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Ez a dokumentum az Európai Bizottság által a költségvetési rendelet 259. cikkével összhangban az 

Európai Számvevőszék különjelentésében foglalt észrevételekre adott válaszokat mutatja be, 

amelyeket a különjelentéssel együtt kell közzétenni.

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/e9488da5-d66f-11e8-9424-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-86606884
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ÖSSZEFOGLALÓ (I–XI. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

I-X: A digitális kormányzás olyan transzverzális téma, amellyel az Európai Bizottság több 

szolgálatának számos kezdeményezése foglalkozik. 

A 2016–2020-as időszakra szóló e-kormányzati cselekvési terv célja az volt, hogy katalizátorként 
szolgáljon az e-kormányzat területén a közszféra korszerűsítésére irányuló erőfeszítések és az 
erőforrások koordinálásához, valamint segítsen összehangolni a különböző uniós programokon 
keresztül a tagállamok rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat és kísérő intézkedéseket. 
Ebben a Bizottság fejezte ki kötelezettségvállalását, így csak a Bizottság intézkedéseire 
vonatkozóan állapítottak meg határidőket. A tagállamok erre építhettek a máshol meghatározott 
határidők betartása érdekében (pl. a 910/2014/EU rendelet, az (EU) 2018/1724 rendelet, az (EU) 
2017/1132 irányelv, az (EU) 2019/1151 irányelv). 

A 2016–2020-as időszakra szóló e-kormányzati cselekvési tervhez nem tartozott külön 
költségvetés, ezért – amint azt a Számvevőszék megjegyezte – a kidolgozott megoldások 
előmozdítása főként az egyéni fellépésekben tervezett tevékenységekre és a bevált gyakorlatok 
tagállamok közötti cseréjére korlátozódott. A Számvevőszék ajánlásának megfelelően a Bizottság 
arra törekszik, hogy átfogóbb stratégiát dolgozzon ki az e-kormányzati szolgáltatások hatékony 
előmozdítására. 

Az e-kormányzati cselekvési tervek lefektették a Bizottság által tervezett jövőbeli intézkedések 
alapjait, amelyek érdekében a Bizottság (a Számvevőszék ajánlásának megfelelően) a végrehajtási 
keret megerősítésével ösztönözni kívánja a tagállamokat az e-kormányzati szolgáltatások teljes 
bevezetésére. 

„A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű digitális szakpolitikai program keretében (amelyről az 
ellenőrzés lezárulta után született politikai megállapodás, és hivatalos elfogadása még várat 
magára) mind az e-kormányzati szolgáltatások végrehajtási keretét, mind az e-kormányzati 
szolgáltatások előmozdítására irányuló stratégiát meg fogja erősíteni a monitoringmechanizmus, 
az együttműködési keret, valamint azon jelentések és ajánlások, amelyek a digitális évtized 
céljainak elérése érdekében végzett tagállami munka hiányosságainak kezelésére irányul. 

Az e-kormányzati szolgáltatásokat az is elő fogja mozdítani, hogy nemzeti ütemterveket és 
végrehajtási pályákat kell kidolgozni annak a célnak az eléréséhez, hogy 2030-ra valamennyi 
kulcsfontosságú közszolgáltatás – a digitális évtized szakpolitikai program uniós szintű 
nyomonkövetési mechanizmusával együtt – online elérhető legyen. 

A folyamatban lévő és jövőbeli tevékenységek közé tartozik többek között a közigazgatási és 
kormányzási szakértői csoport munkája, az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérés 
felülvizsgálata, a digitális személyazonosság és bizalmi szolgáltatások rendszerének 
továbbfejlesztése, a digitális kormányzati szolgáltatások fenntartható ellátása helyi szinten, 
javaslat a tagállamok és a bizottság közötti interoperabilitás strukturális együttműködésének 
megalkotására, az egységes digitális kapuról szóló rendelet végrehajtása, valamint új 
kezdeményezés a társasági jog terén (lásd Elektronikus kormányzat | Európai Bizottság). 

VII. A Bizottság úgy véli, hogy az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérés alkalmas a 

tagállamokban nyújtott közszolgáltatások szintjének mérésére. Bár a teljesítményfelméréssel 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/egovernment_hu
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kapcsolatos gyakorlatot nem kifejezetten a cselekvési terv nyomon követésére alakították ki, a 
Bizottság úgy véli, hogy az a tervre is kiterjed, mivel annak elveit a mutatókon keresztül méri. 

