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finanszírozása, amelyek a határ mindkét oldalán azonosított szükségletekkel foglalkoznak, és 
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együttműködési programok folytatása, amelynek teljes költségvetése megközelítőleg 232 millió EUR, 
ebből 189 millió EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő finanszírozása. A 
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                                               www.interreg-rohu.eu 

  

A helyi szakpolitikákról szóló, határokon 
átívelő tanulmány, amelynek célja a 

Hozzáférés a korszerű kommunikációs 
eszközökhöz 

 



2 

 

Tartalom 

Határokon átnyúló területi együttműködés – lehetőség tanulmány az információ-és 

kommunikációhasználatról .................................................................................................................. 3 

Bevezető ........................................................................................................................................... 3 

Határokon átívelő együttműködés .................................................................................................... 3 

Területi összefüggések ..................................................................................................................... 5 

Integrált fenntartható fejlődés – a Smart City/Smart Village koncepció megvalósításának 

támogatása ............................................................................................................................................ 9 

A "Smart City/Smart Village" fogalma .......................................................................................... 10 

Az "okos Közösség" fogalma és az intelligens közösségeket megalapozó elvek .......................... 13 

A jelenlegi helyzet Șinteu köség ........................................................................................................ 16 

Általános keretrendszer .................................................................................................................. 16 

A község rövid története................................................................................................................. 16 

Igazgatási szervezet ........................................................................................................................ 17 

Lakosság ......................................................................................................................................... 17 

Infrastruktúra és a terület felszereltsége ......................................................................................... 21 

PESTEL elemzés ............................................................................................................................ 22 

A modern kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés javítását célzó, határokon átnyúló, helyi 

szakpolitikákról szóló tanulmány....................................................................................................... 26 

Kommunikációs eszközök .............................................................................................................. 27 

Intézményi kommunikáció ............................................................................................................. 28 

Interperszonális kommunikáció a közigazgatásban .................................................................... 30 

A közigazgatás külső kommunikációja ...................................................................................... 31 

Kommunikáció a közintézmény és a polgárok között ................................................................ 31 

Korszerű  kommunikációs módszerek a közintézményekben ........................................................ 33 

e-kommunikáció ............................................................................................................................. 34 

Az e-kommunikáció fogalma az európai intézmények szintjén ................................................. 35 

Az e-kommunikációs eszközök tipológiája-meghatározások és előnyök .................................. 35 

Korszerű menedzsmenteszköz bevezetése ..................................................................................... 39 

GIS technológia a helyi adminisztrációban .................................................................................... 39 

GIS Modell a  helyi adminisztrációban ...................................................................................... 40 

Regionális politikák, regionális területrendezés és helyi területrendezés ...................................... 54 

A helyi gazdaságfejlesztési szereplők és hozzájárulásuk ............................................................... 56 

Közigazgatás – a helyi gazdasági fejlődés legfőbb tényezője .................................................... 56 

A közérdeket szolgáló szolgáltatások hozzájárulása a helyi fejlődéshez ................................... 58 

Következtetések ................................................................................................................................. 69 

 

  



3 

 

 Határokon átnyúló területi együttműködés – lehetőség 
tanulmány az információ-és kommunikációhasználatról 

Bevezető 
 A nem teljes decentralizációs 

folyamatok/recentralizació esetében, Közép-és 

Kelet-Európában a helyi közigazgatás a helyi 

fejlődés fontos szereplője, amely az európai 

programok valamennyi megalakulását – 

beleértve a határokon átnyúló együttműködést 

– és egyúttal az Európai botom-up értékek és 

gyakorlatok elsajátítási tényezőjét is 

meghatározza.1 

 A központi célkitűzés (általános) 

lényege a két másodlagos célkitűzést is követi, 

ebből a szemszögből a következő elemeket 

elemezték:  

a) A helyi közigazgatás hazánkban megvan a 

lehetősége, hogy alkalmazkodjanak a jelenlegi 

alakulását a kapcsolatok a központi és az Al-

nemzeti hatóság, amely inkább a recentralize 

és a kormány biztosítja, hogy nem csak a típus 

"öv" Aktív kormányzás és a helyi sajátosságok 

alkalmazása.  

b) A kormányzók (állampolgárok) elvárják, 

hogy a helyi közigazgatás, hogy látomásos, 

rugalmas és orientált a helyi igények és ebben 

az értelemben, hogy jóváírják a hatóság 

minden lehetséges források felhasználásával a 

fejlesztés.  

Határokon átívelő 
együttműködés 
 A helyi/regionális önkormányzatok 

közötti, az Európai Unió tagállamai szintjén 

megvalósuló együttműködés alapvető eleme a 

 
1  Claudiu Adrian POP,  Adminisztráció Helyi 

közhatóságok És A román-magyar határokon átnyúló 

együttműködés az EU-csatlakozás után. Esettanulmány: 

Megye Bihor, Universitatea "Babeş-Bolyai "Kolozsvári 

történeti és filozófiai kar, doktori iskola Kapcsolatok 

Nemzetközi És Biztonsági tanulmányok, doktori disszertáció 

összefoglalása 

helyi irányítási rendszereik szervezésének és 

működésének. A közösségi tagállamok 

jogszabályai értelmében a nemzeti és 

nemzetközi hatóságok együttműködése célja a 

közös érdekek és a ráruházott jogkörök szerint 

történő együttműködés . 

 A térséget úgy lehet meghatározni, 

mint "azt a szintet, amelyen a demokrácia új 

problémái azonosíthatók és ellenőrizhetők, 

nevezetesen: munkahelyteremtés, előkészítés, 

regionális fejlődés és életminőség".2 

 Ezeknek a kérdéseknek az 

eredményeképpen három határozott irány 

lehet, amelyek meghatározzák a regionális 

valóság felemelkedési irányait3: 

 1. a régiók hozzájárulnak a gazdasági 

fejlődéshez és a gazdasági és társadalmi 

kohézió céljának megvalósításához; 

 2. a régiók hozzájárulnak a polgárok 

szükséges közelítéséhez az Európai Unió 

valóságaihoz, ezáltal lehetővé téve a további 

intézményi demokratizálódást; 

 3. a régiók a pluralista Európa 

exponenseihez tartoznak, amelyben igen 

különböző kulturális, nyelvi és társadalmi 

adottságok léteznek; 

 A határon átnyúló régió fogalma a 

következő három elem köré csoportosul: tér, 

többé-kevésbé körülhatárolható, kollektivitás 

vagy emberi csoport, kapcsolatok, amelyek 

egymás között letelepedtek, és amelyek 

megszakíthatják vagy blokkolhatják a határ 

létezését. 

2  Jacques-Mederic CHEVROT, prezentáció a helyi 

és regionális önkormányzatok kongresszusán Európában, 

Strasbourg, 2006 

3 Gheorghe Miclăuş, Nicolae Horea, a helyi és 

regionális önkormányzatok együttműködési eszközei a 

nemzeti és nemzetközi keretprogramban, az államigazgatást 

Transylrian Journal 1 (4), 2000, 5. o. 
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A határokon átnyúló kapcsolatok fejlődése az 

egyik oldalon és a másik határon található 

szereplők közötti kapcsolatok létrehozásán 

alapul. Ehhez a határokon átnyúló 

együttműködés "demokratizálására" van 

szükség a valódi, határokon átívelő 

szubszidiaritás által létrehozott, határokon 

átnyúló "reflexek" elérésében. 

 Az olyan ágazatok, ahol a határokon 

átnyúló együttműködés jótékony eredménnyel 

járt: 

 1. környezetvédelem, mezőgazdaság és 

környezettervezés; 

 2. közlekedés, biztonság és távközlés; 

 3. gazdaság és munkaerőpiac; 

 4. szociális védelem, egészségügy, 

határokon átnyúló munkavállalók; 

 5. oktatás, tudományos kutatás, 

kultúra. 

 Bihar megye földrajzi elhelyezkedése a 

határon átnyúló együttműködés szemszögéből 

kiváltságos státusszal ruházza fel. A megye 

nyugati határa 166 km-en egybeesik a román-

magyar határ ágazatával: 160 km száraz és 6 

km-es vízrajzi útvonallal, amely a fekete 

Körösök (5,3 km) középvonalából és 

csatornából (kb. 0,5 km) áll, ami a román-

magyar határszektor teljes hosszának 37,0%-át 

jelenti.4 

 A román-magyar határokon átnyúló 

együttműködés elvei a vertikális és 

horizontális partneri viszony a széles szférával, 

a szubszidiaritással a regionális és helyi 

szintek uniós és felelősségi körén keresztül, a 

közös határokon átívelő koncepciók és 

programok előkészítésével A határokon 

átnyúló projektek fejlesztése, megvalósítása. 

 A domináns szárazföldi államhatár 

támogatása miatt a magyar oldalon található 

 
4 Szalontai Miklós Románia államhatáráról, Katonai 

kiadó, Bukarest, 1997 

területi rendszer és a szomszédos régiók között 

lehetőség van a látens és aktív magas szintű 

kommunikációra, és amely képes biztosítani a 

határon átnyúló áramlást, hasonlóan a Más 

európai országok.5 

 A határokon átnyúló együttműködési 

struktúrákat két szinten differenciálják: a két 

eurorégiók által képviselt regionális szint, a 

Kárpátok Eurorégió és a Bihor-Hajdú Bihar 

Eurorégió , valamint a helyi szint, amelyet a 

határmenti települések két területi társulása 

képvisel: a határmenti települések Egyesülete, 

Románia területeinek fejlődése és a határmenti 

települések Szövetsége Hajdú Bihar Megyei..  

 Habár a Kárpátok Eurorégió működése 

korlátozott, és a román-magyar határon 

átnyúló együttmûködés kontextusában ennek a 

kis politikai struktúrának a befolyása, a Bihor-

Hajdú Bihar Eurorégió az összes előfeltétele 

annak, hogy A két állam közötti 

együttműködési kapcsolatok meghatározó 

eleme. Ennek a politikai struktúrának a 

sajátosságai, a terület és a népesség számának 

átlaga, a helységek területén történő 

kiegyensúlyozott eloszlás, e szerkezet a 

határokon átnyúló természeti elem (vízgyűjtő 

Kiegyensúlyozott kommunikációs utak 

hálózata, kiegyensúlyozott román-magyar 

domináns etnikai bázis, csak néhány az erőd 

azon elemeinek, amelyek biztosítják a 

határokon átnyúló kapcsolatok fejlesztésének 

előfeltételeit.6 

 Ezt a határokon átnyúló 

együttműködési megközelítést pénzügyileg 

támogatja számos program (PHARE CBC 

finanszírozási program, INTERREG program, 

EEA és norvég finanszírozási támogatások, a 

partnerségi Alapítvány), amely pénzügyi 

támogatást nyújt az együttműködéshez. Közös 

projektek végrehajtására szakosodott 

testületeken keresztül kerül sor, amelyek a 

5 Alexandru Ilieş, Románia. Eurorégiók, Nagyvárad 

Egyetem Kiadó, 2004, p. 154 

6 Ibid, p. 155, 156 
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Bihar Megyei Nagyvárad közigazgatási 

struktúrái, a határokon átnyúló együttműködés 

Nagyváradi regionális Hivatala, a nagyváradi 

Megyei Tanács keretében létrehozott projektek 

fejlesztési és megvalósítási Igazgatósága , 

valamint nemzetközi finanszírozással 

rendelkező, Nagyvárad városházán belül 

létrehozott igazgatási Igazgatóság projektjei.

 

 

Nagyvárad és Berettyoujfalu közötti kerékpáros kifutópálya 

felavatása (forrás, www.bihon.ro) 

 

A határokon átnyúló együttműködés 

spektruma igen tág területekre terjed ki, az 

infrastruktúra-fejlesztés (World-Wide Project 

határok nélkül-épület egy optikai hálózat 

között békés és Bihar megye (határtalan világ 

által megvalósított, a Bihar Megyei Tanács) 

fejlesztése az  orvosi infrastruktúra 

(Euroregionális Center invazív 

kardiovaszkuláris beavatkozás "Viva 

Anima"/invazív cardio-vascularis 

beavatkozások euroregionalis centruma "Viva 

Anima",  A nagyváradi városháza által 

irányított projekt), a környezetvédelem 

területén megvalósuló projektek ( Nagyvárad 

és Berettyoujfalu közötti kerékpárpálya építése  

), kulturális projektek ( Nagyvárad – Debrecen 

kulturális híd) stb. 

 Különösen fontos a határokon átnyúló 

együttműködés területe a turizmusnak. A két 

földrajzi terület komplementaritása különösen 

kedvező előfeltevést tesz lehetővé az 

idegenforgalmi együttműködés területén. Ha a 

Fürdőturizmus területén Hajdú Bihar számos 

előnnyel bír, Bihor megye rendelkezik a hegyi 

turizmus területén  egyes elemeivel. A 

határokon átnyúló együttműködés e területe 

annál is inkább fontos, mivel a határon átnyúló 

térség két különösen fontos demográfiai 

medence (Nagyvárad és Debrecen város), 

amelyek a kedvezményezettek számára a 

turisztikai szolgáltatásokhoz hozzájárulnak Az 

idegenforgalom hosszú távú fejlődése, 

mindkét ország javára..  

