ábra mutatja a szervezeti ábrának elıfordulási gyakoriságát az intézmények
jogi státusza szerint. Az országos hatáskörő szervek jóval nagyobb arányban
(77%) tüntetik fel a honlapon a szervezeti ábrát, mint a háttérintézmények
(55%).
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3.2.4. ábra: Szervezeti ábra (organigram) elıfordulásának gyakorisága - 2009
Szervezeti ábra elıfordulásának gyakorisága (%)
90%
77%

80%
70%

55%

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Forrás: Saját számítás

A 3.2.7. táblázatban közöljük, hogy a szervezeti ábrán milyen arányban tüntetik fel a
felsı- és a középvezetık neveit. Eszerint nincs szignifikáns eltérés az országos
hatáskörő szervek és a háttérintézmények között.
3.2.7. táblázat: A szervezeti ábrán megtalálható felsı- és középvezetık nevei
százalékban - 2009

felsıvezetık névsora
középvezetık névsora
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő szerv
22,7%
17,0%
29,5%
28,6%
34
62

Összesen
18,6%
28,8%
96

Forrás: Saját számítás

30. A minisztériumok és országos hatáskörő szervezetek közel fele nem közli az
általuk felügyelt szervezetek listáját. A háttérintézmények túlnyomó többségéhez
vagy nem tartozik felügyelt szervezet, vagy nem közlik a honlapon ezek neveit és
címeit (Eitv melléklet I/6)
A következı árba mutatja, hogy a honlapokon milyen gyakorisággal jelenik meg a
felügyelt intézmények listája. Itt nagyarányú különbség észlelhetı a
háttérintézmények és az országos hatáskörő szervek tekintetében, mivel
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elıbbiek 57, míg utóbbiak csak 8 százaléka sorolja fel a felügyelt intézmények
listáját.
3.2.5. ábra: A felügyelt intézmények listájának elıfordulási gyakorisága százalékban
- 2009
Felügyelt intézmények számának közlési gyakorisága (%)

80%
70%
60%

57%

50%
40%
30%
20%
8%

10%
0%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet: 44.105, p<0.05
Forrás: GV

Nem tudjuk eldönteni, hogy ez mennyire jelez hiányosságot, vagy csupán azt, hogy
az adott háttérintézmény alá nem tartozik felügyelt intézmény.

3.2.2. Tevékenységre és mőködésre vonatkozó adatok
Az alábbiakban a magyarországi intézményeket jogi státusz szerint hasonlítjuk össze
a tevékenységükre és mőködésükre vonatkozó adatok szempontjából. A szóban
forgó adatok részletes listája az Eitv melléklet II-es pontjában található meg (Eitv
melléklet II).
31. A háttérintézmények mőködési szabályzatai csak ritkán elérhetıek interneten. A
minisztériumok és országos hatáskörő szerveknél pedig 25%-60%-ra tehetı a
törvény által elıírt adatokat nem közlı szervezetek aránya (Eitv melléklet II/1)
A 3.2.8. táblázat alapján látható, hogy a szervezeti és mőködési szabályzat, az
ügyrend publikációs gyakorisága tekintetében nagy a különbség az országos
hatáskörő szervek és a háttérintézmények között.
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Az országos hatáskörő szervek 80, míg a háttérintézmények 57 százaléka teszi
elérhetıvé a szervezeti és mőködési szabályzatát. Ügyrendet az országos hatáskörő
szervek 41, a háttérintézmények 16 százaléka tölt fel a honlapjára.

3.2.8. táblázat: Szervezeti és Mőködési szabályzat, ügyrend, alapvetı jogszabályok
publikációs gyakorisága százalékban - 2009

SZMSZ**
ügyrend**
alapvetı jogszabályok listája
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
szerv
79,5%
57,1%
40,9%
16,1%
75,0%
60,7%
44
112

Összesen
63,5%
23,1%
64,7%
156

** p<0.01
Forrás: Saját számítás

32. A háttérintézmények több, mint felének elérhetetlenek vagy nincsenek saját
adatbázisai. A minisztériumoknál 27% ez az arány (Eitv melléklet II/10)
A 3.2.6. ábra mutatja a saját fenntartású adatbázisok megjelenésének gyakoriságát.
Az országos hatáskörő szervek 73, míg a háttérintézmények 46 százaléka teszi
elérhetıvé a saját fenntartású adatbázisokat, vagy rendelkeznek egyáltalán
ilyenekkel.
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3.2.6. ábra: Saját fenntartású adatbázisok publikálásának gyakorisága százalékban
- 2009
Saját fenntartású adatbázisok feltöltésének gyakorisága (%)
90%
80%

73%

70%
60%
46%

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet: 9.381, p<0.01
Forrás: Saját számítás

33. A háttérintézmények mőködési statisztikái az esetek kétharmadában nem
elérhetık, míg a minisztériumok 40%-ánál hiányoznak ilyen – kötelezıen
közzéteendı – adatok (Eitv melléklet II/12)
A 3.2.7. ábrában közöljük, hogy az egyes jogi státuszú intézmények milyen
gyakorisággal publikálnak honlapjukon a mőködésükre vonatkozó statisztikákat. Az
országos hatáskörő szervek 59, míg a háttérintézmények 33 százaléka teszi
elérhetıvé ezeket.
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3.2.7. ábra: Mőködési statisztikák publikációinak gyakorisága százalékban - 2009
Mőködési statisztikák publikálási gyakorisága (%)
70%
60%

59%

50%
40%

33%

30%
20%
10%
0%
Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet:8.908, p<0.01
Forrás: Saját számítás

34. A háttérintézmények közel fele nem közli az állami pénzeken megvalósuló
alvállalkozói szerzıdéseket, vagy nem is szerzıdik alvállalkozókkal. A
minisztériumok esetében ez az arány 14% (Eitv melléklet II/16)
A 3.2.8. ábrán látható, hogy az egyes jogi státuszú intézmények milyen
gyakorisággal publikálják a szerzıdéseket. Az országos hatáskörő szervek 86, a
háttérintézmények 45 százaléka tölti fel a honlapjára a szerzıdéseket.
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3.2.8. ábra: Szerzıdések publikálásnak gyakorisága százalékban - 2009
Szerzıdések publikálásának gyakorisága (%)
100%
86%
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Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet: 21.490, p<0.01
Forrás: Saját számítás

A szerzıdések fontosabb adatait mind a háttérintézmények mind az országos
hatáskörő szervek nagy arányban publikálják. Egyedül a szerzıdés
megnevezése tekintetében van szignifikáns különbség az országos hatáskörő és a
háttérintézmények publikálási hajlandósága között.
3.2.9. táblázat: A szerzıdésre vonatkozó adatok publikációs gyakorisága
százalékban - 2009

szerzıdés megnevezése*
szerzıdés tárgya
szerzıdı felek megnevezése
szerzıdések összege
szerzıdéskötés idıpontja
teljesítés dátuma
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény
94,7%
80,0%
100,0%
98,0%
100,0%
100,0%
100,0%
98,0%
97,4%
94,1%
97,4%
86,3%
38
51

*p<0.05
Forrás: Saját számítás
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98,9%
95,5%
91,0%
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35. A háttérintézmények együttmőködési szerzıdései elérhetetlenek, vagy nem
kötnek ilyeneket. A minisztériumok és országos hatáskörő szervezetek 80%-ánál
hiányoznak ezek az információk (Eitv melléklet II/16).
A következı ábra az egyéb együttmőködési megállapodások publikálási
gyakoriságát mutatja. Itt markáns különbség észlelhetı az országos hatáskörő
szervek és a háttérintézmények között mivel elıbbiek 20, utóbbiak 8 százaléka
teszi elérhetıvé a honlapján az egyéb, együttmőködési megállapodásokat.
3.2.9. ábra: Együttmőködési megállapodások publikálásának gyakorisága
százalékban - 2009
Együttmőködési megállapodások publikálási gyakorisága (%)
25%
20%
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Minisztérium, Országos hatáskörő szerv
(N=44)

Háttérintézmény (N=112)

Pearson Chi-négyzet:4.773, p<0.05
Forrás: Saját számítás

A 3.2.10. táblázat mutatja, hogy az együttmőködési megállapodásokról milyen
adatokat közölnek az egyes honlapok. Az együttmőködés tárgyát az összes
országos hatáskörő szerv publikálja azonban ez a háttérintézmények
mindössze 64 százalékáról mondható el. Az együttmőködı felek megnevezését
valamint a szerzıdéskötés dátumát magas arányban teszik elérhetıvé mind az
országos hatáskörő szervek mind a háttérintézmények.
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3.2.10. táblázat: Az együttmőködési megállapodások adatainak elıfordulási
gyakorisága százalékban - 2009
Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
Háttérintézmény
hatáskörő szerv
együttmőködés tárgya,
megnevezése*
együttmőködı felek megnevezése
együttmőködési megállapodás
aláírásának dátuma
Esetszám

Összesen

100,0%

63,6%

80,0%

100,0%

88,9%

94,4%

100,0%

88,9%

94,4%

9

11

20

p<0.05
Forrás: Saját számítás

3.2.3. Gazdálkodási adatok
Az alábbiakban az eltérı jogi státuszú magyarországi intézmények hasonlítjuk össze
aszerint, hogy hogyan teszik közzé a gazdálkodásukra vonatkozó adatokat. Ezen
adatok közzé tételi listáját az Eitv mellékletének III-as pontja tartalmazza (Eitv
melléklet III).
36. A háttérintézmények közel felének a költségvetése nem elérhetı interneten, de
az országos hatáskörő szervek és a minisztériumok esetében is 27% az ezen
adatokat nem közlık aránya (Eitv melléklet III/1).
A 3.2.1.1. táblázat az éves és a negyedéves költségvetési beszámolók
publikációinak gyakoriságát mutatja. Itt világosan látható, hogy éves költségvetési
és számviteli beszámolókat az intézmények lényegesen nagyobb arányban
publikálnak, mint a szóban forgó adatok negyedéves változatait. Az országos
hatáskörő szervek 27%-a, míg a háttérintézmények 49 százaléka nem teszi
elérhetıvé éves költségvetési beszámolóit.