IX. Kiaknázták a különböző finanszírozási rendszerek (például az ISA2-program) promóciós 

tevékenységei közötti szinergiákat (pl. közös nyilvántartások (JOINUP), kampányok (digitális 
innovációs kihívás) és rendezvények (DIGITALL konferencia, közös munkaértekezletek a Régiók és 
Városok Európai Hete) révén). A koordinációt korlátozta az eltérő ütemezés és szervezeti felépítés, 
valamint az, hogy az e-kormányzati cselekvési tervhez nem tartozott külön költségvetés. 

XI. A Bizottság mindegyik ajánlást elfogadja. A Bizottság válaszait lásd az ajánlások szakaszban. 

BEVEZETÉS (1–13. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

4. A Bizottság hangsúlyozza, hogy az e-kormányzati cselekvési terv lejárta után elfogadott 

szakpolitikai kezdeményezések és pénzügyi programok – például „A digitális évtizedhez vezető út” 
és a Next Generation EU/Helyreállítási és Rezilienciaépítési Alap – előmozdítják a digitális 
közszolgáltatások létrehozását, valamint egy olyan célmeghatározási és nyomonkövetési rendszer 
működtetését, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy a 2016–2020-as időszakra szóló 
e-kormányzati cselekvési terv elveit és számos intézkedését követve előre lépjenek a kormányzati 
szolgáltatások digitalizálása terén. 

A Bizottság kiemeli, hogy a közeljövőben elkészül az uniós kormányok interoperabilitási 
stratégiájáról szóló javaslat, amelynek célja, hogy az uniós közigazgatások interoperabilitásának 
fejlesztését közös irányítás alá vonja (2022. évi bizottsági munkaprogram1). 

AZ ELLENŐRZÉS HATÓKÖRE ÉS MÓDSZERE (14–
19. bekezdés) 

A Bizottság nem adott választ. 

ÉSZREVÉTELEK (20–85. bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

1. háttérmagyarázat – A cselekvési terv jövőképe és szakpolitikai prioritásai 

Lásd a 27. bekezdésre adott választ. 

                                                 
1 2022. évi bizottsági munkaprogram/A digitális korra felkészült Európa: resource.html (europa.eu) 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3A9fb5131e-30e9-11ec-bd8e-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF
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25. A 2016–2020-as időszakra szóló e-kormányzati cselekvési terv nem tudott és nem is 

szándékozott új kötelezettségeket bevezetni a tagállamok számára. A célja az volt, hogy (amint azt 
a Számvevőszék a II. bekezdésben megjegyezte) katalizátorként szolgáljon az e-kormányzat 
területén a közszféra korszerűsítésére irányuló erőfeszítések és erőforrások összehangolásához, 
valamint segítsen összehangolni a különböző uniós programokon keresztül a tagállamok 
rendelkezésére álló finanszírozási forrásokat és kísérő intézkedéseket. 

27. Mivel a cselekvési terv a Bizottság részéről jelentett kötelezettségvállalást, csak a bizottsági 

intézkedésekre vonatkozóan tartalmazott határidőket, amelyekre a tagállamok a máshol 
meghatározott határidők (pl. a 910/2014/EU rendelet, az (EU) 2018/1724 rendelet, az (EU) 
2017/1132 irányelv, az (EU) 2019/1151 irányelv) betartása érdekében építhetnek. 

Bár maga a cselekvési terv egyértelműen időhöz kötött (2016–2020), célja az volt, hogy jóval a 
saját időkeretén túl is hozzájáruljon az eredményekhez, és hatással legyen a saját – és gyakran a 
vonatkozó jogi aktusokban meghatározott – ütemezéssel rendelkező különféle kapcsolódó 
területekre. 

4. háttérmagyarázat. A közszolgáltatások digitalizálása érdekében elérendő 
célok 

Lásd a 30. bekezdésre adott választ. 

30. „A digitális évtizedhez vezető út” elnevezésű, 2030-ig szóló szakpolitikai program 

létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslat (COM(2021) 574 
final (2021.9.15.)) Bizottság általi elfogadása óta (amelyről az ellenőrzés lezárulta után született 
politikai megállapodás, és hivatalos elfogadása még várat magára): 

 Ami az 1. célt illeti, a „kulcsfontosságú közszolgáltatások” olyan alapvető szolgáltatások, 
amelyeket közintézmények nyújtanak természetes személyek részére életük jelentős 
eseményei kapcsán, illetve jogi személyek részére üzleti tevékenységük életciklusa során. 