Területi összefüggések 
 

Marghita város Bihar megye északi 

részén, a Berettyó folyó jobb partján, a 

Viişoarei és a Barcăului síkságon való 

érintkezésre található. Az igazgatási-területi 

egység területe 8373 hektár, és Marghita 

település, valamint a rakpart és a Ghenetea 

települések közé tartozik. Keletről a Viisoara 

és az Apáti településsel határos, délen az 

Abrămut település, nyugaton Abrămuţ és 

Buduslău településsel, északon Sălacea 

faluval.  

 Marghita és Nagyvárad, a 

közigazgatási központ a Bihar megye, a 

távolság a 57 km, a két város, hogy 

kapcsolódik a megyei közúti 191, amely 

továbbra is északra, Tășnad, Nagykároly és 

Szatmárnémeti. A 19B országút köti össze a 

Marghita Săcuieni-al és Şimleul Silvaniei 

városával Sălaj megyében. 
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A legközelebbi reptér a nagyváradi 

nemzetközi repülőtér. Marghita 

önkormányzata vasúton is megközelíthető, 

Săcuieni-hez (Nagyvárad) és a Silvaniei 

Şimleu-hez való kapcsolódások révén.  

 A területi összefüggések 

szempontjából fontos megemlíteni a román 

határ közelsége a Magyarországhoz (30 km) és 

a közelség (20 km) a Transylvania útvonal 

(Brassó-Borş-Budapest) tervezett útvonalától, 

amely kötelez  Európa fekete-tengeri 

központja, amely új távlatokat nyit a helyi 

gazdaság számára. 

 A 351-es törvény szerint a nemzeti 

területrendezési terv (PATN) jóváhagyásáról 

szóló, 2001 július 6-i, a "helységek hálózata" 

című IV. Marghita egy városi város a 

rangsorban III, amelynek sugara szolgálja a 

környező területen mintegy 10-20 km. 

 Aleşd városa az ország észak-nyugati 

részén fekszik, egy dombos területen, a 

második teraszon, Crişul Repede jobb partján, 

235-320 méter közötti hegyekkel körülvéve. A 

város a vad-Borod depresszió, a Crişul Repede 

folyó, egy átlagos tengerszint feletti magasság 

224 m, lábánál a Plopiş hegység észak-keleti 

részén, és a hegyek lábánál a Pădurea Craiului 

hegység közelében.  

 A Fekete-erdő település, amely Aleşd 

városába tartozik, a Plopiş-hegység 

északnyugati részén, 300 méteres tengerszint 

feletti magasságban, a Bistra völgyében 

található, míg a Peştiş és a Tinăud települések 

a Plopiş-hegységben. Így, Aleşd területén, a 

Plopiş-hegység  csúcsa eléri a 705 méter 

magasságot. 

 

Aleşd városa Nyugat-Romániában, 50 

km-re a magyar határtól és Bihar megye keleti 

részén, a D.N.A. 1 (E60) található, 38 km-re 

keletre a megye városától, Nagyváradtól és 

112 kilométerre nyugatra Kolozsvártól. A. 

Bihor megye és hallgatólagosan Aleşd városa, 

Románia északnyugati fejlesztési régiójának 
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része, Satu Mare, Sălaj, Maramureş, Bistriţa 

Năsăud és Cluj megyék mellett. 

Az Aleşd közigazgatási-területi 

egysége egy harmadik szintű város, az 1968 

május 27-i, városi státuszba való átjárás, 

amikor a Minisztertanács határozatát 1 106 

számmal fogadták el. Így 1968-tól 1988-ig 

Aleşd városa egy közös, Astileu-ba került, 

amely négy településből állt: Astileu, Călăţea, 

Chistag és Pestera, de a mai napig a város 

adminisztratív összetételében 4 település lépett 

fel: Aleşd, Peştiş, Tinăud és Pădurea Neagră. 

 Şinteu köség, Bihar megye keleti 

részén, a Şes-hegységben helyezkedik el, 750 

m átlagos tengerszint feletti magasságban, az 

egyik oldalon a DN 1, amely az Aleşd városát 

összekapcsolja Şimleu Silvaniei városával, 

amely több mint 40 kilométere található.  A 

keleti részen fekszik Sălaj megye, a Popești 

település északnyugatra, Aleşd városától 

nyugatra, és az Auşeu település déli részén. 

 

A Nyugati-Kárpátok északi 

csoportjából a Plopiş-hegység része az Șes 

hegység amely a Crişul Repede-völgy és a 

Barcăului-medence között található kristályos 

képződményekből álló nagy gerinc. Ezen 

hegyek északnyugati oldalán terül el a Șinteu 

település, ahol a következő falvak találhatóak: 

Şinteu (település), Tarnei-völgy, Huta 

Voievozi és Socet. 

 
7 https://www.revolvy.com/page/Berettyóújfalu 

 Berettyóújfalu város Hajdú-Bihar 

megyében található. Földrajzilag 

Magyarország keleti részének alföld északi 

régiójában található. A város neve a Berettyó 

folyótól származik, amelynek partján a város 

található,  a város 40 km-re található Debrecen 

várostól (Magyarország második legnagyobb 

városa) és 35 km-re Nagyvárad várostól, a 

Derecske, Tépe, Szentpéterszeg, Váncsod, 

Mezőpeterd, Told, Mezősas, Furta, Zsáka, 

Bakonszeg, Bihartorda, Sáp és földes 

településeket is határos. Földrajzilag a város 

területe 170,9 nkm és a lakosság 14 690 

lakossal (2018).7 

A város a kerület (járás), az azonos 

nevű és határos Derecske kerületében, az 

északi, a kerület Sarkad délen, a Bihar megye, 

keleten és a kerület Püspökladány a nyugati. A 

Berettyóújfalui negyed összesen 25 helységből 

áll. 

 A közúti infrastruktúrát az M35-as 

autópálya, valamint az 42-es és 47-ös országút 

képviseli, ami a város közúti elérhetőségét 

rendkívül kedvezővé teszi. 
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Szarvas városa, Békés megyében található, 

161,9 nkm-rt fed, melynek lakossága 17 230 

lakos (2011). 
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 Integrált fenntartható fejlődés – a Smart City/Smart Village 
koncepció megvalósításának támogatása 
  

Minden városnak problémái vannak az 

infrastruktúrával, a forgalom ésszerűsítése, a 

parkolás, a világítás, a közbiztonság vagy a 

környezetszennyezés csökkentése. 

Másrészről, városok központok üzleti, 

akadémiai campus, kulturális központok, 

illetve tudományos magok. Mivel a 

városfejlesztésben szükség van a 

szolgáltatások átméretezésére, a dinamika és 

az ellenőrzési költségek becslésére. 

 "Smart City" nem csak egy címke, 

hogy minden városházán, hogy megkezdte a 

modernizáció fellépés is mutat. A Smart City 

egy olyan tanúsítvány, amely szerint a városi 

Közösségnek sikerült fontos lépéseket tennie a 

digitális átalakulás folyamatában. Egy 

értelmes várost elsősorban egy városi területen 

élő és dolgozó okos Közösség képvisel. 

Gyorsított városfejlesztés és overcrowing 

városok közé a legkritikusabb kihívások, hogy 

az új hullám a digitális technológiák meg kell 

oldania. 

 Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a 

városi és vidéki területeket – gazdasági, 

éghajlati, társadalmi, demográfiai és 

környezeti – kihívásokkal szembenéző 

különféle kihívások szorosan kapcsolódnak 

egymáshoz, és a fejlődés sikere csak olyan 

megközelítéssel valósítható meg, amely 

Integrált. Következésképpen az intézkedéseket 

a városi és vidéki területek fizikai felújítására 

kell kombinálni, az oktatást, a gazdasági 

fejlődést, a társadalmi integrációt és a 

környezetvédelmet előmozdító 

intézkedésekkel. Emellett nélkülözhetetlen 

szempont a helyi polgárokat, a civil 

társadalmat, a helyi gazdaságot és a 

kormányzás különböző szintjeit magában 

foglaló erős partnerségek kifejlesztéséhez. A 

kapacitások és a tudás helyi szintű 

kombinálása alapvető fontosságú a közös 

megoldások azonosításához és a széles körben 

elfogadott és fenntartható eredmények 

eléréséhez. 

 Ez a megközelítés különösen fontos 

ebben az időszakban, tekintettel azon 

kihívások súlyosságára, amelyekkel a két 

ország jelenleg szembesül. Ezek a kihívások a 

munkahelyteremtés és szolgáltatásnyújtás, 

valamint az éghajlatváltozás hatásai 

szempontjából a gazdasági stagnálás 

következményeitől való specifikus 

demográfiai változásokkal járhatnak. A 

hatékony válaszoknak az e kihívásokra való 

megtalálása döntő fontosságú lesz az Európa 

2020 stratégiában meghatározott intelligens, 

fenntartható és befogadó társadalom céljának 

elérésében. 

 Mit tartalmaz az új megközelítés? 

Integrált fejlesztési stratégiák a holisztikusabb 

megközelítéssel: 

 Alapelvként az európai regionális 

fejlesztési alap (ERFA) a gazdasági, éghajlati, 

társadalmi, demográfiai és környezeti 

kihívásokkal foglalkozó integrált stratégiákon 

keresztül támogatja a fenntartható fejlődést.  

Ennek az alapelvnek kettős értelme van: az 

erőforrásokat integrált módon kell 

összpontosítani a konkrét kihívásokkal érintett 

célterületekre, ugyanakkor a fejlesztési 

projekteket a tágabb célkitűzésekhez kell 

illeszteni. 

 A programozás szintjén nagyobb 

hangsúly kerül a fejlesztésre: 
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 A partnerségi megállapodásoknak és az 

operatív programoknak meg kell állapítaniuk, 

hogy a területfejlesztés tágabb 

összefüggésében a két ország területeinek 

fenntartható fejlődése érdekében a 

pénzeszközök felhasználásának integrált 

megközelítését biztosítsák. A fejlődés e 

megközelítésének szorosan kapcsolódnia kell 

ahhoz az integrált megközelítéshez, amely 

megkérdőjelezi a földrajzi területek sajátos 

szükségleteit. 

 Befektetési prioritások, amelyek 

megkönnyítik a kihívások megoldását: 

 Számos tematikus célkitűzés 

rendelkezik a városi és vidéki területekre 

jellemző ágazati befektetési prioritásokkal, 

például az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

stratégiák előmozdítása városi területeken, a 

városi környezet javítása, beleértve a 

regenerációt Elhagyott ipari területek 

(különösen Marghita és Aleşd-ben) és a 

levegőszennyezés csökkentése, a fenntartható 

mobilitás és társadalmi befogadás támogatása 

a városi térségek testi, gazdasági és társadalmi 

megújulásának támogatásával. Hátrányos 

helyzetű. 

 Továbbfejlesztett eszközök az integrált 

cselekvéshez:» az integrált területi 

befektetések (ITI) a megvalósítás új módja, 

amely egy vagy több prioritási tengely 

finanszírozási csomagot biztosít a 

Többdimenziós és ágazatközi beavatkozások. 

Ideális eszköz lehet a városi területeken 

megvalósuló integrált cselekvések 

támogatására, mivel lehetővé teszi a 

különböző tematikus célokhoz kapcsolódó 

finanszírozás kombinálását, beleértve az e 

prioritási tengelyek finanszírozásának 

kombinálását is és operatív programok.  » A 

Közösség által vezetett helyi fejlesztési 

(CLLD) olyan eszköz, amelynek célja, hogy 

elősegítse a végrehajtását alulról felfelé 

 
8 https://ec.europa.eu/regional_policyf 

irányuló helyi fejlesztési stratégiák által 

kidolgozott és megvalósított helyi 

akciócsoportok, beleértve a képviselők A helyi 

szintű érdeklődésre számot tartó valamennyi 

ágazatról. Ez a városi területek LEADER-

megközelítésének kiterjesztése, amely 

elősegíti a közösségi tulajdont és a többszintű 

kormányzást. A CLLD lehetővé teszi, hogy 

kapacitásépítő tevékenységeket Szervezz a 

szükségletek kielégítésére, hálózatépítésre és 

az innováció fellendítésére a szomszédsági 

szinten, hogy képessé tegye a közösségeket a 

teljes kiaknázásra.8 

 

A "Smart City/Smart Village" 
fogalma 
  

A Smart City (okos) a befogadóbb 

várost jelenti, és esélyegyenlőséget teremt 

mindenki számára. A technológia nem 

szükségszerűen luxus, épp ellenkezőleg, 

bebizonyította, hogy leegyszerűsíti létünket, és 

sok tekintetben kevésbé költséges. Intelligens 

és technológián keresztül több művelt, 

egészségesebb, kevésbé költséges, nagyobb 

részt az összes, ami azt jelenti, a közigazgatás 

folyamatát, több lehetőséget az üzleti és a 

polgárok, előnyöket, hogy lefordítani a 

minőség javítása Az élet-egy könnyebb és 

barátságos kölcsönhatás az emberek a város, a 

környezettel, a kortársak és irányul a jövő által 

támogatott intelligens integrált technológiák. 