31 / 71

Jogkövetı magatartás…

3.2.11. táblázat: Az intézmény éves és negyedéves költségvetései és számviteli
beszámolóinak publikálási gyakorisága százalékban- 2009
Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény
éves költségvetései és számviteli
beszámolók*
negyedéves költségvetési és
számviteli beszámolók
Esetszám

Összesen

72,7%

50,9%

57,1%

9,1%

2,7%

4,5%

44

112

156

*p<0.05
Forrás: Saját számítás

37. A háttérintézmények nem teszik elérhetıvé saját költségvetésük ellenırzésére
vonatkozó dokumentumokat, vagy ilyenek nem is léteznek. A minisztériumoknak
közel 10%-a közöl csak ilyen adatokat (Eitv melléklet III/1)
Az intézmények egyéb költségeikrıl szóló kimutatásaikat és költségvetésükrıl
szóló jelentéseket az országos hatáskörő szervek magasabb arányban
publikálják, mint a háttérintézmények. A mobiltelefonok használatának költségeit
az országos hatáskörő szervek 55, míg a háttérintézmények 22 százaléka közli. Az
országos hatáskörő szervek 57, míg a háttérintézmények 20 százaléka publikálja a
gépjármőhasználat költségeit. A külföldi kiküldetések költségeit, az országos
hatáskörő szervek 60, míg a háttérintézmények 22 százaléka teszi elérhetıvé. Az
intézmény gazdálkodására vonatkozó ÁSZ jelentést az országos hatáskörő szervek
32, míg a háttérintézmények 10 százaléka közöl. Az országos hatáskörő szervek 11,
míg a háttérintézmények 1 százaléka publikál független könyvvizsgálói jelentést az
adott szerv gazdálkodásáról. Nem tudjuk azonban itt sem, hogy ezek az eredmények
abból fakadnak-e, hogy az állami intézmények nem teszik közzé az egyébként létezı
a költségvetésük ellenırzésére vonatkozó dokumentumaikat, vagy egyáltalán
nincsenek is ilyen dokumentumok.
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3.2.12. táblázat: Egyéb költségek publikációinak gyakorisága százalékban - 2009
Intézmény jogállása
Minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény
mobiltelefon használatának
költségei**
gépjármőhasználat költségei**
adatok a külföldi kiküldetések
költségei**
ÁSZ jelentés az intézmény
költségvetésérıl**
független könyvvizsgáló cég
jelentése az intézmény
költségvetésérıl**
Esetszám

Összesen

54,5%

22,3%

31,4%

56,8%

19,6%

30,1%

60,5%

22,3%

32,9%

31,8%

9,8%

16,0%

11,4%

0,9%

3,8%

44

112

156

**p<0.01
Forrás: Saját számítás

38. A háttérintézmények alkalmazottainak létszáma az esetek 60%-ában nem
nyilvános. A minisztériumok 48%-a nem közli ezeket a törvény által elıírt adatokat.
Sem az aktuális, sem visszamenıleges adatokat (Eitv melléklet III/2)
A 3.2.13. táblázat mutatja, hogy az intézmények foglalkoztatottainak létszámára
vonatkozó adatait milyen gyakorisággal érhetık el az állami intézmények honlapjain.
Az országos hatáskörő szervek és háttérintézmények publikációjának
gyakorlata között nem volt szignifikáns eltérés e tekintetben: 50-60 %-uk nem
szolgál semmilyen adattal ezzel kapcsolatban.
3.2.13. táblázat: Az intézménynél foglalkoztatottak létszámadatainak publikálási
gyakorisága százalékban- 2009

nem található meg
Megtalálható
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
háttérintézmény
hatáskörő
Összesen
szerv
47,7%
60,7%
57,1%
52,3%
39,3%
42,9%
44
112
N=156

Forrás: Saját számítás

Azon állami intézmények, amelyek elérhetıvé tesznek létszámadatokat, 94
százaléka éves, míg 18 százaléka negyedéves bontásban is publikálja ıket
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(lásd a 3.2.14. táblázatot). Az intézményeket jogállásúk szerint összehasonlítva, nem
volt számottevı különbség az éves létszámadatok és a negyedéves létszámadatok
közzétételét illetıen.
3.2.14. táblázat: Az éves és negyedéves létszámadatok publikálási gyakorisága2009

éves létszámadatok
éves létszámadatok negyedéves
Esetszám

Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény Összesen
91,7%
95,5%
94,1%
20,8%
16,3%
17,9%
24
44
68

Forrás: Saját számítás

39. Az esetek négyötödénél nem nyilvánosak a háttérintézmények vezetıinek
összesítet bére, juttatásai, és költségtérítései. A minisztériumoknál és országos
hatáskörő szervek között is kisebbségben vannak azok a szervezetek, amelyek
közölnek ilyen adatokat (Eitv melléklet III/2)
A 3.2.15. táblázat mutatja a vezetık bérének, juttatásainak publikációs gyakoriságát.
Itt világosan kirajzolódik, hogy az országos hatáskörő intézmények jóval
nagyobb arányban teszik közzé a vezetık bérének, juttatásainak mértékét, mint
a háttérintézmények.
Az országos hatáskörő szervek 39%-a, míg a háttérintézmények 20 százaléka közli
csupán a vezetık munkabérének összesített mértékét. Az átlagos munkabér
mértékét a vezetık esetében az országos hatáskörő szervek 20, míg a
háttérintézmények 9 százaléka teszi elérhetıvé a honlapján. Az országos hatáskörő
szervek 39, míg a háttérintézmények 19 százaléka közli a vezetık rendszeres
juttatásainak összegét.
A vezetık rendszeres juttatásainak átlagos mértékét az országos hatáskörő szervek
23%-a, míg a háttérintézmények 9%-a teszi elérhetıvé a honlapján. A vezetık
költségtérítésének összegét az országos hatáskörő szervek 32%-a, míg a
háttérintézmények 14%-a publikálja. Az országos hatáskörő szervek 23%-a, míg a
háttérintézmények 7%-a teszi letölthetıvé a vezetık költségtérítésének átlagos
mértékét (lásd a 3.2.15. táblázatot).
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3.2.15. táblázat: A vezetık bérének, juttatásainak publikálási gyakorisága
százalékban- 2009
Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény
munkabérek összesített
összege*
munkabérek átlagos mértéke*
rendszeres juttatások összesített
összege**
rendszeres juttatások átlagos
mértéke*
költségtérítés összesített
összege*
költségtérítések átlagos
mértéke**
Esetszám

Összesen

38,6%

19,6%

25,0%

20,5%

8,9%

12,2%

38,6%

18,8%

24,4%

22,7%

8,9%

12,8%

31,8%

14,3%

19,2%

22,7%

7,2%

11,6%

44

112

156

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás

40. A háttérintézmények vezetıségének összesített bérét, juttatásait és
költségtérítéseit az esetek túlnyomó részében nem hozzák nyilvánosságra. Kicsit
magasabb arányokkal, de ugyanez mondható el a minisztériumok és országos
hatáskörő szervezetek esetében is (Eitv melléklet III/2).
A 3.2.16. táblázat mutatja a vezetı tisztségviselık bérének, juttatásainak valamint
költségtérítésének közzétételére vonatkozó adatokat. Hasonlóan a vezetık
béréinek, juttatásainak adataihoz, a vezetıs tisztségviselık esetében is az
országos hatáskörő intézmények hozzák nyilvánosságra nagyobb arányban a
bérre és juttatásra vonatkozó adatokat, mint a háttérintézmények.
A vezetı tisztségviselık munkabérének összesített mértékét az országos hatáskörő
szervek 64%-a nem közli, míg a háttérintézmények 83%-ánál hiányzik ez az adat. A
munkabérek átlagos mértékét az országos hatáskörő szervek 18%-a, míg a
háttérintézmények 7%-a közli. A vezetı tisztségviselık rendszeres juttatásainak
összesített mértékét az országos hatáskörő szervek 36%-a, a háttérintézmények
16%-a teszi közzé az intézmény honlapján. A juttatások átlagos mértékét nem hozza
nyilvánosságra az országos hatáskörő szervek 80%-a és a háttérintézmények 92%a. A költségtérítések összesített mértékére vonatkozó adatok az országos hatáskörő
szervek 29%-ánál, míg a háttérintézmények 12%-ánál találhatók. Az országos
hatáskörő szervek 20%-a, míg a háttérintézmények 5%-a teszi elérhetıvé a
költségtérítések átlagos mértékét.
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3.2.16. táblázat: A vezetı tisztségviselık bérének, juttatásainak publikálási
gyakorisága százalékban- 2009
Intézmény jogállása
minisztérium,
országos
hatáskörő
szerv
háttérintézmény
munkabérének összesített
összege**
munkabérének átlagos mértéke*
rendszeres juttatásainak
összesített összege**
rendszeres juttatásainak átlagos
mértéke*
költségtérítésének összesített
összege**
költségtérítésének átlagos
mértéke**
Esetszám

Összesen

36,4%

17,0%

22,4%

18,2%

7,1%

10,3%

36,4%

16,1%

21,8%

20,5%

8,0%

11,5%

29,5%

11,6%

16,7%

20,5%

5,4%

9,6%

44

112

156

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás
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3.3. Külföldi és magyar minisztériumok összehasonlítása
Kutatásunk arra is választ próbál találni, hogy hogyan fest a magyar államigazgatás
átláthatósága nemzetközi összehasonlításban az intézményi honlapokon közölt
információkat figyelembe. Ebbıl kifolyólag a magyar intézmények elemzése után
külföldi intézmények is részei lettek az adatbázisnak. Mivel az egyes országokban az
elektronikus információ szabadságra vonatkozó szabályozás szabályozása eltérı,
ebbıl kifolyólag az összehasonlítást a korábbiaknál jóval szőkebb területeken és
csak a magyar és külföldi minisztériumok között végeztük el.
3.3.1. táblázat: Az elemzett külföldi minisztériumok listája- 2009
Német Pénzügyminisztérium

Bundesministerium der Finanzen

Német Szociális Minisztérium

Bundesministerium für Arbeit und Soziale

Német Oktatási Minisztérium

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Német Egészségügyi Minisztérium

Bundesministerium für Gesundheit

Ír Szociális Minisztérium

Department of Social and Family Affairs

Ír Pénzügyminisztérium

Department of Finance

Ír oktatási minisztérium

Department of Education and Science

Ír Egészségügyi Minisztérium

Department of Health and Children

Brit egészségügyi minisztérium

Department of Health

Brit pénzügyminisztérium

HM Treasury

Brit oktatási és szociális minisztérium
Brit munkaügyi minisztérium

Department for Children, Schools and
Families
Department for Work and Pensions

Spanyol Gazdasági és Pénzügyminisztérium

Ministerio de Economía y Hacienda

Spanyol Munkaügyi és Bevándorlási Minisztérium

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Spanyol Ipari, Turisztikai és Kereskedelmi
Minisztérium
Spanyol Egészségügyi Minisztérium