 Átfogalmazódott a 3. cél: „az uniós polgárok 100 %-a hozzáféréssel rendelkezik egy Unió-
szerte elismert biztonságos elektronikus azonosítási (eID) módszerhez, amely lehetővé teszi 
a felhasználó számára a személyazonossággal kapcsolatos tranzakciók és a megosztott 
személyes adatok feletti teljes körű ellenőrzést.” 

Ez megfelelő válasz kell, hogy legyen a Számvevőszék észrevételére. 

32. Lásd a 40. bekezdésre adott választ. 

34–36. Az e-kormányzati cselekvési terv irányítóbizottságának rendszeres ülései fórumot 

biztosítottak a cselekvési terv végrehajtása terén elért eredményekről szóló eszmecseréhez és a 
helyzet aktuális állásának felméréséhez. 

A Bizottság nyomon követte a Bizottság intézkedéseinek eredményeit. Nem követte átfogóan 
nyomon a cselekvési terv eredményeit vagy hatásait, mivel egyértelmű volt, hogy ezek néha majd a 
cselekvési terv ütemtervén kívül teljesülnek. 

Ezenkívül, amint azt a Számvevőszék a 72., 73. és 75. bekezdésben megállapította, a Bizottság a 
tagállamokkal való rendszeres kapcsolattartás révén, az együttműködéshez és eszmecserékhez 
létrehozott szakértői csoportok által (pl. a CEF szakértői csoportja és a CEF-bizottság, a 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0574
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fenntartható fejlődési célokkal foglalkozó koordinációs csoport és az interoperabilitással foglalkozó 
szakértői csoport révén) tájékoztatást kapott az előrehaladásról. 

5. háttérmagyarázat. – Az európai interoperabilitási keretre vonatkozó egyedi 
nyomonkövetési intézkedések 

A nemzeti interoperabilitási keretek megfigyelőközpontja (NIFO) a 2021–2027-es időszakban a 

Digitális Európa program egyik fő teljesítménymutatójaként és az európai interoperabilitás 

mérésének fő eszközeként továbbra is folytatja működését. 

 

40., 41. és 42. Amint említettük, az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérés az az éves 

mérőeszköz, amellyel értékeljük az európai e-kormányzati szolgáltatások elérhetőségét és 
jellemzőit. Elemzi a digitális közszolgáltatások nyújtásának jelenlegi állását Európában, és segít 
azonosítani, hogy szükség van-e további uniós szintű intézkedésekre. A mért mutatók a tagállamok 
által aláírt cselekvési tervekben és nyilatkozatokban meghatározott szakpolitikai prioritásokhoz 
kapcsolódnak, és ezekből vezethetők le. A Bizottság úgy véli, hogy az e-kormányzatról készült 
teljesítményfelmérés alkalmas a tagállamokban nyújtott közszolgáltatások szintjének mérésére. 
Bár a teljesítményfelméréssel kapcsolatos gyakorlatot nem kifejezetten a cselekvési terv nyomon 
követésére alakították ki, a Bizottság úgy véli, hogy az a tervre is kiterjed, mivel annak elveit a 
mutatókon keresztül méri. 

43. A Bizottság figyelemmel kíséri a digitális közszolgáltatások nyújtásával kapcsolatos 

tendenciákat és szükségleteket. Ennek eredményeként a módszertant a tervek szerint 3–4 évente 
frissítik, hogy fenn lehessen tartani az előrehaladás ütemét. A Bizottság ily módon két évre 
vonatkozó történeti összehasonlításokat tud nyújtani (az adatgyűjtés kétévenként történik, ezért 
minden második évben teljes kép kapható az összes életeseményhez kapcsolódó összes 
szolgáltatásról). 

A 2021. évi jelentésben és a módszer legutóbbi frissítését követően a pontszámokat különböző 
módszerekkel két évre összevonták. A módszertani dokumentumot frissítették, és ezt az 
összevonást a jelentésben ismertették. Nem lehetett kiigazítást végezni, tekintettel arra, hogy új 
szolgáltatásokat adtak hozzá, néhányat töröltek, illetve a különböző szolgáltatások mérésére 
vonatkozó számos kérdést frissítettek/eltávolítottak/kiegészítettek. 

46. A Bizottság kiemeli, hogy a nemzeti interoperabilitási keretek megfigyelőközpontja (NIFO) az 

európai interoperabilitás mérésének fő eszközeként, valamint a Digitális Európa program egyik fő 
teljesítménymutatójaként a 2021–2027-es időszakban is folytatja működését. 