 A koncepció túlmutat a polgárok és a 

közszolgáltatók közötti hálózatba, és olyan 

eszközöket biztosít, amelyek arra ösztönzik a 

polgárokat, hogy aktívabbak és részvételnek 

legyenek a Közösség életében. Például az utak 

állapotára vonatkozó visszajelzés biztosítása, 

az egészségesebb életmód elfogadása vagy a 

különböző társadalmi tevékenységekben 
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önkéntesként való részvétel. Ily módon, a 

Smart City ("okos város") lesz vonzóbb hely 

élni, dolgozni, és újra. 

 Smart City inkább egy folyamatos 

folyamat, amely kerül sor az állampolgárok és 

vele együtt, és aki célja, hogy átalakítsa 

minden várost egy közösség magasabb 

életszínvonal minden tekintetben.9 

 Annak érdekében, hogy tekinthető egy 

okos város, minden város támogatnia kell a 6 

alapvető jellemzői 10 

- Smart Governance - Smart kormányzás 

- Smart Economy – Smart gazdaság 

- Smart Mobility – Smart mobilitás 

- Smart Environment Smart 

környezetvédelem 

- Smart People – Smart emberek 

- Smart Living – Smart élet 

Az okos városok a kezdeményezések 

portfóliója, amely sok esetben a kiegészítő 

területek (esetenként átfedésben lévő 

kezdeményezések) kiegészítésére irányul, 

amelyek különböző telepítési módokat és 

szereplőket érintettek.11 

 

 

 
9 https://www.comunicatii.gov.ro/smart-city-concept-2/ 
10 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
11 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 
 

 Projektek, kezdeményezések és városi 
közösségek közötti kapcsolatok 
 

"Smart City/Smart Village"-

meghatározások 

 Az "okos város" információs és 

kommunikációs technológiákat használ az 

élet, a munka és a fenntarthatóság javítására.12 

 Az a város, amely az erőforrások 

felhasználásának optimalizálása, a 

karbantartási és megelőzési tevékenységek 

tervezése, a biztonsági állapot ellenőrzése, 

stb., a létfontosságú infrastruktúrák működését 

felügyeli, hogy maximalizálni lehessen A 

polgároknak nyújtott szolgáltatások minősége 

(az Egyesült Államok műszaki és tudományos 

adatai). 

 Az információs és kommunikációs 

technológiákat az erőforrások és 

infrastruktúrák hatékony felhasználására, 

annak érdekében, hogy biztosítsák polgárai 

szükségleteit (UPB). 

 Smart Village definíció szerint a 

vidéki területek és közösségek, amelyek 

támaszkodnak a meglévő erősségeit és 

eszközeit, valamint az új lehetőségek 

fejlesztése, ahol a hagyományos hálózatok és 

szolgáltatások, valamint az új hálózatok 

javítása révén az új digitális technológiák, a 

távközlés, az innovációk és a jobb 

felhasználása a tudás.13 

 Az élet a vidéken élő emberek ezekben 

a közösségekben, hozzáigazítása a világűrbe, a 

kezdeményezést, hogy megoldást találjanak, 

hogy a helyben végrehajtandó. Okos az a 

képesség, hogy elfog minden lehetőséget, 

hogy dolgozzon a helyi közösség. A digitális 

technológia csak egyikük. 

12 Az intelligens városok A Tanács 2014 
13 Az EU Smart Village akciója 
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A helyi Közösségen túlra gondolva 

kapcsolódnunk kell a szomszédos 

közösségekhez, hogy képesek legyenek 

kapcsolatba lépne a közeli városokkal (Aleşd, 

Şimleul Silvaniei, Marghita) még a kapcsolatot 

a nagyobb városokban (Oradea, Cluj Napoca, 

Zalău). 

 

 

A "Smart City" összetevői és funkciói 
közötti kapcsolatok 
 

Ahhoz, hogy "okos", a város vagy a vidéki 

város megköveteli a haladás és a változások 

mintegy három pillére nagyobb jelentőségű: 

➔  Adminisztratív szempontok: 

tekintettel arra a tényre, hogy a városok 

egyre zsúfoltabbak lesznek, az 

igazgatási rendszerek hatékony 

működése az intelligensebb városok 

kulcsa. 

➔  Technológiai szempontok: a 

városok fejlesztése megfelelő 

beruházásokat igényel az élvonalbeli 

technológiákba. 

➔  Szociális szempontok: "Smart 

City" maximalizálja szinergiát a város 

és a polgárok, nem tekintik puszta 

felhasználók vagy a fogyasztók a 

városi szolgáltatások, hanem a 

partnerek fejlődését a város. 

 A közigazgatási-területi egységek 

jelenlegi problémáit elemezték. 

 Városi stressz. Városok (Aleşd, 

Berettyoujfalu, Marghita, Szarvas) 

kénytelenek szembenézni a kihívásokkal, 

amelyeket a demográfiai ingadozások, a 

környezetvédelmi követelmények, a kis 

költségvetések és a megnövekedett költségek, 

a környezetszennyezés, a torlódások.  

 Nem megfelelő infrastruktúra. Az 

urbanizáció kihívást jelent az olyan városok 

infrastruktúrájának, amelyet a jelenlegi, 

kevésbé jelentős népességre terveztek.   

 Gazdasági verseny. A globális 

gazdasági válság, a népesség vándorlását a 

városok, a megnövekedett árak a termékek és 

szolgáltatások befolyásolják az életminőség 

sok polgár.  

 Környezeti szempontok. Ezek egyre 

nagyobb kihívást jelentenek, különösen a 

városok esetében, ahol a szennyezés, 

különösen, ami az atrakti szállításokból 

keletkezik, az év bizonyos időpontaiban a 

maximálisan megengedhető értéket 

meghaladó értékeket jelent.  

 Polgárok elvárásai a Smart 

City/Smart Village-től 

 • Hozzáférés a minőségi oktatáshoz 

 • Minőségi közüzemi szolgáltatások 

korszerű infrastruktúrákon keresztül 

 • A polgárok tájékoztatáshoz való 

hozzáférése a fogyasztásról (villanyáram, víz, 

gáz), Ár, lehetőségek...   

 •Hozzáférés minőségi orvosi 

szolgáltatásokhoz, többek között online 

rendszereken keresztül 

 • Tömegközlekedési infrastruktúra és a 

megfelelő utak 

 • Megfizethető árak a város 

polgárainak termékek és szolgáltatások 

 • Munkahelyek 

 • Közbiztonság 
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 Értékelési mutatók "Smart 

City/Smart Village" 

 ISO 37120/2014 szabvány: 

fenntartható fejlődés közösségekben. A városi 

szolgáltatások és az életminőség mutatói.  

 Okos Gridek - a Smart City alapja 

 Az európai technológiai platform a 

SmartGrid-EK a Smart Grid-EK az 

"elektromos hálózatok, amelyek intelligensen 

integrálja a viselkedését és intézkedéseit az 

összes felhasználó csatlakozik hozzá – 

generátorok, a fogyasztók és azok, akik 

megfelelnek a két szerep – A "fenntartható, 

gazdaságos és biztonságos villamosenergia-

ellátási folyamat" biztosítása. 

 Az IEC a "Smart Grid" fogalmát úgy 

definiálja, mint "az elektromos hálózatok 

modernizálásának koncepcióját, amely 

integrálja az elektromos és számítógépes 

technológiákat a hálózat bármely pontján, 

nemzedékről fogyasztóig". 

 Bob Galvin (Galvin villamosenergia): 

"a tökéletes energetikai rendszerek biztosítják 

az energia egyetemes és abszolút 

rendelkezésre állását az egyes fogyasztói 

igények kielégítéséhez szükséges 

mennyiségben és minőségben". 

Az "okos Közösség" fogalma és 
az intelligens közösségeket 
megalapozó elvek 

Minden Közösség törekvő, hogy egy 

okos Közösség. A helyhez és a technológiához 

vezető személyek összekapcsolása a tudás és 

az innováció segítségével. 

 Biztonság -a tájékozott Közösség egy 

biztonságos Közösség-a biztonságos Közösség 

átfogó módszertan és infrastruktúra, amelyben 

minden közösségi és kormányzati szektor 

közösen együttműködik a polgárok jólétének 

és tulajdonságainak védelmében. Mivel a 

kormányok a kollektív integrációt célozzák, az 

egyesített források segítenek a bűnözés és más 

nemkívánatos hatások előrejelzésében, mielőtt 

azok bekövetkeznek. 

 Egészség -intelligens Partnermunka az 

egészséges Közösségek-amikor a közösségi 

egészségügyi, számos különböző 

szolgáltatások, osztályok, és a non-profit 

szervezetek együttműködnek a nyilvánosság 

javára. Megosztásával komplex információkat 

a közös nyelv, a Közösség tud válaszolni egy 

nem kívánt esemény (kitörés, járvány,...), vagy 

képes megvédeni a fenyegetés ellen egy. Ha a 

megosztott statisztikákat központi platformon 

keresztül éri el, több célközönség is tájékozott 

marad, és szükség esetén készen áll a 

szerepkörük elvégzésére. 

 Comfort -Smart infrastruktúra az élhető 

közösségeknek - a kényelem több mint egy 

közösségi kinézet. Saját szíve életképes 

közösségeket kell zsonglőrködik a nagyobb 

prioritásokat a kockázatok csökkentése, a 

biztonságos vízgazdálkodás és a hulladék, és 

hozzon létre infrastruktúrát a siker érdekében. 

Amikor a Közösség kormányzati 

programokhoz kapcsolódik, a piaccal 

kapcsolatos információk kombinálhatók a 
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helyi adatokkal, hogy aktívan értékelhessék, 

hol van szükség az infrastrukturális javításokra 

és a kényelem javítására szolgáló egyéb 

lehetőségekre. 

 Fenntarthatóság -intelligens tervezés a 

fenntartható közösségek számára-a 

fenntarthatóság javára, az állampolgárok helyi 

programokhoz való csatlakoztatása segíti a 

helyi Közösséget, hogy együttműködéssel 

támogassa a Közösség egészségét és 

megőrizze az életszínvonalat. A 

területrendezés ezt a technológiát használja az 

egymással versengő érdekek 

kiegyensúlyozésére, a különböző forrásokból 

származó adatok egyesítésére, valamint a 

szándékok több közönséghez való eljutésére. 

Azáltal, hogy aktív kommunikációt beépítünk 

a tervezésre, a Közösségek megfelelőbb 

helyzetben vannak ahhoz, hogy a polgárok 

fenntartható jövőt biztosítsanak, ami nem 

veszélyezteti a föld, víz vagy levegőminőség 

természetes erőforrásait. 

 Jólét -intelligens gazdasági fejlődés 

virágzó Közösségek-Közösségek boldogulni, 

ha az általuk használt információk azonosítása 

tendenciák vonzzák a beruházásokat. 

Függetlenül attól, hogy vonzó a potenciális 

lakosok, illetve a vállalkozások, a gazdasági 

fejlődés segít Közösségek nőnek 

összpontosítva fontosságát helyét. Olyan 

versenykörnyezetben, ahol a szomszédos 

Közösségek pénzügyi támogatást, turizmust és 

jövedelmet biztosítanak, bizonyítaniuk kell az 

új fejlesztési lehetőségek potenciális értékét. 

Ahhoz, hogy jobban fel lehessen készíteni egy 

Közösséget a jóléti vállalkozók számára, a 

Közösségnek kapcsolódnia kell az 

információkhoz, hogy azok közzé tudják tenni 

a befektetési lehetőségeket. 

 Kommunikáció és együttműködés -egy 

jól működtetett Közösség virágzik a 

kapcsolatok-a jó-Run Közösség azonosítja 

lehetőségek előnyös együttműködés. Ahol az 

adatokat és a fejleményeket nyíltan 

megosztják, mind a polgárok, mind az 

infrastruktúra-szolgáltatók új fejlesztési 

lehetőségeket élveznek. Amikor többen 

együttműködnek, a fejlesztési irányok 

folyamatosan korrigálhatók, ami időt és pénzt 

takarít meg. 

 

A SMART Közösségnek rendelkeznie 

kell azzal a képességgel, hogy könnyen 

kezelheti az információkat, és használja őket 

értelmesen. A jelentést be kell jelenteni a 

nemzeti jognak és az önkormányzat által előírt 

szabályoknak kell alávetni. Az intelligens 

Közösség alapját képező elvek hatálya alá 

tartozó élőkörnyezet lakóinak olyan 

helygazdálkodási kapacitással kell 

rendelkeznie, amely biztosítja a lakosság 

számára a helyet. 