Ministerio de Industria Turismo y Comercio

Finn Pénzügyminisztérium

Valtiovarainministeriö

Finn Szociális és Egészségügyi Minisztérium

Sosiaali- ja terveysministeriö

Finn Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium

Työ- ja elinkeinoministeriö

Ministerio de Sanidad y Consumo
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Az adatbázisban összesen 13 magyar és 19 külföldi minisztérium honlapját
hasonlítottuk össze. A külföldi minisztériumok közül 3 finn, 4 német, 4 angol valamint
további 4 ír nemzetiségő (lásd a 3.3.1. táblázatot).
41. A külföldi és magyarországi minisztériumok honlapjainak található információk
hasonló arányban érhetıek el világnyelveken, de kisebbségi nyelveken már lényeges
különbségek találhatók
A 3.3.2. táblázatban foglaltuk össze, hogy az adott minisztériumok honlapjai milyen
nyelveken elérhetık. A magyar és a külföldi minisztériumok között nem észleltünk
szignifikáns különbséget az angol, német és francia nyelven történı információ
szolgáltatás tekintetében. De a nem kifejezetten világnyelveken, illetve a nemzeti
kisebbségek nyelvein5 egy magyar minisztérium sem közöl a honlapján információt,
míg a külföldi intézmények esetében a szóban forgó arány 53 százalék.
3.3.2 táblázat: Honlapon megtekinthetı idegen nyelvek gyakorisága százalékban 2009

Angol
Német
Francia
egyéb nyelv**

intézmények nemzetisége
Külföldi
magyar
8
12
1
1
2
1
10
0

Összesen
20
2
3
10

*p<0.05
** p<0.01
Forrás: Saját számítás

42. Honlap térképet, szervezeti ábrát, saját fenntartású adatbázisokat, mőködési
statisztikákat a magyar minisztériumok hasonló mértékben publikálnak, mint a
külföldiek.
A 3.3.3. táblázat a honlap térkép, a szervezeti felépítést bemutató ábra, a saját
fenntartású adatbázisok és a mőködési statisztikák publikálásának gyakoriságait
mutatja. Míg az elsı két szempont szerint a magyar és a külföldi minisztériumok
honlapjai között nincs nagyobb különbség, addig a saját fenntartású adatbázis a
magyar minisztériumok ½-énél érhetı el, míg a külföldiek több, mint 2/3-ánál. A
mőködési statisztikák közlésére vonatkozó arányok is némileg kedvezıtlenebbek a
magyar minisztériumokra nézve: a vizsgált 13 magyar minisztériumból hat közöl
ilyent, míg a külföldiek között a vizsgált 19-bıl 11.

5

Erre a következı nyelvek vonatkoznak: baszk, katalán, svéd, gall
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3.3.3. táblázat: Honlap térkép, szervezet ábra saját fenntartású adatbázisok és
mőködési statisztikák publikációs gyakorisága százalékban- 2009
intézmények
nemzetisége
külföldi
magyar
16
11
13
10
13
6
11
6
19
13

honlap térkép
szervezeti felépítést bemutató ábra
saját fenntartású adatbázisok
mőködési statisztikák
Összes eset

Összesen
27
23
19
17
32

Forrás: Saját számítás

43. A magyarországi minisztériumok szervezeti ábrái hiányosak szemben a külföldi
minisztériumokéval

A 3.3.4. táblából látható, hogy a magyarországi intézmények honlapjain
szereplı szervezeti ábrákon többnyire nincsenek feltüntetve sem a felsı-, sem
a középvezetık nevei. Tíz magyar minisztérium közül csak egynél találhatunk olyan
szervezeti ábrát, amely tartalmazza a felsı vezetık nevét, míg a 13 külföldi
minisztérium közül (amelyeknél van szervezeti ábra) tíznél szerepelnek a felsı
vezetık nevei. A középvezetık neveinél is ugyanezt láthatjuk.
3.3.4. táblázat: Szervezeti ábrán szereplı vezetık neveinek gyakorisága - 2009

Felsıvezetık névsora
középvezetık névsora
Összes eset

intézmények nemzetisége
külföldi
magyar
10
1
10
1
19
13

Összesen
11
11
32

Forrás: Saját számítás

44. Az ügyfélszolgálatok mind a magyar, mind a külföldi minisztériumok esetében
egyformán elérhetık
Az ügyfélszolgálat fontosabb adatainak megjelenését foglalja össze a 3.3.5. táblázat.
Itt nem látható számottevı eltérés a magyarországi és a külföldi minisztériumok
adatközlési gyakorlata tekintetében.
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3.3.5. táblázat: Az ügyfélszolgálat, illetve titkárság elérhetıségére vonatkozó adatok
elıfordulása a honlapokon - 2009
intézmények nemzetisége
Külföldi
magyar
Hely
Telefonszám
Fax szám
e-mail cím
nyitva tartás
Összes eset

19
19
18
18
9
19

12
13
12
13
10
13

Összesen
31
32
30
31
19
32

Forrás: Saját számítás

45. A külföldi minisztériumok felsı vezetıinek szakmai pályafutása minden esetben
nyilvános, míg a magyarországi minisztériumoknál a felsı vezetık kevesebb, mint
4/10-ére vonatkozóan találhatunk szakmai önéletrajzot a honlapokon.
A 3.3.6. táblázat ismerteti a felsı vezetı fontosabb adatainak megjelenési
gyakoriságát. Itt egyedül a felsıvezetı vezetı önéletrajzának publikációs
gyakorisága tekintetében volt számottevı eltérés a külföldi minisztériumok javára.
Más területeken (e-mail cím, telefonszám, fax szám) pedig a magyar minisztériumok
gyakrabban közölnek adatokat, mint a vizsgált külföldiek.
3.3.6. táblázat: A felsıvezetı adatainak publikációs gyakorisága - 2009

Név
beosztása
fı feladat
e-mail cím
telefonszám
fax szám
önéletrajz*
Összes eset

intézmények nemzetisége
külföldi
magyar
19
13
19
13
9
4
9
7
7
6
5
5
19
10
19
13

*p<0.05
Forrás: Saját számítás
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Összesen
32
32
13
16
13
10
29
32

Jogkövetı magatartás…

46. A felsıvezetıség elérhetısége hasonló mértékben ismert a magyarországi és a
külföldi minisztériumoknál.
47. A minisztériumok felsı szintő vezetıinek szakmai pályafutása a külföldi
minisztériumok szinte mindegyikében ismert, míg a magyar minisztériumok
honlapjainak nem egészen 1/3-a közöl erre vonatkozó információkat.
A 3.3.7. táblázat mutatja be a felsı vezetıségrıl adatainak publikációs gyakoriságát.
Itt a szakmai önéletrajzon kívül egyetlen kategória mentén sem volt észlelhetı
számottevı különbség a magyarországi és a külföldi minisztériumok között.
3.3.7. táblázat: A felsıvezetıség adatainak publikációs gyakorisága - 2009
intézmények nemzetisége
külföldi
19
19
15
8
8
5
18
19

név
Beosztás
szervezeti egység
e-mail cím
Telefonszám
fax szám
Önéletrajz
Összes eset

magyar
13
13
10
9
7
6
10
13

Összesen
32
32
25
17
15
11
28
32

Forrás: Saját számítás

48. A középvezetı elérhetısége és szakmai pályafutása hasonló mértékben ismert a
magyarországi és a külföldi minisztériumok esetében
3.3.8. táblázat: A középvezetık adatainak publikációs gyakorisága - 2009

Név
beosztás
szervezeti egység
e-mail cím
telefonszám
fax szám
önéletrajz
Összes eset

intézmények nemzetisége
külföldi
magyar
16
10
15
10
10
8
8
7
9
6
5
5
6
7
19
13

Forrás: Saját számítás
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Összesen
26
25
18
15
15
10
13
32
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A 3.3.8. táblázatban foglaltuk össze, hogy a honlapok közül hány közli a
középvezetık egyes adatait. Hasonlóan a felsı vezetık adataihoz, itt sem
észlelhetünk számottevı különbséget a magyarországi és a külföldi minisztériumok
között.
49. Az ügyintézık a magyarországi és a külföldi minisztériumok esetében hasonló
mértékben ismertek és elérhetıek
A 3.3.9. táblázat tartalmazza az egyes területeken dolgozó ügyintézıkrıl milyen
adatok érhetık el a honlapokon. Itt szintén nem észleltünk számottevı különbséget a
magyarországi és a külföldi minisztériumok publikációs gyakorlata között.
3.3.9. táblázat: Az egyes területeken dolgozó ügyintézık adatainak publikációs
gyakorisága - 2009
intézmények nemzetisége
külföldi
magyar
10
8
12
7
9
9
15
9
12
9
7
7
19
13

név
feladatkör
e-mail cím
telefonszám
fax szám
ügyfélfogadási idı
Összes eset

Összesen
18
19
18
24
21
14
32

Forrás: Saját számítás

50. A külföldi minisztériumok szervezeti mőködési szabályzata nem nyilvánosak
A 3.3.10. tábla mutatja az SZMSZ, az ügyrend és alapvetı jogszabályok listájának
publikációs gyakoriságát. Itt látható, hogy a magyar intézmények 93 míg a külföldi
intézmények 42 százaléka közzéteszi a szervezeti és mőködési szabályzatot.
3.3.10. táblázat: SZMSZ, ügyrend, alapvetı jogszabályok listájának publikációs
gyakorisága - 2009

SZMSZ
Ügyrend
Alapvetı jogszabályok
listája
Összes eset

intézmények nemzetisége
külföldi
magyar
8
12
2
4

Összesen
20
6

12

9

21

19

13

32

Forrás: Saját számítás
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51. A külföldi minisztériumok költségvetési beszámolói elérhetetlenek
A 3.3.11. táblázat mutatja az éves és negyedéves költségvetési és számviteli
beszámolók publikációs gyakoriságát. A külföldi minisztériumok 10, míg a magyar
minisztériumok 85 százaléka tesz elérthetıvé éves költségvetési és számviteli
beszámolókat.

3.3.11. táblázat: Az intézménynél foglalkoztatottak létszámadatainak publikálási
gyakorisága - 2009
intézmények nemzetisége
éves költségvetései és számviteli
beszámolók
negyedéves költségvetései és
számviteli beszámolók
Összes eset

külföldi

magyar

Összesen

2

11

13

0

2

2

19

13

32

Forrás: Saját számítás

52. Létszámadatokat az összes magyarországi és külföldi minisztérium közöl
A 3.3.12. táblázatban láthatóak az éves és negyedéves létszámadatok publikációs
gyakorisága. Ebben az esetben a külföldi és a magyar minisztériumok között nem
észleltünk szignifikáns különbséget.