48. A Bizottság hangsúlyozza, hogy a közszolgáltatások digitalizálásának egyik célja a 

kulcsfontosságú közszolgáltatások 100 %-ának online nyújtása. 

Ez a célérték a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató keretében két részcélra 
oszlik: 

 Polgároknak nyújtott digitális közszolgáltatások 

 Vállalkozásoknak nyújtott digitális közszolgáltatások 

Az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérési keretrendszerben mindkét mutató konkrét 
számításokból vezethető le (online hozzáférhetőség a vállalkozások és a polgárok számára nyújtott 
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nemzeti és határokon átnyúló szolgáltatásokhoz). A fő teljesítménymutatók online elérhetők: 
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735 

7. háttérmagyarázat – A 9. és 10. intézkedés fizetés feldolgozására szolgáló 
eszközének késedelmes bevezetése 

Mivel a tagállamok által a fizetésképtelenségi nyilvántartások összekapcsolására szolgáló 

rendszerben közzétett valamennyi kötelező információ ingyenesen hozzáférhető, és a tagállamok 

csak olyan információkért vagy dokumentumokért számíthatnak fel díjat, amelyeket opcionálisan 

és az összekapcsolási rendszerben szereplő kötelező információk mellett szerepeltetnek (amire 

vonatkozóan eddig egyetlen tagállam sem fejezte ki szándékát), a Bizottság úgy véli, hogy e 

rendszer tekintetében nem túl jelentős annak a hatása, hogy hiányzik belőle egy fizetési rendszer. 

56. Az eIDAS-csomópontok nem cserélődnek le automatikusan a tárcára, és valószínű, hogy 

továbbra is használatban maradnak a nemzeti azonosítók határokon átnyúló használatának 
megkönnyítésére. 

77. A Bizottság a lehető legnagyobb – a különböző finanszírozási rendszerek, az érintett 

intézkedések eltérő jellege, valamint azok eltérő ütemezése és szervezeti felépítése által engedett 
– mértékben koordinálta a promóciós tevékenységeket. Ez közös nyilvántartásokra (JOINUP), 
kampányokra (digitális innovációs kihívás) és rendezvényekre (DIGITALL konferencia, közös 
munkaértekezletek a Régiók és Városok Európai Hete keretében) terjedt ki. Mivel az e-kormányzati 
cselekvési tervhez nem tartozott külön költségvetés, valamennyi promóciós tevékenység konkrét 
intézkedésekhez vagy finanszírozási programokhoz kapcsolódott. 

85. A Bizottság arra törekedett, hogy képet kapjon az európai vagy nemzeti e-kormányzati 

megoldások előmozdítására irányuló tagállami intézkedésekről, amelynek keretében információkat 
szerzett a következőkről: 

 a CEF digitális szolgáltatási infrastruktúráinak megvalósításával kapcsolatos promóciós 
tevékenységek, a támogatási megállapodásokban meghatározott kötelező jelentéstétel 
révén, 

 a promóciós tevékenységek bevált gyakorlatainak alkalmazása az e-kormányzati cselekvési 
terv irányítóbizottságában átadott tapasztalatok és bevált gyakorlatok révén. 

KÖVETKEZTETÉSEK ÉS AJÁNLÁSOK (86–98. 
bekezdés) 

A Bizottság válaszai: 

86. A Bizottság hangsúlyozni kívánja, hogy az e-kormányzati cselekvési terv középpontjában a 

Bizottságon belüli intézkedések állnak, ami korlátozta a hatását az e-kormányzati megoldások 
tagállamok általi hatékony végrehajtására és elterjedésére. 

A közelmúltban a Bizottság új szakpolitikai eszközöket vezetett be, amelyeknek nagyobb a politikai 
befolyása (a digitális évtizedhez vezető út, a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytű) és 
amelyeknek jelentősen megnövelték a finanszírozását. A Bizottság véleménye szerint ennek 

https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/88735
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lehetővé kell tennie a cselekvési terv céljainak hosszú távú elérését. A javaslat szerint ezek az 
eszközök szigorú célkiválasztási és a tagállamokra vonatkozó nyomonkövetési intézkedéseket is 
magukban foglalnak. 