Információs és kommunikációs 

technológiák használata a helyi 

közigazgatásban a román-magyar 

határövezetben 

A kis településeken lévő közösségek 

könnyen reagálhatnak a lehetőségekre, ha azok 

tájékoztatást kapnak. 

A helyi közösség összehozása és 

meglévő eszközeinek legteljesebb 

felhasználása könnyen megválaszolható a 

fejlesztési kihívásokra és lehetőségekre. 

Digitális technológia nyújthat 

platformok és alkalmazások, amelyek 

megkönnyítik: 
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• Helygazdálkodás  

• A kormány  

• E-kereskedelem  

• Kommunikáció  

A kommunikáció meghatározásából 

kiindulva hangsúlyoznunk kell, hogy a 

kommunikáció az a kapcsolat, amellyel a 

SMART Közösség létezik. 

A helybeliek tájékoztatása, annak 

lehetősége, hogy aktívan részt vegyenek a 

Közösség fejlesztésében (részvételen alapuló 

fejlesztés), az átláthatóságon, annak 

lehetőségén, hogy időben reagáljon a 

vészhelyzetekre, amelyek közül mindet lehet 

(és kell) figyelembe venni Amikor a SMART 

Közösség kívánnivalót maga után. 

A SMART Közösség egy élő, 

állandóan átalakuló organizmus. 

A digitális platformoknak és 

alkalmazásoknak képesnek kell lenniük arra, 

hogy folyamatosan alkalmazkodjanak a 

meglévő követelményekhez. 

Lehetővé kell tenni a kapcsolatot, meg 

kell engednie a grafikai és térbeli ábrázolások 

számára a térbeli elemzést. 

Szükség van a helyi önkormányzati 

adatok integrálására, és a döntéshozatalnak  

átlátszónak kell lennie . 

Rendelkezniük kell azzal a 

képességgel, hogy gyorsan kommunikálni, 

hogy válaszoljon a vészhelyzetekre. 

Ezt a helyi fejlesztésre és 

kommunikációra kell felhasználni, de a 

közelségben és azon túl a települések és 

városok hálózatába történő beilleszkedés is. 

Megpróbáljuk a mi tanulmány, hogy 

folytassa ezeket a kérdéseket, és a leltár 

legjobb gyakorlatokat a határ menti térségben, 

hogy megoldást találjanak, hogy válaszoljon a 

lehető legtöbb követelményt egy okos 

Közösség. 

Bizonyossággal, hogy a helyi 

közigazgatások között hatékony partnerségek 

és kommunikáció áll rendelkezésre ebben a 

komplexumban, valamint a magyarországi 

partnerek is egyszerűsíthetik a SMART 

platformok és alkalmazások megvalósítását. A 

közös, centralizált platformok megvalósítása a 

költségmegtakaritásról, a munkaállványok 

fejlesztésének és fenntartásának lehetőségéről, 

és nem utolsósorban a helyiek felvételének és 

a velük való szakosító lehetőséghez vezethet. 
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A jelenlegi helyzet Șinteu 
köség 

Általános keretrendszer 
Şinteu köség, Bihar megye keleti 

peremén, Sălaj megye határán fekszik, az 

északnyugati fejlesztési régióban. Északról 

Suplacu de Barcău, Popeşti, keleten az Sălaji 

Hălmasd-el, délre Aușeu és  Plopiş-al,  

nyugaton pedig Aleşd Önkormányzatával 

határos. 

 

ŞINTEU Bihar megye keleti részén 

fekszik, 59 km-re Nagyváradtól és 21 km-re 

Aleşd városától, 49,3 nkm-en, a megye teljes 

területének 0,65%-ka. 

A Șinteu hozzáférést nagyrészt 

közúton végzik , az önkormányzat területén, 

amely Aleşd és Simleul Silvaniei városokhoz 

kapcsolódik . 

A távolság a Şinteu és a legközelebbi 

CFR állomás található Aleşd, 23 km. 

Földrajzi helyzetére, Şinteu település 

befolyása alatt a nyugati légtömegek, az 

átlagos éves hőmérséklet 6-80 C, gazdag 

csapadék a 700-900 mm/év és a szél iránya 

délnyugat-ésak. 

Az települes élvezi a légkör nyugtató és 

tisztító hatásait, a fő jellemzője, amely a 

moderátor jellege ingereket, anélkül, hogy 

túlzásokat az éves megnyilvánulása. 

A hegyek  völgyei a Crişul Repede, 

délen és a Barcău folyóba, északon, önlenek. A 

legfontosabb a Bistra-völgy, de a két folyó 

több mellékfolyót is kap: Muha, Lunca, Şinteu, 

Valea Râul, Budac, Dubina, Pârâul 

Păstrăvului, Budoi, valea Țiganului, Remetea, 

mind rövidek 3-5 km hozuak 

A növényzet az 1000 m tengerszint 

feletti magasságban lévő hegyvidéki régiókra 

jellemző. bükk (basus silvatica), tölgy 

(Quercus Robur), gyertyánfa (Carpinus 

betulus) de más lombhullató, mint a, kőris 

(Fraxinus angustifolia), szilfa (Ulmus 

foliacea). Néhány ilyen fajt használtak  a 

faszén készítéshez, amelyet asztán elküldték  a 

Habsburg birodalom két nagy városában. 

Ennek a tevékenységnek az eredménye a 

"Huta"-Huta Voivozi  településnek a 

megjelenése. 

A nyugati oldalon a tűlevelű erdőkkel 

kevert bükkösök jelennek meg. 

Az állatvilág feltétele a fizikai-

geográfiai elemek és az antropikus faktor 

beavatkozása. A leggyakoribb emlősök a 

farkas (Canis lupus), a róka (VulpesVulpes), a 

vaddisznó (Sus scrofa), a mókus (Sciurus 

vulgaris fuscoater), a szarvas (Capreolus 

capreolus). 

A hegyi folyókan (Bistra) a pisztráng 

el. 

A talajok. Az erdők területén dominál a 

barna-sárgás erdei talaj és a Bistra mentén, 

gyengén fejlett talajok jelennek meg. 

A község rövid története 
A "Şinteului sikságot"  szinte teljes 

egészében a Szlovákok gyarmatosították a 

Habsburgok a tizenkilencedik században a fa 

kitermelés érdekében, a faszén, majd később 

az üveg gyártása. 
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A Szlovákk azért jöttek erre a területre, 

miután az "urak" megígérték  e földek, hogy 

megkapják az erdőirtás után. 

Șinteu köségnek három bárója volt: 

Banffyi, Kereszegi és Bathyányi, akik nem 

tudták kihasználni erőforrásaikat, mert senki 

nem akart élni ezeken a földeken (és amiatt, 

hogy a románok nem rendelkeztek 

munkavállalási joggal). Ilyen körülmények 

között a Szlovák lakosságot a Cseh Birodalom 

legszegényebb területeiről, Gemera és 

Zempline lakóhelyüket elhagyták telepetek 

ide. Így, az első 50 családok jelentek meg 

1790-ban Borumlaca területen, Vărzari és 

Budoi, gondolva hogy ők lesznek a 

tulajdonosai az erdőirtás utáni földeknek, hogy 

igy lennének fizetve a munkájukert, és majd 

kapnak fát is mint  építőiparban a házaik 

epitésére. A kolonizáció a Banffyi birtokon 

megáll 1803 körül, amikor a legtöbb 

földterület már termőföldá válik. Ezalatt az idő 

alatt az első utakat is megszervezték, és azok 

mentén az első házakat is épitetek. 

Az első települések 1830-1835 között 

alakultak, Valea Târnei (Zidareni) és  Huta 

Voivozi (Stara Huta),  késöb  Socet (Zahotar) 

és Şinteu (Nova Huta). 

 A név a XII századból ered, Şinteu erőd 

egy fából készült erődítményéből volt. A 

erőditmény  nyomai a mai Peştiş településen 

láthtóak, a  Şinteu patak mentén, amelyik a 

Barcau mellékfolyója. 

ŞINTEU – Nova Huta – az 1817-es okirati 

tanúsítvánnyal rendelkezik, melyet a Cseh 

Kirájság szegényebb tartományaiból 

kiszorított szlovák lakosság népesíteték be. A 

XIX század elején  (1810) épült Stara Huta-

Voivozi üveg gyár, amely később költözött 

Nova Huta-ban. A Huta nev a palack 

megszerzéséhez szükséges homokégető 

kemencékből származik (Huti = kemence). A 

gyár 1870-ig működött, amikor a tulajdonos 

bezárja, mivel a szükséges nyersanyagok, a fa 

és a homok, kimerültek. 

ŞINTEU – 1535 Semtheesth. A telepűlés  

az egykori Solyomko erőd közelében van. 

Igazgatási szervezet  
Az adminisztrativ-területi szervezés 

szempontjából a település területe 4 

településre van felosztva: Şinteu-falu község, 

Huta-Voivozi, Socet és Valea Târnei. 

A  község egy majdnem központi elrendezésű, 

2,5 km-re fekszik Huta Voivozi-től és 3,5 km-

re a Târnei-völgytől és Socet-től. 

Lakosság 
A Şinteu község demográfiai 

alakulására vonatkozó első tények 1880 óta 

léteznek, a Şinteu falu kivételével, ahol az 

adatok 1910 évtől származnak. Az elemzett 

időszakban a 1880-2002, a lakosság számos 

ingadozásokat rögzít. Így, a 1880-1930 

időszakban a lakosság a településeken nő, 

1239-3171 lakossal, amely után kezd 

fokozatosan csökkeni, elérve 2002-ben az 

1411 lakosst. 

 

Az 1992-2002-es időszakban a 

népesség száma 250 lakossal csökkent, ami a 

teljes időszak alatt – 16%-os népességhiányt 

jelent. Ez azzal magyarázható, hogy a 

lakosságot a városi környezetbe mozgott, ahol 

munkát, természetes hiányt, a népesség 

elöregedését vagy akár a szülőhelyükön való 

visszatérést keresi. 
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 A 2011-ben végzett népszámlálás 

szerint a Şinteu népessége 1174 lakos, a 

korábbi népszámlálás 2002, amikor 1411 lakos 

került bejegyzésre. A csökkenés továbbra is 

jelemző, 2019-ben a községnek csak1094 

lakossa volt. 

A legtöbb lakos szlovák (96,38%), a 

románok aránya (1,08%),  1,96% a lakossnak, 

az etnikai hovatartozás nem ismert. 

Vallási szempontból, a legtöbb lakos 

római katolikusok (96,96%), 1,96%-a a 

lakosság, vallási hovatartozás nem ismert. 

 

 

A populációhoz kapcsolódó 

grafikonok elemzésével a 2000, 2010, 2019 

évekre felbontva,   láthatjuk az újszülöttek 

számának csökkenését, ami a népesség 

elöregedésének folytatását eredményezheti. 

Azonban megfigyelhető az 0-4 év csoport  

növekedése ami pozitiv jel, ha a lakosság  talál 

motivációt a maradásra.   
96,38% 1,08%

1,96%
0,58%

Slovaci Români Necunoscut Alta etnie

Şinteu
41,72%

Huta 
Voivozi
16,55%

Socet
10,02%

Valea 
Târnei
31,70%

96,96%
1,08%
1,96%

Romano - catolici Alte Necunoscut
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Az élõ születések adatainak 

elemzésével az elõzõ évekhez viszonyítva egy 

csökkenést látható. 

A halálesetek száma a népesség 

öregedési folyamatának köszönhető. 

Az alkalmazottak átlagos létszáma 

folyamatosan csökken, ami a fiatalok 

számának csökkenéséből ered 
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Infrastruktúra és a terület 
felszereltsége 

A 2002-es évben  394 lakást 

számláltak, a szám 0,16%-a teljes megye 

résznek, egy lakás átlagos területe 35,48 

nm/lakás és 10,8 nm/személy. A mai napig a 

lakosság nem rendelkezik ivóvízzel és 

szennyvízelosztó hálózattal.  

Az egészségügyi problémák 

megoldására, a lakosság 2 orvosi rendelővel 

van  kiszolgálva, 4 orvos és 4 asszisztensel. 

A közösségben 4 könyvtár, 7 oktatási 

intézmény, 15 tanterem és 1 iskolai műhely – 

3 Óvoda és 4 általános és középiskolai iskola 

működik, 24 pedagógus dolgozik oktatásban, 

ebből 4 az iskola-előkészítő oktatásban. 

A Şinteu-hoz való hozzáférés az 1H 

nemzeti úton lehet megtenni, Aleşd-től Szilágy 

megyében. A kapcsolat Şinteu köseg központ 

és annak komponens falvak végzik a 

kommunális utakon, macskaköves, DC 132 a 

Tarnei-völgy (3,5 km) és a DC 186 a Huta 

Voivozi és Socet (3,4 km). 

Şinteu-ban egy  posta és távközlési 

egység is működik. 

Bár értékes idegenforgalmi 

erőforrásokkal rendelkezik – a különleges 

természeti keret, a Szlovák hagyományok és 

szokások, a hagyományos paraszti építészet, a 

turizmus kevéssé fejlett. 