3.3.12. táblázat: Az éves és negyedéves létszámadatok publikálási gyakorisága 2009
intézmények nemzetisége
éves létszámadatok
negyedéves létszámadatok
Összes eset

külföldi
2
0
19

magyar
6
2
13

Összesen
8
2
32

Forrás: Saját számítás

53. A külföldi minisztériumok vezetıinek bérezési, juttatásai, költségtérítése nem
nyilvánosak
A vezetık munkabérének és költségtérítésének összesített valamint átlagos
mértékét egyik külföldi intézmény sem teszi elérhetıvé. A magyarországi
minisztériumok 54 százaléka vezetık munkabérének összesített összegét közli. A
magyarországi intézmények a rendszeres juttatások összesített összegét 46, a
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juttatások átlagos mértékét 23 százalékban publikálja. A magyarországi
minisztériumok a költségtérítések összesített összegét 38, míg a költségtérítések
átlagos összegét 23 százalékban publikálják.

Következtetések
A tanulmány a magyarországi államigazgatás intézményeinek honlapjait vizsgálta
abból a szempontból, hogy milyen adatokat, információkat közölnek, és mennyiben
segítik elı az állampolgároknak az állami intézmények tevékenységével kapcsolatos
tájékozódását.
Az elemzés alapját az elektronikus információ szabadságról szóló 2005. évi XC
számú törvény (Eitv) által elıírt információk meglétének vizsgálata képezte. A
szóban forgó törvény szabályozza, hogy mely intézmények milyen adataikat
kötelesek nyilvánosságra hozni elektronikusan, az állampolgárok pontos és gyors
tájékoztatása érdekében. A törvény szerint „a közérdekő adatok e törvényben
meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és
adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen” kell közzétenni. (Eitv 1 §
és 3 §).
E törvényt figyelembe véve történt meg 156 magyar állami intézmény honlapjának
vizsgálata 114 változó alapján. A kialakított adatbázisban 175 szervezet adatait
győjtöttük össze, közöttük 19 külföldi minisztériumét. A 156 magyarországi vizsgált
honlapból 112 volt felügyelt intézményé vagy háttérintézményé, 13 minisztériumé és
31 országos hatáskörő, kormányzattól független szervvé. Az adatbázisból
kimaradtak a közhasznú társaságok, a zártkörő részvénytársaságok többsége,
valamint az egyes intézmények regionális szervei.
Az elemzés elsı részében egy áttekintı képet adtunk a magyarországi intézmények
átláthatóságáról. Itt kiderült, hogy a vizsgált honlapok csak kevesebb, mint 20
százaléka tüntette fel a legutolsó frissítési dátumát. A magyarországi intézmények
honlapjainak jelentıs része (67%) angol nyelven, míg elenyészı része német (11%)
illetve francia (9%) nyelven is elérhetı.
Az elemzés több ponton is alapvetı hiányosságokat tárt fel az Eitv által elıírt
adatközlési követelmények betartását illetıen. Kezdve azon, hogy az állami
intézmények honlapjainak nagy részérıl nem deríthetı ki pontosan az, hogy
mennyire friss és aktuális adatot közölnek, több területen is az állami intézmények
jogsértı információközlési gyakorlatára derült fény.
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Ezeket a területeket az alábbi táblázatban foglaljuk össze.
Törvény és valóság: jogkövetı magatartás a minisztériumok és országos hatáskörő
szervezetek információközlési gyakorlatában - 2009

Az Eitv által elıírt, elektronikus közzétételre
kötelezett információk

Állami intézmények feltárt információközlési
gyakorlata (állítások az elemzés adatai alapján)

Ügyfélszolgálatok és intézmények titkárságainak
elérhetısége

Hiányosak

Az intézmények vezetıinek feladatköre

Nem minden esetben ismert

Elsı számú vezetı elérhetısége

Nem minden esetben ismert

Felsı vezetık elérhetıségei

Nem minden esetben ismert

Középvezetık

Több esetben elérhetetlenek

Ügyintézık

Nem minden esetben elérhetık

Szervezeti ábra

Több esetben nem ismert

Szervezeti ábrán a vezetık neve

Többnyire nem ismertek

Felügyelt intézmények

Többnyire nem ismertek

Alapvetı jogszabályok
ügyrendje

és

az

intézmény

Több esetben nem ismert

Saját fenntartású adatbázisok

Az intézmények felénél nem ismert, vagy nincs

Mőködési statisztikák

Több esetben nem ismert, vagy nincs

Pályázatok

Nem minden esetben elérhetık, de ha elérhetık,
akkor a közölt információk hiánytalanok

Együttmőködési megállapodások más
szervezetekkel és intézményekkel

Többnyire nem közlik ıket, vagy nincsenek

Intézmények költségvetési adatai

Több esetben nem közlik ezeket

Intézmények költségvetésének
vonatkozó jelentések

ellenırzésére

Intézményeknél dolgozók száma
Vezetık
összesített
költségtérítései

bére,

Többnyire nem elérhetık, vagy nincsenek

Az intézmények több mint fele nem közli ezeket
juttatásai

és

Jellemzıen nem hozzák nyilvánosságra
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Az elemzés rávilágított arra, hogy a minisztériumok és országos hatáskörő szervek
adatközlési gyakorlata több ponton egyáltalán nem felel meg a törvény által
elıírtaknak6, és a központi államigazgatási szervek háttérintézményeinek adatközlési
politikája nagyon messze van a törvényben kívánatosnak leírt – de feltehetıen nem
minden háttérintézmény számára kötelezı – modelltıl.
A háttérintézményekre – amelyekkel az állampolgárok a mindennapokban
gyakrabban érintkezésbe kerülnek, mint a minisztériumokkal vagy országos
hatáskörő szervezetekkel – inkább a titkolózás politikája jellemzı. Kevés releváns
információt tesznek közzé honlapjaikon és igyekeznek elrejtızni az állampolgárok
elıl. Eljárásrendjüket, szervezeti felépítésüket, a mőködésükre vonatkozó
információkat csak ritkán hozzák nyilvánosságra honlapjaikon.
A külföldi és a magyar minisztériumok honlapjainak összehasonlítása több ponton a
hasonlóságokra hívta fel a figyelmet (idegen nyelveken való elérés, saját
adatbázisok, mőködési statisztikák léte, ügyfélszolgálatok, stb.)
Ellenben a külföldi minisztériumok szervezeti felépítése jobban dokumentált, mint a
magyaroké és a vezetık szakmai életútját is inkább a nyilvánosság jellemzi, míg a
magyarokét inkább a nyilvánosság hiánya.
Más területen – valószínő, hogy az eltérı jogi tradíciókból és az eltérı törvényi
szabályozásokból
adódóan
–
a
magyar
minisztériumok
honlapjai
információgazdagabbak, mint a külföldieké (szervezeti és mőködési szabályzat,
költségvetési beszámolók, vezetık bérezési, juttatási és költségtérítési adatai).

6

Ebben az esetben alkalmazható lenne az Eitv 4. § (5): „Az e törvény szerinti kötelezettségek
megszegése külön jogszabályban meghatározott büntetıjogi és fegyelmi felelısséget keletkeztet.”
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Mellékletek
M1. Elemzett és az adatbázisba bekerült intézmények
1.1 Az elemzés során figyelembe vett magyar intézmények listája

Intézmények

Honlap

Köztársasági Elnöki Hivatal

www.keh.hu

Agrárgazdasági Kutatóintézet

http://www.akii.hu

Agrármarketing Centrum

www.amc.hu

Alkotmánybíróság

www.mkab.hu

Államadósságkezelı Központ Zrt.

www.akk.hu

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

www.abtl.hu

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat

www.antsz.hu

Állami Számvevıszék

www.asz.hu

Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet

http://www.atk.hu

Armcom Kommunikációtechnikai ZRt.

www.armcom.hu

Arzenál Elektromechanikai ZRt.

www.hmarzenal.hu

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

www.bbi.hu

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

www.bmbah.hu

Budapesti Erdıgazdasági ZRt.

www.bp-erdo.hu

Büntetés-végrehajtási szervezet

http://www.bvop.hu/

Bőnügyi Szakértıi és Kutatóintézet

http://www.bszki.hu

CURRUS Gödöllıi Harcjármőtechnikai ZRt.

www.currus.hu

Debreceni Ítélıtábla

http://www.debreceniitelotabla.hu/

Diákhitel Központ

www.diakhitel.hu

Duna TV
ECOSTAT Kormányzati Gazdasági- és
Társadalomstratégiai Kutató Intézet

www.dunatv.hu/portal/

Egészségbiztosítási Felügyelet

www.ebf.hu

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

www.eekh.hu

Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet

www.eki.hu

Egészségügyi Minisztérium
Egészségügyi Minıségfejlesztési és Kórháztechnikai
Intézet (ORKI)

www.eum.hu

Egészségügyi Szakképzı és Továbbképzı Intézet

www.eti.hu

Egyenlı Bánásmód Hatóság

www.egyenlobanasmod.hu

Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı ZRt.

www.hmeirt.hu

Erdészeti tudományos Intézet

http://www.erti.hu

Értelmi Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete

http://www.efri.hu

www.ecostat.hu
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Fejlesztési és Logisztikai Ügynökség

http://www.hmflu.gov.hu/

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal

www.afsz.hu

Földmérési és Távérzékelési Intézet

www.fomi.hu

Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

www.fvm.hu

Fıvárosi Ítélıtábla

http://www.itelotabla.hu/index.php?id=45

FVM Mezıgazdasági Gépesítési Intézet

http://www.fvmmi.hu

Gazdasági Versenyhivatal
Gyıri Ítélıtábla

www.gvh.hu
http://www.itelotabla.hu/index.php?id=20
1

Hadtörténeti Intézet és Múzeum

http://www.militaria.hu/

Halászati és Öntözési Kutatóintézet

http://www.haki.hu

Határırség Országos Parancsnoksága

HM Védelmi Hivatal

www.hor.gov.hu
http://www.hm.gov.hu/miniszterium/hm_i
nfrastukturalis_ugynokseg
http://www.hm.gov.hu/miniszterium/hm_
vedelmi_hivatal

Honvéd Egészségügyi Központ

http://www.mhkhk.hu

Honvédelmi Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség

www.hm.gov.hu
www.hm.gov.hu/miniszterium/hm_kozga
zdasagi_es_penzugyi_ugynokseg

Hungária Televízió Közalapítvány

http://www.dunatv.hu/kuratorium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

www.irm.gov.hu

Igazságügyi Hivatal

http://www.kih.gov.hu

Igazságügyi Szakértıi és Kutató Intézetek

http://www.iszki.hu

Kaszó Erdıgazdaság Zrt.