88. A még csupán politikai jóváhagyásig jutott, „A digitális évtizedhez vezető út" elnevezésű 

szakpolitikai program 5. cikkének (1) bekezdése (a jogász-nyelvészi változat tervezetében) a 
következőképpen szól: 

„A Bizottság nyomon követi az Unió előrehaladását a 3. cikkben meghatározott általános 
célkitűzések és a 4. cikkben meghatározott digitális célok tekintetében. E célból a Bizottság a 
digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatóra (DESI) támaszkodik, és végrehajtási 
jogi aktusban meghatározza az egyes digitális célok fő teljesítménymutatóit. E végrehajtási jogi 
aktus elfogadására a 23. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően 
kerül sor.” 

A Bizottság arra számít, hogy az egyértelmű fő teljesítménymutatók meghatározásával a 
végrehajtási jogi aktusokban csökkenteni fogja a tagállamok általi eltérő értelmezések kockázatát. 

89. Az új mutatók kiegészítik az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérésben és a digitális 

gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatóban megjelenített meglévő fő 
teljesítménymutatókat, lehetővé téve „A digitális évtizedhez vezető út” szakpolitikai program 
céljainak szoros nyomon követését, és megteremtve a fejlemények megértéséhez szükséges 
kontextust. 

93. A Bizottság bízik abban, hogy az eIDAS-rendelet módosítása minden európai polgár számára 

Unió-szerte használható, biztonságos, megbízható és széles körben elfogadott digitális azonosítási 
eszközöket biztosít. 

1. ajánlás. A végrehajtási keret megerősítésével a 

tagállamok ösztönzése az e-kormányzati szolgáltatások 

teljes bevezetésére 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást: 

Az ajánlás végrehajtásához már szilárd alapok állnak rendelkezésre. 

2022 júliusában politikai megállapodás született a digitális évtized szakpolitikai programjáról; A 
tagállamoknak nemzeti ütemterveket kell kidolgozniuk, és a célok megvalósítása felé vezető 
pályákat kell követniük. Az éves jelentések számba veszik az elért eredményeket, a konkrét 
ajánlások célja pedig a hiányosságok orvoslása. Új tagállami szakértői csoport létrehozására is sor 
került, amelynek feladata, hogy a Bizottság és a tagállamok együttműködve újradefiniálják és 
végrehajtsák az e-kormányzatról készült teljesítményfelmérést, és nyomon kövessék a digitális 
évtized szakpolitikai program közszolgáltatásokra vonatkozó célja felé tett előrehaladást. 

A Bizottság elvárja, hogy a tagállamok szorosan hangolják össze erőfeszítéseiket, és teljes 
mértékben használják ki a digitális évtized szakpolitikai programban biztosított mechanizmusokat. 

95. Kiaknázták a különböző finanszírozási rendszerek (például az ISA2 program) promóciós 

tevékenységei közötti szinergiákat (pl. közös nyilvántartások (JOINUP), kampányok (digitális 
innovációs kihívás) és rendezvények (DIGITALL konferencia, közös munkaértekezletek a Régiók és 
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Városok Európai Hete) révén). A koordinációt korlátozta az eltérő ütemezés és szervezeti felépítés, 
valamint az, hogy az e-kormányzati cselekvési tervhez nem tartozott külön költségvetés. 

97. A vállalkozások és a kkv-k megszólítását az európai digitális személyazonossági keretre 

irányuló javaslatot követően létrehozandó új e-személyazonosító és bizalmi ökoszisztéma 
keretében fogják megújítani. 

 

2. ajánlás. Az e-kormányzati szolgáltatások eredményes 

előmozdítására irányuló átfogó stratégia kidolgozása 

A Bizottság elfogadja ezt az ajánlást: 

A Digitális Európa program keretében finanszírozott digitális innovációs központok és a GovTech-
inkubátorház révén két fontos eszköz fog rendelkezésre állni a digitális kormányzás technikai 
megoldásainak Európa-szerte történő előmozdítására. A Bizottság – törekedve a meglévő 
megoldások fokozott megismertetésére – meg fogja vizsgálni, hogy miként lehetne a legjobban 
kihasználni ezeket a kapacitásokat. 

Emellett az uniós közszférák interoperabilitására vonatkozó szakpolitika továbbfejlesztésére 
irányuló, küszöbön álló javaslat célja az interoperábilis digitális kormányzati megoldások 
elterjesztése, ami az összehangolt fejlesztés és kísérletezés ösztönzésével, valamint az általánosan 
elfogadott megoldások elérhetővé és hozzáférhetővé tételével valósítható meg. 
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