Rendezvények Şinteu településen: 

- A Szlovák  folklór fesztiválja 

augusztusban; 

- Burgonya fesztivál októberben; 

- Templomi búcsuk. 

Fontos turisztikai elem a fával és kőből 

épült Şinteu erőd, a Şinteu birtok és a falvak 

amelyk  néhány nemesi családokhoz tartozot. 

Miután a Nagyváradi erődöt (1660) a törökök 

elfoglalták, a Şinteu erőd egy helyi 

közigazgatási központ lesz. Miután az osztrák 

csapatok felrobbantották (1711), az erőd 

elhagyatottá válik. 

 

  

SWOT-elemzés  

Erősségek 

 

Gyengeségek 

- A népesség nemek szerinti kiegyensúlyozott eloszlása; 
- Az utóbbi években a természetes lakoságarányi pozitív 

mértékének rögzítése; 
 

- A demográfiai függőségi ráta magas értéke, amely nagyobb 

nyomást gyakorol a fiatal népesség részéről; 
-   A stabil populáció negatív alakulása, 2010-től 2015-ig; 

- A lakosság magas fokú öregedése 
 

Lehetőségek 

 

Fenyegetések 

- Nemzeti szintű szülési támogatás kormányzati ösztönzőkkel 

(gyermeksegély, juttatások stb.); 
- A térség fenntartható gazdasági fejlődése következtében a 

lakosság visszatérhet a külföldi munkavállalásról. 
 

- A lakosság külföldre történő migrációja a globális gazdasági 

válság hátterében; 
- A válás mértékének növelése az egyik partner külföldi 

munkavállalásának távozásával. 
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PESTEL elemzés  
 

Pestel az angol rövidítés  a politikai , 

gazdasági, szociális, technológiai, ökologiai és 

jogi tényezőkböl Az ilyen típusú elemzés az 

ezekből a tényezőkből származó külső 

hatásokat vizsgálja. Ezek a tényezők nem 

működnek önállóan vagy párhuzamosan, de 

vannak kölcsönhatások, és képes előre nem 

látható változásokat a fejlődésre jelezni. 

Politikai tényezõ 

Az első politikai tényező, amely 

befolyásolja/befolyásolhatja a k özösség 

fejlődését, összefügg a kormányzatok politikai 

alakulatával és a település érdekeit felelős 

személyek politikai hovatartozása közötti 

kapcsolat alakulására. 

Egy másik politikai tényezőt, amely a 

Bihar megyei és a Şinteu község fejlődését 

befolyásolhatja, az a politikai válság képviseli, 

amely Romániát az utolsó időszakban jellemzi. 

A gazdasági fejlődéssel való összefüggését 

gyakran igazolták, tudva, hogy a legnagyobb 

feszültség pillanatai a politikai színtéren 

vezettek például a nemzeti valuta 

értékcsökkenéshez az európai és amerikai 

valutákban és azon túl. Az esetlegesen 

felmerülő egyéb problémák: a jogalkotás 

instabilitása, a külföldi befektetések 

csökkenése, a felek közvetlen érdekeinek 

előnyben részesítése a közérdek kárára, a 

kormányzati programok és célkitűzések 

blokkolása stb. 

Szintén nem kell szem elől téveszteni 

azt a lehetséges hatást, amelyet a helyi és 

parlamenti választások 2020-ben, csakúgy, 

mint a nemzeti, megyei és helyi szinten 

elérendő eredmények. A választások 

eredményét, valamint a megyei és helyi 

fejlesztésre gyakorolt hatásokat nehéz 

megjósolni és számszerűsítni. 

A román kormány által javasolt 

közigazgatási reform egy másik politikai 

tényező, amely kihatással lehet a Bihar megyei 

és a Şinteu településen is. 

A közszolgáltatások decentralizációja 

nem csupán a hatáskörök és felelősségek 

átadását jelenti a központi közigazgatásnak a 

helyi közigazgatásnak, hanem a kapcsolódó 

finanszírozási források átadását is annak 

érdekében, hogy biztosítsa e szolgáltatások 

megfelelő működését. 

Továbbá Románia adminisztratív 

szervezésének lehetősége, nevezetesen a 

régiókba oztás, a Metropoliz Özeteknek 

jelentőségének növekedését eredményezheti, 

amelynek jótékony hatásai vannak  Şinteu  

településen is. 

Egyéb politikai tényezők, amelyek 

befolyásolhatják a megye és a Şinteu település 

fejlődését: nemzeti és nemzetközi 

nyomáscsoportok (lobbizás), katonai 

konfliktusok, Románia Schengeni zónához 

való csatlakozása, Románia tagsága különböző 

szövetségeken vagy nemzetközi 

szervezetekben stb. 

Gazdasági tényezõ 

Románia csatlakozása az Európai 

Unióhoz az a pont, ahonnan a gazdasági 

növekedést nemzeti szinten is meg lehet 

határozni, ami látványosan jellemezhető. 

Románia gazdasági növekedését 2007 

második negyedévétől vették nyilvántartásba. 

Az európai statisztikák az 2008 első 

negyedévében Romániában, az EU-ban, 

Szlovákiában (a bruttó hazai termék 2008 első 

negyedévében 8,2%) kerültek a gazdasági 

növekedésre. 

Románia gazdasági növekedése a 

csatlakozás utáni időszakról az EU-ra 

gazdasági növekedést jelent, főként a 

fogyasztást és nem a termelést, ami a 

gazdasági koordinálásban azt jelenti, hogy 
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jelentős hatást és a többi találattól a nemzeti 

szinten elhúzódó globális válságot hoz össze. 

A globális gazdasági válság hatásai: az 

inflációs ráta növelése, a munkanélküliek 

számának növelése, az aktív vállalkozások 

számának csökkenése, a befektetések 

csökkenése stb. Így mondhatjuk, hogy az első 

gazdasági tényező, amely a Bihar megye 

fejlődését, hallgatólagosan és a Şinteu-t is 

befolyásolja, az általános makrogazdasági 

kontextus, amely jelenleg a gazdasági 

növekedés pesszimista előrejelzéseivel 

jellemezhető. 

Egy másik fontos gazdasági tényezőt 

képvisel Romániában az adózás szintje, az 

adókötelezettség két kategóriájának 

megfelelően, amelyeket a vállalkozásoknak be 

kell tartaniuk: adókötelezettségek az állami 

költségvetéssel és az adókötelezettségek a 

költségvetéssel. Az állami költségvetésre 

vonatkozó legfontosabb adókötelezettségek – 

társasági adó, jövedelemadó, hozzáadottérték-

adó, jövedéki adó – jelentős hatással vannak a 

Bihar Megyei társadalmi-gazdasági 

fejlődésére. Az adózás növekedése várhatóan a 

megyében lévő aktív vállalkozások számának 

csökkenéséhez, a forgalmuk csökkenéséhez és 

ezzel egyidejűleg a munkanélküliségi ráta 

növekedéséhez vezet... 

A munkáltatói szint egy másik fontos 

gazdasági tényező. Ebből a szempontból az 

átlagos munkabér kismértékű emelkedése 

figyelhető meg az elmúlt évben. 

Összességében elmondható, hogy 

Románia monetáris politikája a fejlődésre 

gyakorolt hatás egyik fő tényezője, a 

hatóságok által a piacon történő beavatkozásra 

vonatkozó intézkedések révén: a forgalomban 

lévő monetáris tömeg összegének 

megállapítása, maximális inflációs küszöb, a 

kamatláb szintjének meghatározása, stb. 

Az általános makrogazdasági helyzet 

az állami költségvetés bevételét is 

befolyásolja, és ily módon azokat az 

összegeket, amelyek a helyi szintre lesznek 

felosztva. 

Társadalmi-kulturális tényező 

A Bihar megye és a Şinteu község 

fejlődését befolyásoló egyik legfontosabb 

szociális-kulturális tényező a demográfiai 

fejlődés. 

A külső migráció jelensége, hogy a 

demográfiai fejlődésre jelentős hatással van 

egy másik társadalmi tényező. Most már előre 

látható, hogy a munkanélküliek számának 

növekedésével, a költségvetési környezet 

bércsökkenésével és az alkalmazottak 

számának csökkentésével a külföldre kerülő 

szakemberek száma jelentősen növekedni fog. 

Ez a Bihar megye számára is komoly 

problémát jelent, mivel a szakosodott 

munkaerő hiányát lehet érezni. A társadalmi 

migráció hatásai: az egyszülős családok 

számának növelése, az iskolai lemorzsolódás 

fokozása, a fiatalkori bűnözés növelése, a 

válási arány növelése stb. 

Szintén szükséges megvizsgálni a 

lakosság hozzáállását a kulturális 

értékek/elemek tekintetében, valamint a 

központi közhatóságok (szintén helyi szintre is 

átruházott) érdekét a kulturális infrastruktúra 

fejlesztése és a kulturális örökség 

modernizálása céljából. 

Végül, de nem utolsósorban, a Bihor 

megye fejlődését befolyásoló társadalmi 

tényező a szociális segítségnyújtás területén 

van. 

Technológiai tényező 

A kutatás finanszírozása, a 

technológiai dotációs szint, a technológiai 

termékek megújítási üteme, az információs és 

kommunikációs technológia, a gyors 

kommunikáció elektronikus hálózatokhoz való 

hozzáférése olyan tényezők, amelyek 
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alapvetően befolyásolják a Bihar megyei és a 

Şinteu település fejlődését. 

Romániában a kutatás és fejlesztés 

területén elkülönített pénzeszközök a 

világgazdasági válság kezdete óta csökkentek. 

Az ezen a területen megvalósuló befektetések 

hiánya minden szektorra kihat, ami a 

tudomány és a technológia világtrendjeinek 

jelentős megrepedését okozza. Ezért a nemzeti 

szintű kutatásfejlesztés közpénzből történő 

finanszírozása fontos technológiai tényező. 

Természetesen az is fontos, hogy az intézetek 

és cégek területi eloszlása a kutatás – fejlesztés 

– innováció terén fő tevékenységi terület, 

jelenleg a többség Bucuresti-Ilfov fejlesztési 

régióban található. 

A technológia minden gazdasági 

ágazat számára egy hajtóműves, ezért az IKT-

fejlesztésre vonatkozó különleges 

közpolitikákat kell alkalmazni. Az is fontos, 

hogy a technológiák és a lakosság, a 

közintézmények és a gazdasági környezet árai 

új technológiákat szerezhessenek. Ismeretes, 

hogy a technológiai újítások bevezetése 

jelentős költségekkel jár a népesség és/vagy a 

munkaerő elsajátítása és megismerése során. 

Így a háztartások sokkal alacsonyabb 

részesedése a személyi számítógépekkel és az 

internet-hozzáféréssel együtt a vidéki 

környezet szintjén kerül elszámolásra. 

Ökológiai tényező 

Természeti katasztrófák 

befolyásolhatja örökség céljait és az épületek, 

hanem az egész lakásügyi alap. Természeti 

katasztrófák – földrengések, 

földcsuszamlások, árvizek – a lakosság 

biztonságával kapcsolatos problémákat vetnek 

fel, de az oktatás, az egészségügy, a kulturális 

szektor, stb. 

Az e területre vonatkozó közpolitikákat 

és jogszabályokat is figyelembe kell venni, 

fontos környezeti tényezőt képviselve a 

jogszabályi keret, azaz az Európai/globális 

környezetvédelmi előírások, a betartandó 

szabályok és az országunk. Ezeknek a 

szabályoknak a betartása hatással lehet arra, 

hogy az állami beruházásokat más célok 

érdekében is irányítják. 

A jogalkotási tényező 

Romániának az Európai Unióhoz 

történő csatlakozásával a hatályban lévő 

európai jogszabályok olyan kényszer, amelyet 

hazánkban is figyelembe kell venni. Meg kell 

vizsgálni valamennyi szerződést, a nemzetközi 

megállapodásokat, a hatályban lévő 

jogszabályokat, de az előkészítő jogi aktusokat 

is minden érdeklődési területen. Az általunk 

figyelembe veendő legfontosabb 

dokumentumok között emlékeztetünk: az 

Európai Alkotmány, Románia csatlakozási 

szerződése az Európai Unióba és az Európai 

Unió szerződései (Lisszaboni szerződés, a 

Nizzai Szerződés, az Amszterdami Szerződés 

stb.). 

Egy másik, a Bihar megyei és a Şinteu 

-ra hatással lévő jogi tényezőt a nemzeti jog 

képvisel, az esetlegesen felmerülő 

módosításokkal és kiegészítésekkel. Például 

egy, a társadalmi-gazdasági fejlődésre 

gyakorolt lehetséges jelentős hatással 

rendelkező elem a köz-és magánszféra közötti 

partnerségi jog elfogadása. Ez egy általánosan 

ajánlott és támogatott megoldás a problémák 

megoldására és a közszolgáltatások 

racionalizálására, növelheti a befektetők 

számát, és implicit módon erősítheti a helyi 

üzleti környezetet, különösen azt a vidéki 

területet, ahol kissé reprezentáltak. 