www.kaszort.hu

Kormányzati Ellenırzési Hivatal

www.kehi.gov.hu

Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hatóság
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ

www.kfgh.gov.hu

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

www.kvvm.hu

Közbeszerzések Tanácsa
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala

www.kozbeszerzes.hu

Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium

www.khem.gov.hu

Központi Élelmiszer-Tudományi Kutatóintézet

Központi Ellenırzési és Hatósági Hivatal

http://www.cfri.hu
http://www.hm.gov.hu/miniszterium/hm_
kozponti_ellenorzesi_es_hatosagi_hivat
al

Központi Statisztikai Hivatal

www.ksh.hu

Központi Szolgáltatási Fıigazgatóság

www.kszf.gov.hu

KSH Könyvtár

http://konyvtar.ksh.hu/

Külügyminisztérium

www.kulugyminiszterium.hu

Legfelsıbb Bíróság

www.lb.hu

Legfıbb Ügyészség
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetek,
szervezetek

www.mklu.hu

Magyar Állami Földtani Intézet

http://www.mafi.hu

HM Infrastrukturális Ügynökség
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www.nyilvantarto.hu

www.elgi.hu
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Magyar Államkincstár

http://www.allamkincstar.gov.hu

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

www.mbfh.hu

Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal

www.mebih.gov.hu

Magyar Energia Hivatal

www.eh.gov.hu

Magyar Honvédség- Összhaderınemi Parancsnokság

www.honvedelem.hu

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

www.mkeh.hu

Magyar Köztársaság Információs Hivatala

www.mkih.hu

Magyar Köztársaság Katonai Felderítı Hivatala

www.kfh.hu

Magyar Külügyi Intézetet

http://www.kulugyiintezet.hu

Magyar Nemzeti Bank

www.mnb.hu

Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.

www.mnvzrt.hu

Magyar Országgyőlés

www.mkogy.hu

Magyar Rádió Zrt.

http://www.radio.hu/

Magyar Szabadalmi Hivatal

www.mszh.hu

Magyar Szabványügyi Testület

www.mszt.hu

Magyar Televízió Közalapítvány

http://www.mtvkozalapitvany.hu/

Magyar Televízió Zrt.

www.mtvzrt.hu

Magyar Tudományos Akadémia

www.mta.hu

Mezıgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont

http://www.abc.hu

Mezıgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

www.mvh.gov.hu

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal

www.mgszh.gov.hu

Miniszterelnöki Hivatal

www.meh.hu

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

http://www.merek.hu

Mőemlékek Nemzeti Gondnoksága

http://www.nemzetimuemlek.hu

Nemzetbiztonsági Hivatal

www.nbh.hu

Nemzetbiztonsági Iroda

www.nemzetbiztonsag.hu

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

www.nbsz.gov.hu

Nemzeti Akkreditáló Testület

www.nat.hu

Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

www.nfgm.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

www.nfu.hu

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

http://www.nfh.hu

Nemzeti Földalapkezelı Szervezet

http://www.nfa.hu

Nemzeti Hírközlési Hatóság

www.nhh.hu

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

www.niif.hu

Nemzeti Közlekedési Hatóság

www.nkh.gov.hu

Nemzeti Kulturális Alap

www.nka.hu

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

www.nkth.gov.hu

Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet

www.nive.hu

Nemzeti Színház Zrt.
Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltatási
Intézet

http://www.nemzetiszinhaz.hu/

Népességtudományi Kutatóintézet

http://www.demografia.hu/

Oktatási és Kulturális Minisztérium

www.okm.gov.hu
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Oktatási Jogok Biztosa
Országos "Frederic Joliot-Curie" Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató Intézet (OSSKI)

www.oktbiztos.hu
http://www.osski.hu/
http://www.alkohologia.freeweb.hu

Országos Addiktológiai Intézet
Országos Alapellátási Intézet (OALI)

http://www.oali.hu/

Országos Atomenergia Hivatal

www.haea.gov.hu

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

www.oep.hu

Országos Egészségfejlesztési Intézet (OEFI)
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
(OÉTI)

http://www.oefi.hu/

Országos Epidemiológiai Központ (OEK)

http://www.oek.hu/

Országos Gyermekegészségügyi Intézet (OGYEI)

http://www.ogyei.hu/

Országos Gyógyszerészeti Intézet

www.ogyi.hu

Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala

http://www.birosag.hu

Országos Katasztrófavédelmi Fıigazgatóság

www.katasztrofavedelem.hu

Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI)

www.okbi.hu

Országos Környezetegészségügyi Intézet (OKI)
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Fıfelügyelıség

http://efrirk.antsz.hu/oki

Országos Mentıszolgálat Fıigazgatósága

www.mentok.hu

Országos Meteorológiai Szolgálat
Országos Mezıgazdasági Könyvtár és Dokumentációs
Központ

www.met.hu

Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıség

www.ommf.hu

Országos Nyugdíjbiztosítási Fıigazgatóság

www.onyf.hu

Országos Rádió és Televízió Testület

www.ortt.hu

Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértı Intézet

http://www.orszi.hu

Országos Rendır-fıkapitányság
Országos Szakfelügyeleti Módszertani Központ
(OSZMK)

http://www.police.hu

Országos Választási Iroda

www.valasztas.hu

Országos Vérellátó Szolgálat

www.ovsz.hu

Önkormányzati Minisztérium

www.otm.gov.hu

Pécsi Ítélıtábla

http://www.pecsiitelotabla.hu/

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

http://www.pszaf.hu

Pénzügyminisztérium

www.p-m.hu

Polgári Légiközlekedési Hatóság

www.caa.hu

Preventív Igazgatóság

http://www.hekprev.hu/

Reménysugár Habilitációs Intézet

http://www.rhi.hu

Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
Repülıorvosi, Egészségvizsgáló és Kutató Intézet

http://www.bm.hu/rszvsz
http://www.hm.gov.hu/honvedseg/mh_he
k_revki

Szegedi Ítélıtábla

http://www.szitb.hu/

Szociális-és Munkaügyi Minisztérium

www.szmm.gov.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet

www.szmi.hu
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http://www.orszagoszoldhatosag.gov.hu

http://www.omgk.hu

http://www.oszmk.hu

Jogkövetı magatartás…
Távközlési Szolgálat
Tudományos Intézet

nincs honlapja
http://www.hm.gov.hu/honvedseg/mh_he
k_tudomanyos_intezet

Turisztikai Szakállamtitkárság

http://www.mth.gov.hu/

Vakok Állami Intézete

http://www.vakokintezete.hu

Vám- és Pénzügyırség Országos Parancsnoksága

www.vam.hu

VERGA Veszprémi Erdıgazdaság ZRt.

www.verga.hu

Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet
Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság
(VKKI)

www.vkszi.hu
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1.2. Az elemzés során figyelembe vett külföldi intézmények listája

Intézmény
Német Pénzügyminisztérium
(Bundesministerium der Finanzen)
Német Szociális Minisztérium
(Bundesministerium für Arbeit und
Soziale)
Német Oktatási Minisztérium
(Bundesministerium für Bildung und
Forschung)
Német Egészségügyi Minisztérium
(Bundesministerium für Gesundheit)
Ír Szociális Minisztérium
(Department of Social and Family Affairs)
Ír Pénzügyminisztérium
(Department of Finance)
Ír oktatási minisztérium
(Department of Education and Science)
Ír Egészségügyi Minisztérium
(Department of Health and Children)
Brit egészségügyi minisztérium
(Department of Health)
Brit pénzügyminisztérium
(HM Treasury)
Brit oktatási és szociális minisztérium
(Department for Children, Schools and
Families)
Brit munkaügyi minisztérium
(Department for Work and Pensions)
Spanyol Gazdasági és
Pénzügyminisztérium
(Ministerio de Economía y Hacienda)
Spanyol Munkaügyi és Bevándorlási
Minisztérium
(Ministerio de Trabajo e Inmigración)
Spanyol Ipari, Turisztikai és Kereskedelmi
Minisztérium
(Ministerio de Industria Turismo y
Comercio)
Spanyol Egészségügyi Minisztérium
(Ministerio de Sanidad y Consumo)
Finn Pénzügyminisztérium
(Valtiovarainministeriö)
Finn Szociális- és Egészségügyi
Minisztérium
(Sosiaali- ja terveysministeriö)
Finn Munkaügyi és Gazdasági
Minisztérium
(Työ- ja elinkeinoministeriö)

Honlap
http://www.bundesfinanzministerium.de
http://www.bmas.de/coremedia/generator/16702/start
seite.html

http://www.bmbf.de
http://www.bmg.bund.de
http://www.welfare.ie/EN/Pages/default.aspx
http://www.finance.gov.ie
http://www.education.ie
http://www.dohc.ie
http://www.dh.gov.uk/en/index.htm
http://www.hm-treasury.gov.uk

http://www.dcsf.gov.uk/index.htm
http://www.dwp.gov.uk

http://www.meh.es

http://www.mtas.es

http://www.mityc.es
http://www.msc.es
http://www.vm.fi

http://www.stm.fi

http://www.tem.fi
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M2. Olyan nem elemzett állami finanszírozású intézmények,
szervezetek, szervezeti egységek, amelyek megtalálhatók az elemzett
intézmények honlapjain
Intézmény

Honlap

Országgyőlési Biztosok

www.obh.hu

Miniszterelnök

www.miniszterelnok.hu

FSZH- Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat

www.mobilitas.hu

Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács

www.nkth.gov.hu

Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács

www.nhit.hu

Országos Bőnmegelızési Bizottság

www.bunmegelozes.hu

Országos Idegenforgalmi Bizottság

www.oib.gov.hu

Országos Környezetvédelmi Tanács

www.oktt.hu

Hegyközségek Nemzeti Tanácsa

www.hnt.hu

Miniszterelnöki Kabinetiroda Sajtófıosztály

www.meh.hu/szervezet/kormszovmedia

Szülıföld Alap Iroda
Promei Modernizációs és Euroatlanti
Integrációs Projekt Iroda Közhasznú Társaság
HUMAN-JÖVİ 2000 Egészségmegırzı és
Oktatási Közhasznú Társaság

www.szulofold.hu

Avicenna, Közel-kelet Kutatások Közalapítvány
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány
Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány
Puskás Tivadar Közalapítvány
CORVINUS Támogatásközvetítı Zártkörően
Mőködı Részvénytársaság

http://www.promei.hu/
www.udules.meh.hu

http://www.eokik.hu/
http://www.mnekk.hu/
http://www.neti.hu/pta/
http://www.corvinus.hu/

Országos Statisztikai Tanács
Nemzeti Biztonsági Felügyelet
KOPINT-DATORG Infokommunikációs Zrt.
Informatikai és Technológiai Innovációs Park Zártkörően Mőködı Részvénytársaság
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Korlátolt
Felelısségő Társaság
In-Forrás XXI Informatikai Tanácsadó, Szolgáltató és Kereskedelmi Közhasznú Társaság
(végelszámolás alatt)
Regionális Fejlesztési Holding Zártkörően
Mőködı Részvénytársaság
MILLENNIUMI MÉDIA Szolgáltató Központ Korlátolt Felelısségő Társaság / MILLENNIUMI
MÉDIA Kft.
Magyar Turizmus Zrt.