Egy nagyon fontos normatív aktus az 

OUG 13/2010, amelynek célja az Európai 

Unió, a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet és 

más nemzetközi és európai szervezetek 

ajánlásainak teljesítése, a foglalkoztatás 

fokozására irányuló intézkedések kidolgozása 

és végrehajtása a munkahelyteremtés 
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támogatásával, valamint a munkanélküliség 

előfordulásának enyhítésére vonatkozó 

aggodalmak fenntartása, különösen a hosszú 

távú munkanélküliség elkerülése érdekében. A 

gazdasági fejlődést célzó legfontosabb 

jogalkotási aktusok egyike a törvény száma. 

346/2004 a KKV-k létrehozásának és 

fejlesztésének fellendítéséhez. 

Jogszabályi szinten, a 

környezetvédelem szempontjából, a törvény 

rendelkezéseinek. 426/2001 az OUG Nr. 

78/2000 a hulladékgazdálkodási rendszerre 

jelentős hatást gyakorol a hulladéktermelők 

nyilvántartásról való kezelésének rendszere. 

Az agglomerációból származó 

szennyvíz begyűjtésének, kezelésének és 

ártalmatlanításának, valamint egyes ipari 

ágazatokból (agrár-élelmiszeripari ipar) 

származó biológiailag lebontható termékeknek 

a tevékenységét a települési szennyvíz 

kezeléséről szóló 91/271/EGK normatív 

törvény szabályozza. 
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A modern kommunikációs eszközökhöz való hozzáférés 
javítását célzó, határokon átnyúló, helyi szakpolitikákról 
szóló tanulmány 

 

Az Európai Közösség struktúráinak 

felépítése szükségessé teszi az állami 

intézmények és a polgárok kapcsolatának 

korszerűsítését. Hazánk helyi és központi 

közigazgatásának modernizálása terén az 

egyik legfontosabb követelmény az állami 

intézmények és a polgárok közötti 

kommunikáció javítása. A kommunikáció 

nemcsak a szervezet és az ügyfelek közötti 

kapcsolódási pontra, hanem azon belül is 

lényeges tevékenység. A hazai kommunikáció 

esetében sem az állami intézményekben a 

dolgok általában nem kielégítők, mivel ezt a 

különösen bonyolult bürokrácia fokozza, ami 

megnehezíti az információk körözését. A 

szervezetek irányítása a gyakorlatban csak 

azokkal a hatékony kommunikációval tudja a 

gyakorlatba áttenni az őket, akik végre is 

hajthatnak. Az használót tájékoztatni kell 

arról, hogy mit kell tennie, és ugyanakkor 

képesnek kell lennie arra, hogy ismertessék 

javaslataikat és problémáikat. A hatékony 

kommunikációt az alábbiak jellemzik: az 

üzenet operatív és torzítástalan továbbítása;  

rövid nyomtatványok;  folyékonyan  

rugalmasság, a kommunikációs rendszer 

használatának lehetővé tétele a pillanat 

követelményei szerint. 

A kommunikáció az információ 

továbbítása egy csatornán keresztül az adó és a 

vevő között szimbolikus üzenetekben (hangok, 

szavak, betűk, számok, gesztusok). A 

kommunikációs folyamat elemei a 

következők: 

1) Jeladó: a közlés kezdeményezőjének 

2) Üzenet: ez egy megrendelés, egy ötlet, 

egy darab információ. Az üzenetek 

továbbítása közvetlenül vagy 

csatornákon keresztül, a 

leggyakoribbak a szervezeten belül a 

következők: 

a. interperszonális párbeszéd; 

b. Belső jelentések; 

c. a megbeszélések és a 

bemutatókat; 

d. Betűk 

e. Telefon, videokonferencia, e-

mail; 

f. Kiadványok, tanulmányok, 

diagramok; 

3) Nyelv: használt nyelv 

4) Címzett: üzenet címzettje 

5) Kontextus: formális vagy informális 

6) Kommunikációs csatorna: az üzenet 

küldésének útvonala. Az ilyen közlés 

szóbeli vagy írásbeli lehet. 

7) Negatív tényezők: ezek a tényezők 

termelnek dugulás, szűrés, torzítás 

vagy zavarás a kommunikáció 

továbbítása és negatív hatással. A 

bomlasztó tényezők lehetnek 

objektívek (külső zaj, kommunikációs 

eszközök rossz minősége) vagy 

szubjektív (belső zaj, a tendencia, 

hogy az emberek eltorzítják az 

üzenetek tartalmát, nincs figyelmünk 

az üzenetek továbbítására vagy 

fogadására). 

8) Visszajelzés: az üzenetátvitel 

helyességének ellenőrzésére szolgáló 

folyamat. 

Az adó kódolja az üzenetet a nyelv 

általában, és továbbítja azt egy 

kommunikációs eszköz a címzett az üzenet, 

amely dekódolja azt. A kommunikáció akkor 

hatásos, ha a kapott üzenetet pontosan úgy 

értelmezik, ahogyan azt a jeladó is fogta . 

Ebben a kommunikációs folyamatban számos 
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akadály áll, amelyek ellenzik a hatékony 

kommunikáció megvalósítását. 

A kommunikációs folyamatok akadályai 

három kategóriába sorolhatók: 

1. Nyelvi korlátok 

a. Ugyanezek a szavak különböző 

jelentéssel bírnak a különböző 

emberek számára; 

b. Aki beszél és figyel, az különbözhet 

a képzésnek és a tapasztalatnak; 

c. El kell kerülni a munkavállaló által 

nem érthető információk közlését; 

d. Hitelesség, ha a munkavállaló 

kérdés a felügyelő állítását, ha azt 

állapítja meg, ellentmond a korábbi 

fellépések; 

e. Az érzelmi állapota a munkavállaló 

deformálja, amit hall; 

f. Feltételezésből ötletek és rutin 

hatása érzékenység; 

g. Egy személy csak azért lehet 

egyetlen üzenetre, mert az a fej 

érveinek alapját képezi; 

h. A kollektív, amelyben a 

munkavállaló azonosítja hajlamos 

befolyásolja nézeteit, és így 

blokkolja a kommunikációt; 

i. Az alkalmazottak értelmezése más 

értelemben a kommunikáció, hogy 

történik, és ebben az esetben reagál 

a félelemtől agresszíven. 

2. Észlelés korlátok hallás, látás és szag, 

amelyek segítenek elkapjam egy 

üzenetet, fontos szerepet játszik a mi 

módon megértése és értelmezése a 

kapott információk. Gyakran látni és 

hallani semmit, de amit akarunk, 

deformálódik az üzenetet továbbítani 

ezzel a reakcióval. 

3. Az anyagi környezet akadályai a 

környezeti hátrányok mindig 

kommunikációban vannak. A 

környezet tartalmaz zaj amit tud 

befolyásoltság a lehetőség arra 

feltartóztat mi van mondott, de vannak 

sok több finom elemek, mint klíma 

munkában. Megkönnyítheti vagy 

megakadályozhatja a hatékony 

kommunikációt. 

A párbeszéd, közvetlen humán-emberi 

kommunikáció a legjobb módja annak, hogy 

az információk terjesztése és gyűjtése 

egyszerre, hogy megoldja a konkrét igényeit   

minden ember, hogy felszámolja a személyes 

akadályokat az egyes érintett személyek. 

Kommunikációs eszközök 
  

A szakemberek úgy értelmezik a 

kommunikáció, mint a folyamatot amely során 

a jeladó adatokat továbbít a vevő egy csatornán 

keresztül, annak érdekében, hogy a vevő a 

vevőt bizonyos hatásokat. 

A műszaki haladás folyamatosan 

módosítja azt az eszközt, amellyel az emberek 

egymással kommunikálnak. A leggyakrabban 

használt eszközök: telefon, fax, e-mail, 

jelentések és levelek. Minden kommunikációs 

eszköznek van előnyei és hátrányai a 

költségek, az üzenettovábbítás sebessége és az 

átvitel egyértelműsége. A vezetőknek és a 

köztisztviselőknek meg kell ismerkedni a 

kommunikáció fő eszközeivel, még akkor is, 

ha minden egyes személy előnyben részesíti a 

személyes sajátosságaik szerinti 

kommunikáció bizonyos módját. A telefon az 

egyik legagresszívabb eszköz, mivel feltételezi 

a spontán párbeszédet, és nem teszi lehetővé a 

részleteket az idő, amikor nevezzük, vagy 

hívjuk valaki mást, nem tudjuk, milyen 

lelkiállapot. A telefonnak a hátránya, hogy egy 

korlátozott viszajelző, mint abban az esetben, 

közvetlen vita, ahol tudunk gyűjteni vizuális 

információkat a beszélgetőpartnere, de még 

mindig több emberi interakció, mint a esetében 

a fax, e-mail vagy egyéb írásbeli 

kommunikáció. 
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A közigazgatás modern elve a polgárok 

azon joga, hogy a közszolgáltatások 

minőségének javítására vonatkozó kérdéseket 

tegyenek fel, panaszkodjanak, vagy 

javaslatokat tegyenek. A közigazgatás 

nagymértékben függ az állampolgár és a 

közösséggel való kapcsolattartás minőségétől, 

valamint attól is, hogy hogyan kommunikálnak 

velük. A kartográfiai támogatáson alapuló 

kommunikáció és tájékoztatás javítja a 

vizualizáció lehetőségét, valamint a település 

elemeinek kapcsolatát 

Intézményi kommunikáció 
 

A közlemény formálisan is definiálható 

minden olyan folyamatnak, amelynek során a 

döntéshozatali helyiséget egyik intézménytől a 

másikhoz továbbítják. A közlemény kíséri a 

közintézmények munkáját, hozzájárulva 

annak kedvező feltételeihez. 

A nyilvános közlemény mind a 

közigazgatási eszköz cseréjére, mind a 

szociális iratgyűjtő karbantartására 

vonatkozik. 

Az intézményekben folytatott 

kommunikáció kétoldalú eljárás, amely 

magában foglalja mind az információk, mind 

pedig a döntéshozatali központ (azaz egy, a 

döntéshozatalért felelős személy által 

befektetett egyén) tájékoztatáshoz és 

tanácsadáshoz való továbbítását, valamint az 

ebből a központból más az intézmény részei. 

Továbbá, ez egy folyamat, hogy fut fel, le és 

oldalra az intézményben. 

A közintézményekben a 

kommunikációs csatornák két csoportra 

oszthatók: formális és informális. A hivatalos 

információáramlást a formális csatornákon 

keresztül továbbítják. Az informális 

személyek és csoportok között általában nem 

hivatalos kommunikációs csatornákat kell 

kialakítani. Olyan alkalmazottakból állnak, 

akik közös érdekeltségekkel vagy affinitással 

rendelkeznek. Az ezeken a csatornákon 

keresztül továbbított információ nem 

hivatalos, és személyes vagy általános jellegű: 

ezeket nem ellenőrzik. 

Szervezett és funkcionális belső 

kommunikációs csatornákon keresztül 

folyamatosan tájékoztatják a személyzetet a 

közigazgatási intézményen belül mind arról, 

ami történik. A belső kommunikáció szintén 

fontos szerepet játszik a képzési vonalon és a 

személyzet motivációin, hozzájárulva ezáltal 

az ellátások minőségének megteremtéséhez, 

valamint a polgárok szükségleteinek és 

igényeinek jobb kielégítettségért. 

Az intézményi kommunikáció egy 

olyan extra szervezési kommunikáció, 

amelynek révén a közigazgatási intézmény 

igyekszik megerősíteni az arculat, a bizalom és 

az állampolgároktól rokonszenv légkör 

elnyomására. 

Az állami intézmény külső 

kommunikációja hozzájárul az intézmény 

szervezet közismertségi és arculat-képéhez. 

Más módon teljesíti az állami és közigazgatási 

területi egységek közintézménye 

támogatásának feladatát. 

Valójában egy konkrét eset a 

promóciós szerepkörrel való kommunikáció, 

mivel bár a szakirodalom a külső 

kommunikáció részeként kivétel nélkül úgy 

vélte, hogy a közlemény egyoldalúan, a 

közintézménytől a külső környezetbe kerül.  

Ebben a helyzetben már nem tagjai az állami 

szervnek, aki kapcsolatot tart fenn a külső, 

hanem a szervezet, mint intézmény. 

Információt ad az általuk kínált 

szolgáltatásokról, igyekszik javítani annak 

teljes képét, vagy egyszerűen csak azt akarja, 

hogy megismerje és támogassa az értékeit. 

A közigazgatás természeténél fogva a 

kommunikációból függ: 
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· A közigazgatás különböző szintjei 

közötti kommunikáció; 

· Közlemény ugyanazon a szinten; 

· A közigazgatás és a szociális 

végrehajtó közötti kommunikáció; 

· A közigazgatás és a politikai hatóság 

közötti kommunikáció; 

· Kommunikáció a szociális 

környezetben; 

Egyre fontosabbá válik mind a 

közigazgatás, mind pedig ügyfelei, az 

adófizetők, a polgárok, az érdekcsoportok, a 

politikai hatóságok-, a kommunikációs 

csatornák fejlesztése az "üzleti világgal". 

Az ilyen típusú kommunikáció 

megvalósításának főbb formái: 

· Reklám – a médián keresztül vagy saját 

reklámon keresztül; 

· Szponzorálás – kulturális vagy 

sporttevékenységek finanszírozása; 

· Mecenát – pénzügyi vagy logisztikai 

támogatás művészek, humanitárius 

vagy nonprofit szervezetek részére; 

· A szervezetet a különleges 

kiadványokban bemutató cikkek; 

· Szervezés áll a vásárok és fórumok; 

· Szervezése nap nyitott kapuk; 

· A személyzet ideiglenes kiküldetésével 

hasonló (de nem igazán versenyképes), 

más intézményeket segítő és 

tanácsokkal szolgáló cselekvések. 

Ezért számos olyan formában népszerűsíti 

a képet, értékeket vagy szolgáltatásokat, 

amelyek az állami intézményre vonatkoznak. 

A leghatékonyabb és legolcsóbb formáját a 

promóció, azonban legtöbbször figyelmen 

kívül hagyják. Valamennyi tisztviselő számára 

elérhető, és azon köztestület pozitív 

aspektusainak állandó enyhítéséből áll, 

amelyhez tartoznak, ha a külső környezettel, 

legyen az személyes vagy szakmai kapcsolat. 

A lényeg az, hogy minden közalkalmazott 

betöltheti a külső kommunikátor szerepét 

minden gond nélkül, üzenete az intézmény 

bizonyítékai komolyságáról, hatásosságára és 

minőségére összpontosult. Ehhez szükséges, 

hogy az állami tisztviselő tudja (mi a 

hatékonysága a belső kommunikáció), azt 

hinni, (ez a koherencia a beszéd ő jelenik meg, 

és a konkrét intézkedések), és szeretnénk (azaz 

úgy érzi, hogy kell beszélni az a közigazgatási 

intézmény, amely a motiváció ötletét küldi. 

A közintézményekben történő 

kommunikációt a következők végzik: 

· Szóbeli (szóbeli) kommunikáció – pl. a 

tisztviselő és a polgár 

kommunikációja, 

· Írásbeli közlés 

A közigazgatási intézményeknek a 

következő eszközök útján kell megszerezniük 

a közleményt: 

· Azonosítás – a közigazgatási 

intézmények szükségleteinek 

kielégítése a közismertség biztosítása 

és a hatáskörök ismertté tétele 

érdekében; 

· Információ – amelynek célja, hogy a 

szociális szervezet az úgynevezett 

közigazgatási intézkedés; 

· A szociális nevelés elérése – amely 

tanácsadás, ajánlások formájában – a 

közintézményeknek a társadalmi 

életben betöltött egyre fontosabb 

szerepére vonatkozik. 

A hatóság kommunikáció útján a 

polgárokhoz való közeli kapcsolatot folytatja; 

közeledik, és belépő a párbeszéd, és ismerve a 

követelmények. 

A kommunikációs folyamat során a 

következő kommunikációs akadályok 

keletkezhetnek: 

A. A jeladó és vevőkészülék szintjén: 

a. a vevőkészülék érzelmi vétele; 

b. Rutin, amely befolyásolja a 

fogékonyságot; 
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c. A jeladó és a vevőkészülék önképe, 

valamint a partnere képe; 

d. A kommunikációs helyzetnek a 

kibocsátó és a vevő általi eltérő 

jellemzése; 

e. A figyelem hiánya az üzenet 

fogadásakor; 

f. Az üzenettel kapcsolatos 

következtetések 

g. Érdektelenség a címzett, illetve az 

üzenet; 

h. és a résztvevők szándékait a 

kommunikációs helyzetben. 

B. Nyelvi szinten: 

a. Ugyanezek a szavak különböző 

jelentéssel bírnak a különböző 

emberek számára, különösen az 

előkészítési és tapasztalati tervben 

mutatkozó eltérések miatt; 

b. a véleménynyilvánítás nehézségei; 

Az üzenet ügyetlen kifejezése a 

kibocsátó által; 

c. Megtévesztő szavak és kifejezések 

használata. 

C. A kontextus szintjén: 

a. Nem megfelelő fizikai háttér (nagy 

zajszennyezés); 

b. A helytelen információtámogatás. 

A kommunikációs folyamattal 

kapcsolatos nehézségeket és zavarokat 

meghatározó okok sokfélesége teszi 

kötelezővé a kiigazítási, alkalmazkodási és 

átalakítási lehetőségek e rendszerén belüli 

meglétét. Ennek a korrekciónak a központi 

eleme a feed-back, amely lehetővé teszi a vevő 

(például a polgár) számára, hogy kiadja 

reakcióikat, és az adó (például a köztisztviselő, 

az intézmény szóvivője, stb.), hogy 

regisztráljon. 

A kommunikáció hatékonysága 

szempontjából döntő fontosságú, hogy a 

kommunikátor megfelelően reagáljon a 

visszaadagolásra. 

A visszaadagolás funkciói a következők: 

a. A kartell ellenőrzésének funkciója, 

amely az üzenetet jó állapotban 

fogadja; 

b. Az üzenetnek a szereplők 

sajátosságaira, a tartalmi vagy formai 

változást magában foglaló 

nehézségekre vagy egyéb eseményekre 

való hozzáigazításának funkciója; 

c. A társadalmi kiigazítás funkciója a 

különböző szereplők által betöltött 

szerepek és funkciók rugalmassága 

révén, amelyek megkönnyítik a másik 

szempontból való megértést; 

d. Társadalmi-érzelmi funkció: az 

előtolás növeli a belső biztonságot és a 

szereplők elégedettségét. 

 

Interperszonális kommunikáció a 
közigazgatásban 

A hatékony kommunikációs folyamat 

egyik nehézségét a kognitív disszonancia 

hozza létre. Ez magában foglalja az 

információforrások kiválasztását a közölt 

üzenet továbbítására vagy fogadására érintett 

jogalanyokkal kapcsolatos saját hitük alapján. 

A jelenség a kognitív disszonancia 

nagyon gyakori a közigazgatásban. Így, ha egy 

csoport jön létre, hogy megvitassák a 

különböző problémák, azt találjuk, hogy a 

fejek a szervezeti egységek, a minisztériumok, 

a főigazgatók, az államtitkárok, stb., minden 

találja a csoportot, ahol mások ugyanazt a látás 

a problémákról. Amikor az ülés kezdődik, és a 

csoport tagjai ki személyes véleményüket, 

hallják a saját véleményüket bemutatott 

különböző szavakkal, és hagyja erősödött az 

eredeti meggyőződés, amelyek hasonlóak a 

többiekhez. 

Ezen kívül, és a köztisztviselők között, 

a pszichológiai mechanizmus nyilvánul meg, 

amely abban az értelemben, az elutasítás és a 

deformáció az információ és a valóság, hogy 

nem áll összhangban a saját meggyőződés. 
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Olyan helyzetek is azonosíthatók, ahol 

a köztisztviselők teljesen átlátszatlannak 

bizonyultak, és a kommunikációs folyamaton 

keresztül a polgárok közigazgatási 

intézményén keresztül benyújtott tényekről. 

Vannak gyakran olyan helyzetek, amikor a 

hivatalos azt a benyomást kelti, hogy hallgat, 

bár a valóságban ő nem óvatos. Ez csak 

udvarias, csendes csendben, amíg itt az ideje, 

hogy beszéljen, miközben felülvizsgálja a saját 

érvelését. A válasz szinte teljesen helytelen, 

amit az előző hangszóró mondta, teljesen 

figyelmen kívül hagyva a nézetek kitett a 

polgár. Ennek eredményeképpen az ilyen 

nyilvánvaló elutasítás valós problémát jelent a 

kommunikációban, és ilyenként kell elismerni. 

Annak érdekében, hogy csökkentsék az 

akadályok hatását az írott kommunikációban, 

és még az eltávolíthatjuk is őket, az 

információs anyagot a vevőkészülék szerint 

kell fejleszteni. 

  

A közigazgatás külső 
kommunikációja 
 

Egy állandó és közvetlen kapcsolatban 

a szociális környezettel, a közintézmény 

átveszi a "sokk" belőle, és igyekszik 

válaszolni, hogy kezdeményezi, a szervezeti 

szinten lépéseket orientált változások 

irányába, átalakulások, egyensúlyozást. 

Másrészről, minden átalakítás vagy változás 

érezhető és külsőleg, a közigazgatás 

befolyásoló és alakításában a társadalmi 

környezet viszont. 

Kommunikációs akadályok 

keletkezhetnek a közigazgatás külső 

kommunikációs folyamataiban: 

a. A közigazgatás különböző intézményei 

között, nagyfokú szakosodásuk miatt, 

nem kell az intézmények közötti 

együttműködés fontosságát biztosítani; 

b. A közigazgatás és a polgárok között 

Kommunikáció a közintézmény és 
a polgárok között 

Nyilvános kommunikáció 
  

A hatóságoknak teljes 

tevékenységükön keresztül a lakosság 

általános érdekeit kell követniük, és a 

közigazgatás intézményei kötelesek a helyi 

közösség tagjait megközelíteni és kapcsolatot 

fenntartani Tartósan velük. Ebben a 

tekintetben a közigazgatásnak közölnie kell, 

nyitva kell állnia a párbeszéd előtt, tiszteletben 

kell tartania és figyelembe kell vennie az 

állampolgárokat. 

A közigazgatás intézményei az 

elvégzett cselekvésekre vagy az általuk 

megállapított kapcsolatokra vonatkozóan 

élnek a kommunikációval. 

A nyilvános kommunikáció a 

közintézmények tevékenységét kísérő 

kommunikációs forma, amelynek célja az 

általános érdek kielégítése. A benyújtott 

üzenetek tartalmazzák a közhasznosság 

adatait. Így a nyilvános tájékoztatásnak 

ismertnek kell lennie a polgárok számára a köz 

szektorbeli szervezetek létezésének, 

működésének és feladatainak, valamint a 

meghozott határozatok jogszerűségének és 

megfelelőségének megismeréséhez. 

Ugyanakkor az állami kommunikáció arra 

törekszik, hogy megismerje a lakosság 

igényeit és vágyait annak érdekében, hogy a 

közintézmények, szerepük és feladataik révén 

saját tudásuk alapján jöjjenek el, és így 

általános érdek legyen. 

A nyilvános kommunikáció szerepe az, 

hogy meggyőzze, hogy az elvégzett 

intézményi politikák, valamint az elfogadott 

nyilvános határozatok révén általános érdek, 

így a polgárok közötti kohéziót. 
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Az állampolgárokat tájékoztatni kell a 

közszolgáltatások létezéséről és működéséről, 

az elégedetlenségét fejezi ki, amikor azt 

elégedetlen, akarata és szükségletei 

figyelembevételével kell figyelembe venni. 

A szakirodalomban az alábbi nyilvános 

kommunikációs kategóriákat találkozunk: 

a. A közlemény az elnöki intézmény: 

b. Kormányzati kommunikáció: 

kormány, minisztériumok és más, a 

kormánnyal alárendelt struktúrák; 

c. Parlamenti kommunikáció; 

d. A kormányzati közlést, valamint a 

közvállalkozásokat magában foglalók 

kivételével az állami szervek 

kommunikációja; 

A polgárok kapcsolatba kerülnek a helyi 

közintézményekkel, és ennek 

eredményeképpen tudniuk kell, hogyan kell 

kezelni a jogos érdeket, milyen iratokat kell 

befejezniük, milyen eljárásokat kell követniük. 

A helyi állami intézményeknek a nyilvánosság 

számára rendelkezésre álló gyakorlati jellegű 

információkat kell tartalmazniuk, például 

annak érdekében, hogy az állampolgárok 

számára megismertessék azokat a szabályokat, 

amelyeknek meg kell felelniük az 

erőfeszítéseiknek, hogy megkönnyítsék 

hozzáférésüket a helyi közszolgáltatások. 

A nyílt kapcsolat, a partnerség, 

megkönnyíti az információáramlást mindkét 

irányban. Ennek a kapcsolatnak a 

kezdeményezőjének közigazgatási 

intézménynek kell lennie, amelynek a 

leghatékonyabb és legspecifikusabb, a 

visszaható és a helyi erőforrások ismeretét 

szolgáló modelleket kell tekinteni. 

A kommunikáció megfelelő működése 

megkönnyíti az ellátási folyamat igazgatását és 

ellenőrzését, azon műveleteket, amelyekből a 

különböző folyamatok állnak, és amelyek 

erősen befolyásolják a köztisztviselők 

magatartását, a hatékonyságot és a lehetőséget 

Kölcsönhatások a legkülönbözőbb kategóriájú 

állampolgárok. 