www.itthon.hu

Fıvárosi Tőzoltóparancsnokság

www.tuzoltosagbp.hu

Önkormányzatok honlapja

www.onkormanyzat.net

Virágos Magyarországért

www.viragos.info.hu
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Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány

http://www.niszka.hu/

Mezı Ferenc Sportközalapítvány
Főszerpaprika Kutató-Fejlesztı Kht.

http://www.fuszerpaprika.axelero.net

Gabonatermesztési Kutató Kht.

http://www.gk-szeged.hu

Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

http://www.menesgazdasag.hu

Conrodia Közraktár Zrt.
Apponyi Sándor Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium

http://www.concordia.hu

Bartha János Kertészeti Szakképzı Iskola
Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképzı
Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola

http://www.szentesinfo.hu/bartha

Bethlen Gábor Szakképzı Iskola
Csapó Dániel Középiskola, Mezıgazdasági
Szakképzı Iskola és Kollégium

http://www.bgmg.hu

Fıvárosi és megyei földhivatalok
FVM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium - Kétegyháza
FVM Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium - Jánoshalma
FVM Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium – Nagykovácsi
FVM Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium - Pétervására
Lippai János Kertészeti Szakképzı Iskola és
Kollégium

http://www.foldhivatal.hu
http://www.mezgazd-ketegyh.sulinet.hu

http://www.apponyis.sulinet.hu

http://www.csapodszeksz.sulinet.hu

Magyar Mezıgazdasági Múzeum
"Mátra" Erdészeti, Mezıgazdasági és
Vadgazdálkodási Szakképzı Iskola és
Kollégium
Mezıgazdasági Erdészeti Szakképzı Iskola,
Kollégium és FVM Gyakorlóiskola - Piliscsaba
FVM Mezıgazdasági Szakképzı Iskola és
Kollégium - Sellye
FVM Középiskola, Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium - Vép
Móricz Zsigmond Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium

http://www.mkab.hu/
http://www.birosag.hu/
http://www.peterkeszaki.hu
http://www.lippai.sulinet.hu
http://www.mezogazdasagimuzeum.hu

http://www.vadas-matrafured.sulinet.hu
http://www.pmgsz.hu
http://www.mezogazd-sellye.sulinet.hu

http://www.mezgazd-vep.sulinet.hu
http://www.mgszki.hu

Nemzeti Lovarda-FVM Szakiskola
Táncsics Mihály Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola, Kollégium és FVM Gyakorlóiskola
Teleki Zsigmond Mezıgazdasági Szakképzı
Iskola és Kollégium
Újhelyi Imre Mezıgazdasági és Közgazdasági
Szakközépiskola és Kollégium
Varga Márton Kertészeti és Földmérési
Szakképzı Iskola, Kollégium, FVM
Gyakorlóiskola

http://www.nemzetilovarda.hu

Agroster Besugárzó Zrt.

http://www.agroster.hu

Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft.

http://www.atkft.hu

ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.

http://www.atev.hu/

http://www.tancsics-vac.sulinet.hu
http://www.telekiszakkepzo.hu

http://www.meh.hu/
http://www.vmszki.hu

Geodéziai és Térképészeti Zrt.
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Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft.
Országos Mesterséges Termékenyítı Zrt.
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Zrt.
BIOMI Biotechnológiai Szolgáltató Kft.
SOFT FLOW BIOTECHNOLOGY Kutató,
Fejlesztı és Szolgáltató Kft.
SANIPLANT Biotechnológiai Kutató és
Fejlesztı Kft.

www.biomi.hu

Nemzeti Kataszteri Program Kht.

http://www.nkp-kht.hu/

Tartalékgazdálkodási Kht.

http://www.tig.hu/

Magyar Közút Köszhasznú Társaság
Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai
Közhasznú Társaság

http://web.kozut.hu

Iparfejlesztési Közalapítvány

http://www.ifka.hu/

Hadkiegészítı parancsnokságok
MH Kelet- és Nyugat-Magyarországi
Hadkiegészítı Parancsnokságok

http://www.hm.gov.hu/honvedseg

http://www.mgszh.gov.hu/
http://www.agrobio.hu

http://www.vati.hu/

http://www.hm.gov.hu/honvedseg

Egészségügyi Kiképzı Bázis
Csapat és Misszió Egészségügyi Biztosító
Osztály
(NATO) Kiválósági Központ
Dandár Egészségügyi Központ
HM Honvéd Kulturális Szolgáltató Kht.
HM Zrínyi Kommunikációs Szolgáltató Kht.

http://www.stefania.hu Ez van megadva de
hibás

HM Térképészeti Kht.

www.topomap.hu

Monostori Erıd Kht.

www.fort-monostor.hu

Országos Bőnmegelızési Bizottság
Roma Antidiszkriminációs Ügyfélszolgálati
Hálózat

www.oib.gov.hu

Rendırtiszti Fıiskola
Rendészeti oktatási intézmények

http://www.rtf.hu

Büntetés-végrehajtási szervezet

http://www.rendeszeti-oktatas.hu

Ábránd Ágynemő Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=128

Állampuszta Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=353

Állampusztai Országos Bv. Intézet

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=93

Annamajori Kft.
Budapesti Faipari Termelı és Kereskedelmi
Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=130

Bv. Továbbképzési és Konferencia Központ

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=117

Bv. Továbbképzı és Rehabilitációs Központ
Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási
Központja

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=103

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=54

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=97
http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=553

Duna Mix Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=131

Duna Papír Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=132

Igazságügyi Megfigyelı és Elmegyógyító

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=109
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Intézet
Ipoly Cipıgyár Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=133

Kalocsai Konfekcióipari Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=58

Nagyfa-Alföld Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=134

Nostra Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=135

Pálhalmai Agrospeciál Kft.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=136

Sopronkıhidai Kft.
Természet- és Környezetmegırzési
Szakállamtitkárság
Árvízvédelmi és belvízvédelmi központi
szervezet Kht.
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató
Intézet Kht.

http://www.bvop.hu/?mid=50&cikkid=137

Külképviseletek

www.kum/kulugy

Hallgatói Információs Központ

www.hik.hu

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal

www.koh.hu

Oktatási Hivatal

www.okev.hu

Oktatási jogok miniszteri biztosa

www.oktbiztos.hu

Educatio Kht.
Honvéd Együttes Mővészeti Nonprofit Korlátolt
Felelısségő Társaság
Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervezı
Közhasznú Társaság
MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Közhasznú
Társaság
Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar,
Énekkar és Kottatár Közhasznú Társaság

http://www.educatio.hu/

Mővészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft.

http://www.mupa.hu/

Nemzeti Táncszínház Közhasznú Társaság

http://www.nemzetitancszinhaz.hu/

NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Kht.
Fogyatékos Gyermekek, Tanulók
Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének
Dokumentációs és Kutatóintézete
Közalapítvány
Gandhi Közalapítvány
Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány
Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai
Közalapítvány
Holocaust Dokumentációs Központ és
Emlékgyőjtemény Közalapítvány
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvő
Egyetemért
Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

http://www.termeszetvedelem.hu/
http://www.abksz.hu/
http://www.vituki.hu/

http://www.hungarofest.hu/
http://www.maciva.hu/
http://www.filharmonikusok.hu/

www.fgyk.hu

http://www.rev.hu/
http://gandhi.freeweb.hu/alapitas.htm
http://gandhi.dravanet.hu/regi/
http://www.habsburg.org.hu/
http://www.apalap.hu/kezdooldal/index.html
http://www.hdke.hu/

Magyar Alkotómővészeti Közalapítvány
Magyar Mozgókép Közalapítvány

http://www.mmka.hu/

Magyar Történelmi Film Közalapítvány

http://www.mtfa.hu/

Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány

http://www.mazsok.hu/index.php
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Magyary Zoltán Felsıoktatási Közalapítvány

www.mzfk.hu

Nemzeti Kiválóságokért Közalapítvány
Nemzetközi Petı András Közalapítvány

http://www.peto.hu/

Oktatásért Közalapítvány

http://www.oktatasert.hu/

Tempus Közalapítvány

http://www.tka.hu/

Közlekedésbiztonság Szervezet

www.kbsz.hu

Közútkezelı közhasznú társaságok

www.web.kozut.hu

E-közszolgáltatások ügyfélszolgálata
Európai szociális Alap, Nemzeti
Programirányító Iroda Kht.

www.ugyfelkozpont.hu

Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.
Apertus Távoktatás- fejlesztési Módszertani
Központ Tanácsadó és Szolgáltató Kht.
Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi
Közalapítvány
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlıségéért
Közalapítvány

http://www.zanka.hu/

Hajléktalanokért Közalapítvány

http://www.hajlektalanokert.hu/

Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelı ZRt.

www.hmeirt.hu

Magyarországi Cigányokért Közalapítvány

http://www.macika.hu/

Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány

http://www.ngyik.hu/

Nemzetközi Pikler Emmi Közalapítvány

http://www.pikler.hu/

Országos Foglalkoztatási Közalapítvány
Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és
Hajléktalan Emberekért Közalapítvány

http://www.ofa.hu/

http://www.esf.hu/

http://www.apertus.hu/
http://www.jogvedok.hu/
http://www.fszk.hu/

http://www.osszefogaskozalap.hu/
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M3. Az elemzett magyar intézmények és szervezetek egymáshoz való
viszonya

Minisztériumok

Minisztériumok által
Minisztériumok által
felügyelt közfeladatot
felügyelt közfeladatot ellátó ellátó szervek által
szervek
felügyelt szervek

Miniszterelnöki Hivatal

Honlap
www.meh.hu

Távközlési Szolgálat
Magyar Közigazgatási Intézet
ECOSTAT Kormányzati
Gazdasági- és
Társadalomstratégiai Kutató
Intézet

www.ecostat.hu

Központi Statisztikai Hivatal

www.ksh.hu
KSH Könyvtár

http://konyvtar.ksh.hu

Népességtudományi
Kutatóintézet
Magyar Statisztikai
Társaság

http://www.demografia.h
u/

Központi Szolgáltatási
Fıigazgatóság
Magyar Köztársaság
Információs Hivatala

http://www.mstnet.hu
www.kszf.gov.hu
www.mkih.hu

Nemzetbiztonsági Hivatal

www.nbh.hu
www.nemzetbiztonsag.h
u

Nemzetbiztonsági Iroda
Nemzeti Információs
Infrastruktúra Fejlesztési
Intézet
Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

www.niif.hu
www.nkth.gov.hu

Önkormányzati
Minisztérium

www.otm.gov.hu
Országos Választási Iroda
Határırség Országos
Parancsnoksága
Nemzeti Utánpótlás-nevelési
és Sportszolgáltatási Intézet
Országos Katasztrófavédelmi
Fıigazgatóság

www.valasztas.hu

Turisztikai Szakállamtitkárság

http://www.mth.gov.hu

www.hor.gov.hu
www.nusi.hu
www.katasztrofavedelem
.hu

Egészségügyi
Minisztérium

www.eum.hu
Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat

www.antsz.hu
Országos Kémiai
Biztonsági Intézet (OKBI)
Országos
Környezetegészségügyi
Intézet (OKI)
Országos Addiktológiai
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Intézet
Országos Alapellátási
Intézet (OALI)
Országos
Egészségfejlesztési Intézet
(OEFI)
Országos Epidemiológiai
Központ (OEK)
Országos Élelmezés- és
Táplálkozástudományi
Intézet (OÉTI)
Országos
Gyermekegészségügyi
Intézet (OGYEI)
Országos Szakfelügyeleti
Módszertani Központ
(OSZMK)
Országos "Frederic JoliotCurie" Sugárbiológiai és
Sugáregészségügyi Kutató
Intézet (OSSKI)
Egészségbiztosítási
Felügyelet
Egészségügyi Engedélyezési
és Közigazgatási Hivatal
Országos
Egészségbíztosítási Pénztár
Egészségügyi
Készletgazdálkodási Intézet
Egészségügyi
Minıségfejlesztési és
Kórháztechnikai Intézet
(ORKI)
Egészségügyi Szakképzı és
Továbbképzı Intézet
Országos Gyógyszerészeti
Intézet
Országos Mentıszolgálat
Fıigazgatósága
Országos Vérellátó Szolgálat
Szociális-és
Munkaügyi
Minisztérium
Egyenlı Bánásmód Hatóság
Értelmi Fogyatékosok
Rehabilitációs Intézete
Foglalkoztatási és Szociális
Hivatal
Mozgássérült Emberek
Rehabilitációs Központja
Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság

eeweb.hu
http://www.oali.hu

http://www.oefi.hu
http://www.oek.hu

www.oeti.hu

http://www.ogyei.hu

http://www.oszmk.hu

http://www.osski.hu
www.ebf.hu
www.eekh.hu
www.oep.hu
www.eki.hu

www.orki.hu
www.eti.hu
www.ogyi.hu
www.mentok.hu
www.ovsz.hu

www.szmm.gov.hu
www.egyenlobanasmod.
hu
http://www.efri.hu
www.afsz.hu
http://www.merek.hu
http://www.nfh.hu

Nemzeti Szakképzési és
Felnıttképzési Intézet

www.nive.hu

Reménysugár Habilitációs
Intézet

http://www.rhi.hu

Szociálpolitikai és Munkaügyi
Intézet

www.szmi.hu
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Országos Nyugdíjbiztosítási
Fıigazgatóság
Országos Munkavédelmi és
Munkaügyi Fıfelügyelıség
Országos Rehabilitációs és
Szociális Szakértı Intézet
Vakok Állami Intézete
Földmővelésügyi és
Vidékfejlesztési
Minisztérium

www.onyf.hu
www.ommf.hu
http://www.orszi.hu
http://www.vakokintezete
.hu

www.fvm.hu

Agrárgazdasági Kutatóintézet
Állattenyésztési és
Takarmányozási
Kutatóintézet

http://www.akii.hu

Agrármarketing Centrum

www.amc.hu

Erdészeti tudományos Intézet
Földmérési és Távérzékelési
Intézet

http://www.erti.hu

Halászati és Öntözési
Kutatóintézet
Központi ÉlelmiszerTudományi Kutatóintézet
Magyar Élelmiszer-biztonsági
Hivatal
Mezıgazdasági
Biotechnológiai
Kutatóközpont
FVM Mezıgazdasági
Gépesítési Intézet
Mezıgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal
Mezıgazdasági
Szakigazgatási Hivatal
Országos Mezıgazdasági
Könyvtár és Dokumentációs
Központ
Vidékfejlesztési, Képzési és
Szaktanácsadási Intézet

Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági
Minisztérium

http://www.atk.hu

www.fomi.hu

http://www.haki.hu
http://www.cfri.hu/index.p
hp?p=akt
www.mebih.gov.hu

http://www.abc.hu
http://www.fvmmi.hu
www.mvh.gov.hu
www.mgszh.gov.hu

http://www.omgk.hu

www.vkszi.hu

www.nfgm.gov.hu
Nemzeti Hírközlési Hatóság
Nemzeti Közlekedési
Hatóság

www.nhh.hu

Magyar Energia Hivatal

www.eh.gov.hu

Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
Magyar Szabványügyi
Testület
Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
Országos Atomenergia
Hivatal

www.nkh.gov.hu

www.nfu.hu
www.mszt.hu
www.mkeh.hu
www.haea.gov.hu
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Honvédelmi
Minisztérium

www.hm.gov.hu
Armcom
Kommunikációtechnikai ZRt.
Arzenál Elektromechanikai
ZRt.
Budapesti Erdıgazdasági
ZRt.
CURRUS Gödöllıi
Harcjármőtechnikai ZRt.

www.armcom.hu
www.hmarzenal.hu
www.bp-erdo.hu
www.currus.hu
www.kaszort.hu
http://www.hm.gov.hu/mi
niszterium/hm_kozponti_
ellenorzesi_es_hatosagi
_hivatal

Kaszó Erdıgazdaság ZRt.

Központi Ellenırzési és
Hatósági Hivatal
VERGA Veszprémi
Erdıgazdaság ZRt.

www.verga.hu

FEJLESZTÉSI ÉS
LOGISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG
HADTÖRTÉNETI INTÉZET
ÉS MÚZEUM

http://www.hmflu.gov.hu/
http://www.militaria.hu/
http://www.hm.gov.hu/mi
niszterium/hm_infrastukt
uralis_ugynokseg
http://www.hm.gov.hu/mi
niszterium/hm_vedelmi_
hivatal
http://www.hm.gov.hu/ho
nvedseg/mh_hek_tudom
anyos_intezet

HM INFRASTRUKTURÁLIS
ÜGYNÖKSÉG

HM VÉDELMI HIVATAL

Tudományos Intézet
Repülıorvosi,
Egészségvizsgáló és Kutató
Intézet
Magyar HonvédségÖsszhaderınemi
Parancsnokság
Honvédelmi Minisztérium
Közgazdasági és Pénzügyi
Ügynökség
HONVÉD EGÉSZSÉGÜGYI
KÖZPONT

http://www.hm.gov.huho
nvedseg/mh_hek_revki

www.honvedelem.hu
www.hm.gov.hu/miniszte
rium/hm_kozgazdasagi_
es_penzugyi_ugynokseg
http://www.mhkhk.hu
Preventív Igazgatóság

Igazságügyi és
Rendészeti
Minisztérium

http://www.hekprev.hu/

www.irm.gov.hu
Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
Bőnügyi Szakértıi és
Kutatóintézet
Büntetés-végrehajtási
szervezet

www.bmbah.hu
http://www.bszki.hu
http://www.bvop.hu
http://www.kih.gov.hu

Igazságügyi Hivatal
Igazságügyi Szakértıi és
Kutató Intézetek
Országos
Igazságszolgáltatási Tanács
Hivatala

http://www.iszki.hu
http://www.birosag.hu/en
gine.aspx?page=OITH_
Main

Országos Rendırfıkapitányság

http://www.police.hu

Rendvédelmi Szervek

http://www.bm.hu/rszvsz
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Védelmi Szolgálata
Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium

www.kvvm.hu
Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Fıfelügyelıség
Országos Meteorológiai
Szolgálat
Vízügyi és Környezetvédelmi
Központi Igazgatóság (VKKI)

http://www.orszagoszold
hatosag.gov.hu
www.met.hu
http://www.oktvf.hu
www.kulugyminiszterium
.hu

Külügyminisztérium

http://www.kulugyiintezet
.hu

Magyar Külügyi Intézetet
Oktatási és Kulturális
Minisztérium

www.okm.gov.hu
Balassi Bálint Magyar
Kulturális Intézet
Mőemlékek Nemzeti
Gondnoksága
Nemzeti Színház Zrt.

www.bbi.hu
http://www.nemzetimue
mlek.hu
http://www.nemzetiszinh
az.hu

Diákhitel Központ

www.diakhitel.hu

Oktatási Jogok Biztosa

www.oktbiztos.hu

Pénzügyminisztérium

www.p-m.hu
Államadósságkezelı Központ
Zrt.
Magyar Nemzeti
Vagyonkezelı Zrt.

www.akk.hu
www.mnvzrt.hu
Nemzeti Földalapkezelı
Szervezet

Kormányzati Ellenırzési
Hivatal

http://www.nfa.hu
www.kehi.gov.hu
http://www.allamkincstar.
gov.hu

Magyar Államkincstár
Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete

http://www.pszaf.hu

Vám- és Pénzügyırség
Országos Parancsnoksága

www.vam.hu

Közlekedési,
Hírközlési és
Energiaügyi
Minisztérium

www.khem.gov.hu
Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal

www.mbfh.hu
Magyar Állami Eötvös
Loránd Geofizikai Intézet
Magyar Állami Földtani
Intézet

Polgári Légiközlekedési
Hatóság

www.elgi.hu
http://www.mafi.hu
www.caa.hu

Közigazgatási és
Elektronikus
Közszolgáltatások
Központi Hivatala

www.nyilvantarto.hu
Kormányzati
Frekvenciagazdálkodási
Hatóság

www.kfgh.gov.hu
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Kormányzati
Személyügyi
Szolgáltató és
Közigazgatási Képzési
Központ

www.mki.gov.hu
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M4. Az elemzett magyar közhatalmi szervek és az általuk felügyelt
intézmények

Kiemelt közhatalmi szervek

Autonóm jogállású
szervek

Honlap

Magyar Nemzeti Bank

www.mnb.hu

Nemzeti Kulturális Alap

www.nka.hu

Magyar Tudományos Akadémia

www.mta.hu

Hungária Televízió Közalapítvány

www.dunatv.hu/kuratorium
Duna TV

Magyar Rádió Zrt.
Magyar Televízió Közalapítvány

www.dunatv.hu/portal/
http://www.radio.hu/
http://www.mtvkozalapitvany.hu/

Magyar Televízió Zrt.

www.mtvzrt.hu

Köztársasági Elnöki Hivatal

www.keh.hu

Alkotmánybíróság

www.mkab.hu

Állami Számvevıszék

www.asz.hu

Legfelsıbb Bíróság

www.lb.hu
Debreceni Ítélıtábla

http://www.debreceniitelotabla.hu/

Fıvárosi Ítélıtábla
Gyıri Ítélıtábla

http://www.itelotabla.hu/index.php?id=45
http://www.itelotabla.hu/index.php?id=20
1

Pécsi Ítélıtábla

http://www.pecsiitelotabla.hu/

Szegedi Ítélıtábla

http://www.szitb.hu/

Legfıbb Ügyészség

www.mklu.hu
Nemzeti Akkreditáló
Testület

www.nat.hu

Országos Rádió és Televízió Testület

www.ortt.hu

Magyar Országgyőlés
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti
Levéltára

www.mkogy.hu

Gazdasági Versenyhivatal

www.gvh.hu

Közbeszerzések Tanácsa
Magyar Köztársaság Katonai Felderítı
Hivatala

www.kozbeszerzes.hu

Magyar Szabadalmi Hivatal

www.mszh.hu

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

www.nbsz.gov.hu

www.abtl.hu

www.kfh.hu
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M5. Kódutasítás

sorszám
KIVELE_2009
Közérdekő adatok internetes elérése állami intézmények honlapjain
ADATFELVEVİ NEVE:

X1. KÓDJA:

X2. ADATFELVÉTEL KEZDETE:
óra
perctıl
X3. AZ INTÉZMÉNY NEVE:

év

hó

nap

.

X4. AZ INTÉZMÉNY KÓDJA:
1 – minisztérium, miniszterelnöki hivatal
2 – országos hatáskörő szerv, fıhatóság
3 – háttérintézmény
X5. AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁNAK CÍME:
X6. A HONLAP UTOLSÓ FRISSÍTÉSÉNEK DÁTUMA:
0 – nem található adat, és a honlapon látszik, hogy ritkán frissítik
1 – nem található adat, de látszik, hogy rendszeresen frissítik
2 – szerepel a honlapon, éspedig:
év
hó
V1. A honlap mely nyelveken tekinthetı meg?
Mőködik ez a
verzió?
0 – nem 1 –
igen
a. magyar
b. angol
c. német
d. egyéb nyelv,

éspedig:………..
V2. Van-e honlaptérkép?
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0 – nincs
1 – van
V3. Megtalálhatóak-e a honlapon az ügyfélszolgálat illetve titkárság következı
elérhetıségei?
0 – nem
1 – igen
a. helye?
b. telefonszáma?
c. fax száma?
d. e-mail címe?
e. ügyfélszolgálat esetén a

nyitva tartása?
V4. Megtalálhatóak-e a honlapon a vezetı munkatársak elérhetıségére vonatkozó
következı adatok:
0 – nem
Név

1 – van akinél igen, van, akinél nem
megtalálható

beosztás szervezeti
egység,
amit vezet

fı
feladata
(miért
felel)

2 – mindenkinél

e- telefon
mail

fax

CV

megjegyzés

a. Felsı

vezetı
b. Felsı

vezetısé
g
c. Közép
vezetık
V5. Megtalálhatóak-e a honlapon az intézménnyel és annak dolgozóival való
kapcsolatfelvételhez szükséges következı információk:
0 – nem

1 – van akinél igen, van akinél nem
megtalálható

ügyintézı feladatkör/ügy
eneve
(amivel hozzá mail
lehet fordulni) címe

2 – mindenkinél

telefon
fax
Ügyfélfogadás megjegyzés
száma száma
idıpontja

Az
egyes
területeken
dolgozó
…
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V6. Megtalálható-e a honlapon az intézmény szervezeti felépítését bemutató ábra?
0 – nincs ilyen
1 – igen, megtalálható

V6.a. Szerepel az ábrán a felsıvezetık névsora?
0 – egy név sincs rajta feltüntetve
1 – nem minden esetben van a név
feltüntetve
2 – minden esetben fel vannak
tüntetve a nevek
V6.b. Szerepel az ábrán a középvezetık névsora?
0 – egy név sincs rajta feltüntetve
1 – nem minden esetben van a név
feltüntetve
2 – minden esetben fel vannak
tüntetve a nevek

V7. Megtalálható-e a honlapon az intézményre vonatkozó feladatok leírása?
0
1
2
3

–
–
–
–

nincs ilyen
csak magyarul van leírva
idegen nyelven is megtalálható, de az idegen nyelvő tartalmilag különbözik
idegen nyelven is megtalálható és a két szöveg tartalmilag azonos

V8. Megtalálható-e a honlapon az intézmény szervezeti egységeire vonatkozó feladatok
leírása?
0
1
2
3

–
–
–
–

nincs ilyen
csak magyarul van leírva
idegen nyelven is megtalálható, de az idegen nyelvő tartalmilag különbözik
idegen nyelven is megtalálható és a két szöveg tartalmilag azonos

V9. Megtalálható-e a honlapon a felügyelt intézmények felsorolása?
0 – nincs egy sem felsorolva
1 – felsorolják ıket, éspedig …
… darabot

V10. A honlapon szerepel-e/le lehet-e tölteni a következıket:
0 – nem
1 – igen
a. SZMSZ
b. Ügyrend
c. A mőködést biztosító alapvetı jogszabályok

listája
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V11. Megtalálható-e a honlapon a közfeladatot ellátó intézmény által az alaptevékenysége
ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások jegyzéke:
0 – nincs egy sem felsorolva
1 – felsorolják ıket, éspedig …

darabot

V11.b. Írd le röviden, hogy milyen adatbázisok ezek és milyen adatokat
tartalmaznak!

V12. Felsorolják-e a honlapon az intézmény tevékenységéhez kapcsolódóan kiírt
pályázatokat?
0 – nem
1 – igen, megtalálhatóak, éspedig:
………

darab

V12.a. Melyik évben írták ki a honlapon szereplı pályázatok közül a
legrégebbit? ..…
évben
V13. Megtalálhatóak-e a honlapon az államháztartás pénzeszközei felhasználásával
megvalósuló szerzıdések?
0 – nem találhatóak meg érvényes szerzıdésekre utaló információk a honlapon
1 – igen
V13.a. Ha, igen, akkor hány darabot?
1 – 1-3 darabot
2 – 4-9
3 – 10-29
1 – 30-49
1 – 50- x darabot
V13.b. Melyik évben kötötték meg a honlapon szereplı szerzıdések közül a
legrégebbit?
……

évben

V13.c. Van-e a honlapon arra vonatkozó utalás, hogy hány forinttól rakják ki a
szerzıdések fıbb jellemzıit?
0 – nincs
1 – van, éspedig ………
millió forinttól

68 / 71

Jogkövetı magatartás…

V13.d. A következı adatok közül melyek találhatóak meg a szerzıdésekre
vonatkozóan?
0 – nem található meg
1 – van amelyiknél igen,
van, amelyiknél nem
2 – mindegyiknél
megtalálható
1.

Szerzıdés megnevezése

2.

Tárgya

3.

Szerzıdı felek

4.

Szerzıdések összege

5.

Szerzıdéskötés idıpontja

6.

Teljesítés dátuma (szerzıdés vége)

V13.e. Megtalálhatóak-e a honlapon egyéb együttmőködési megállapodások?
0 – nem találhatóak
1 – igen, találhatóak, éspedig: ……

darab

V13.e.1. Melyik évben kötötték meg a honlapon szereplı együttmőködési
megállapodások közül a legrégebbit?
……

évben

V13.e.2. A következı adatok közül melyek találhatóak meg az együttmőködési
megállapodásokra vonatkozóan?
0 – nem található meg
1 – van amelyiknél igen,
van, amelyiknél nem
2 – mindegyiknél
megtalálható
a. Együttmőködés megnevezése, tárgya
b. Együttmőködı felek
c. Együttmőködési megállapodás

aláírásának dátuma
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V14. Találhatóak-e a honlapon mőködési statisztikák (a jogszabályon alapuló statisztikai
adatgyőjtés eredményei, idıbeli változásuk)?
0 – nem találhatóak
1 – találhatóak
V14.a. A következı adatok közül melyek találhatóak meg a mőködési
statisztikák között?
0 – nem található meg
1 – van amelyiknél igen,
van, amelyiknél nem
2 – mindegyiknél
megtalálható
a. éves adatok
b. idısorok
c. több területre vonatkozó adatok

V15. Megtalálhatóak-e a honlapon az intézmény éves költségvetései és számviteli
beszámolóik?
0 – nem találhatóak meg
1 – igen, találhatóak, éspedig: ………
…….darab
V15.b. Melyik a legrégebbi költségvetés illetve beszámoló a honlapon? …
évi

…

V16. Megtalálható-e a honlapon az intézmény költségvetése és számviteli beszámolója
negyedéves bontásban?
0 – nem található meg
1 – igen, megtalálható, éspedig: ………
…………….darab
V16.b. Melyik a legrégebbi negyedéves költségvetés ill. beszámoló? ……
…… . negyedéve

év

V17. Az alábbi információk megtalálhatóak-e a honlapon?
0 – nem található
meg
1 – megtalálható
a. Adatok a mobiltelefon használat költségeirıl
b. Adatok a gépjármőhasználat költségeirıl
c. Adatok a külföldi kiküldetések költségeirıl
d. ÁSZ jelentés az adott intézmény költségvetésérıl
e. Független könyvvizsgáló cég jelentése az adott intézmény

költségvetésérıl
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V18. Megtalálhatóak-e a honlapon az intézménynél foglalkoztatottak létszámára vonatkozó
adatok?
0 – nem található meg
1 – igen, megtalálható, éspedig:
0 – nem található
meg
1 – megtalálható

Hány
darab
?

Melyik a
legrégebbi?

a. éves létszámadatok

db

évi

b. létszámadatok negyedéves
bontásban

db

év
negyedéve

V19. Megtalálhatóak-e a honlapon az intézménynél foglalkoztatott vezetık és vezetı tisztségviselık
javadalmazására vonatkozóan a következı adatok?

0 – nem található meg

1 – megtalálható

rendszeres
juttatásainak

munkabérének

költségtérítésének

összesített átlagos összesített átlagos összesített átlagos
összege mértéke összege mértéke összege mértéke
a. vezetık
b. vezetı

tisztségviselık

V20. Megtalálhatóak-e a honlapon az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és
mértéke összesítve?
0 – nem található meg
1 – igen, megtalálható

V21. Mennyire tartod felhasználó-barátnak ezt a honlapot? Hogyan értékelnéd azon az 5
fokozatú skálán, ahol az egyes a legrosszabb, az ötös pedig a legjobb osztályzat?
1

2

3

4

5

V22. Egyéb megjegyzések

X7. ADATFELVÉTEL VÉGE: …
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