Szervezett és funkcionális belső 

kommunikáció keretében folyamatosan 

tájékoztatják a személyzetet a közigazgatási 

intézményen belül mind arról, ami történik. A 

belső kommunikáció szintén fontos szerepet 

játszik a képzési vonalon és a személyzet 

motivációin, hozzájárulva ezáltal az ellátások 

minőségének megteremtéséhez, valamint a 

polgárok szükségleteinek és igényeinek jobb 

kielégítettségéért. 

A közintézmények sokféle technikát és 

kommunikációs eszközt tudnak használni, 

mint például: kiadványok, speciális brosúrák, 

megjelenítés, televíziós csatornák, média. 

A köztisztviselő és a polgár közötti 
kommunikáció 
 

A kommunikáció folyamata során a 

köztisztviselő és a polgárok kapcsolata a 

közigazgatási törvény lényegi részét képezi. A 

kommunikációs egységek, azaz a 

köztisztviselő (mint adó) és a polgár (mint 

üzenet-vevő) egyértelmű célkitűzésekkel 

rendelkezik: az adó célja, hogy tájékoztassa, 

meggyőzni, útmutató, elfog kamat, hatékony 

legyen, és a vevő arra törekszik, hogy Légy 

óvatos, megérteni, megtartják. 

Az állampolgárokkal való 

kommunikáció az alábbiak révén valósul meg: 

kitettségek, tájékoztatási tevékenységek, viták, 

kommunikációs ülések, nyomozati 

programok, kulturális-oktatási tevékenységek, 

versenyvizsgákon való részvétel, saját 

publikációk, transzmissziós írásbeli vagy 

szóbeli formában különböző információk a 

menedzsment és a speciális struktúrák a 

közigazgatás intézményei. 

A közigazgatás vezetőinek különös 

figyelmet kell szentelnie a köztisztviselők 

képzésének a polgárok közötti kommunikáció 
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megkönnyítésének. Ebben a tekintetben a 

következő feladatokat tudjuk azonosítani: 

· problémák diagnosztizálására ; 

· információgyűjtés,-ellenőrzés és-

terjesztés; 

· Az információértékelés 

eredményeinek továbbítása; 

· Konfliktusmegoldás. 

E feladatok elvégzéséhez a következő 

megoldási módokat lehet mérlegelni: 

· Aktív hallgatás; 

· Ösztönözze a problémák  ön-elemzését 

; 

· A hangszín vezérlése; 

· A megértés és a tolerancia termesztése; 

· Stresszoldó  légkör. 

Az interaktív állampolgári partnerség 

mindkét irányban magában foglalja az 

információmozgást. A hivatalos, intézményi 

szempontokkal túl a köztisztviselő-

állampolgár kapcsolatnak tartalmaznia kell 

egy bizonyos adag információt. 

A kommunikáció elengedhetetlen a 

szervezéséhez. Nyilvánvaló, hogy 

kommunikáció nélkül nem lehet szervezet, 

mert akkor nincs lehetőség a csoport 

befolyásolni a viselkedését az egyén. 

Ezenkívül bizonyos kommunikációs technikák 

elérhetősége nagyrészt meghatározza, hogy a 

döntéshozatali funkciók hogyan és milyen 

módon terjeszthetők az intézményben. 

A hatályos jogszabályok szempontjából a 

közintézmények felelősek a polgárok 

tájékoztatásáért (pontos és egyszerű 

tájékoztatás), a közönség fogadásáért és a 

velük kapcsolatos kérdésekben való 

konzultációért. 

Korszerű  kommunikációs 
módszerek a 
közintézményekben 

 

Ioan Mang, a Bihar Megyei Tanács 

alelnöke hangsúlyozza, hogy "mivel a 

teljesítményadminisztráció olyan 

közszolgáltatásokat kell, hogy biztosítson, 

amelyek kielégítik a polgárok igényeit, modern 

kommunikációs eszközöket használva velük 

kapcsolatban . ... " 

A kommunikációs folyamat módja 

nemcsak az üzenet átvitelével van hatással. A 

kommunikációs területen a modern dizájn is 

figyelembe veszi a kommunikátorok válaszát a 

kommunikációs folyamat után. A szervezeten 

belül vagy az ügyfelekkel kapcsolatban történő 

kommunikáció célja az e közleményt követő 

bizonyos tevékenységek elvégzésére 

vonatkozó információk összegyűjtése és 

terjesztése. A vezetési struktúrák az 

alkalmazottakkal kapcsolatos információkat 

igyekeznek közölni a szükséges munkával, 

viselkedésével és a szervezetnek a munkájuk 

eredményeképpen jelentkező előnyével. Az 

ügyfelek meg akarják oldani a problémáikat és 

a köztisztviselőiket, hogy megértsék az egyes 

személyek sajátos problémáit annak 

érdekében, hogy megoldják őket. Tehát a 

hatékony továbbítás valójában csak a 

kommunikációs folyamat korlátozott célja, 

mindig a kommunikációs folyamat során, a 

reakciók, magatartások és tevékenységek 

ösztönzésére kíván hozzájárulni. Hiába 

kommunikálunk helyesen, az üzenet pontosan 

eléri, ha nem rendelkezik az erő, hogy a dolgok 

a mozgásban, ha nem talál visza jelzést a 

beszélgetőpartnerben, vagy még több, 

felébreszti az ellenállás vagy a mellékhatás. A 

polgár vagy a tisztviselő szempontjából ez a 

kommunikációs mód nem kívánatos, sőt, akár 

ártalmas is lehet.  
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Az emberek nem fognak semmit csak 

azért, mert ők azt mondták, hogy tegyünk 

valamit, akkor nem is kénytelen elfogadni 

valamit, vagy bárki, ők ' csak elfogadni, amit 

akarnak, megérteni, és fontolja meg előnyös. 

A kommunikáció modern felfogása 

ebben a hatékony eszközben nem csak az 

információ átadásának, hanem a 

termelékenység és a teljesítmény 

ösztönzésének, valamint a munkahelyi és az 

ügyfelekkel való kapcsolatnak a javítását is 

látja. 

A klasszikus koncepcionális 

folyamaton túl a modern megközelítések 

figyelembe veszik, hogy az érzelmek hogyan 

befolyásolják az elért eredményeket, a munkát 

a munkahelyen és az életben. Ahhoz, hogy 

sikerül, amit akarunk vállalni nem éri el a 

logikus és objektív megközelítés jelenségek és 

sok munka, hanem az is, hogy vegye 

figyelembe a sokkal finomabb dolog az 

emberek közötti kapcsolat a kommunikációs 

folyamat, azaz az érzelmek, amelyek 

továbbítják és azok egymás között és a 

kommunikációs folyamat során megvitatott 

szervezettel vagy témával kapcsolatban jönnek 

létre. 

Intézményes kommunikáció a 

tipologizációs kritérium szerint lehet 

személyes és kollektív, közvetlen és nyilvános. 

A személyes kommunikáció az egyén, 

az emberek kollektív közössége számára van 

megcímezve. A könyvvizsgáló aktívan 

befolyásolja a kommunikációs eszközt. 

A közvetlen intézményi 

kommunikációt az intézmény végzi közvetítők 

nélkül, így kapcsolatot létesített a kibocsátó és 

a hajó között. A médián keresztüli 

kommunikáció olyan módszerek alkalmazását 

foglalja magában, amelyek idővel és űrben az 

interaktív információtovábbítás törvényének 

eltérő résztvevői. 

e-kommunikáció 
A modern korszak, de különösen a 

XXI-ik század, jelentős lépést jelent a 

kommunikáció fejlesztésében. 

Az elektronikus kommunikáció 

különbözik a klasszikus kommunikációból az 

üzenet továbbítása útján. Ha a kommunikációt 

hagyományosan az adó és a vevőkészülék 

között hozták, az elektronikus kommunikáció 

egy kibocsátó és egy több receptoros között, 

különböző elektronikus úton valósítható meg. 

Az elektronikus kommunikáció új 

kommunikációs formát, új módszereket hozott 

létre, amelyek lehetővé teszik azonnali 

üzenetek küldését, anélkül, hogy figyelembe 

kellene venni a távolság korlátait. A legtöbb, 

az elektronikus kommunikáció történik 

segítségével az Internet, hanem a segítségével 

más elektronikus technológia: a telefon, fax, 

telex, személyhívók, stb. 

Az elektronikus kommunikáció tudja, 

és a fejlődés felgyorsult ütemben fejlődhetett. 

A román közintézményekben az 

elektronikus kommunikáció még mindig a 

fejlesztési folyamatban van. A közigazgatás 

fejlesztésére és modernizálására szolgáló 

európai alapok azonban hozzájárultak 

Románia és az Európai Unió településének 

korszerűsítéséhez a munkavállalók által a 

polgároknak nyújtott szolgáltatások 

modernizálása érdekében. 

Az elektronikus kommunikáció 

fogalmának megvalósításának első lépéseit a 

román kormány és számos román közigazgatás 

már megtette. Az információs társadalom 

fejlesztésének előfeltétele az, hogy az állam és 

a polgárok kommunikációban részt lehessen 

használni az interneten. 

Így a közigazgatási tisztviselőknek 

továbbra is a modern kommunikációs 

technikákat kell beépítsék az adminisztrációs 

és irodai munkába annak érdekében, hogy 
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növeljék a polgárok számára kínált 

szolgáltatások minőségét. 

Az elektronikus kommunikáció 

számtalan előnyt kínál, kezdve az információk 

gyors és megbízható elterjesztésével a 

receptorok nagy tömegére, ebben az esetben a 

polgárokra és a köztisztviselőkre, és amíg a 

lényeges költségek nem kerülnek kivételre. Az 

E-kommunikáció lerövidíti az adminisztrációs 

folyamatot, a helyi közigazgatás irodáiban a 

kioszkokban elveszett időt, valamint a több 

rutinszerű tevékenység köztisztviselőkből 

történő erdőirtást. 

Az E-kommunikációs igazgatás 

biztosítja a tisztviselőket az intézményi 

szerződések és kérdések kezelésének 

hatékonyságáról, de a polgárokkal és más 

tisztviselőkkel folytatott közvetlen 

kommunikációban is. 

Az intézmények számítógépesítése 

fontos szerepet játszik a kommunikációs 

folyamatban. Az E-közigazgatás számítógépes 

rendszere újra meg fogja újra definiálni az 

állampolgár és a közigazgatás, illetve az üzleti 

és a közigazgatás közötti kapcsolatot, de a 

közigazgatáson belül is. Így az információs 

technológián keresztül az állami 

szolgáltatásokhoz és az információkhoz való 

hozzáférés is megkönnyíthető. 

Az e-kommunikáció fogalma az 
európai intézmények szintjén 

 

Az Európai Bizottság olyan 

kezdeményezést fogadott el, amelynek célja a 

közigazgatás ösztönzése az információs és 

kommunikációs technológiák társadalmi és 

gazdasági potenciáljának maximalizálása 

érdekében az egész Európai Unióban. 

Az "európai közszolgáltatások inter-

operabilitása felé" című közlemény célja, hogy 

közös megközelítést hozzon létre a tagállamok 

közigazgatásai számára annak érdekében, 

hogy segítse a polgárokat és a gazdasági 

szereplőket abban, hogy teljes mértékben 

kihasználják az egységes piac Eu. 

A hatékony inter-operabilitás 

szükségessége központi eleme a digitális 

menetrendnek, amely az Európa 2020 stratégia 

egyik kiemelt kezdeményezése. A bizottsági 

közlemény bevezeti mind az Európai Inter-

operabilitási stratégiát (SEI), mind az Európai 

Inter-operabilitási keretrendszert (CEI), az 

inter-operabilitást támogató kulcsfontosságú 

dokumentumokat és az információs 

technológiai politikát és Kommunikáció a 

közigazgatás és az állami szervek között az 

Unió egészében. 

A polgárok és a gazdasági szereplők a 

mindennapi életben jobb minőségű európai 

közszolgáltatások előnyeit élvezik, ha 

tevékenységüket vagy szabadidős 

tevékenységüket a lakóhelyük szerinti 

országon kívül kívánják bővíteni. 

A tagállamok számos 

államigazgatásának már vannak olyan 

intézkedései, amelyek javítják a 

közszolgáltatások nemzeti, regionális és helyi 

szintű inter-operabilitását. 

 

Az e-kommunikációs eszközök 
tipológiája-meghatározások és 
előnyök 

 

Az Internet megkönnyíti a globális 

adatkommunikációs szolgáltatásokat. Az 

interneten keresztül fájlokat lehet átvinni, 

tekintet nélkül a távolságot, amely elválasztja 

a címzetteket. Az Internet használatával e-mail 

(e-mail) is használható, és az információk 

vitafórumok segítségével is kicserélhetők. Az 

Internet a leggyakrabban használt formája a 

kétirányú kommunikáció, és nem a magas 

költségek és a gyors hatékonyság. A 
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webböngészők a weblapokhoz való 

hozzáféréshez, valamint az Internet-

összeköttetés általános elemeihez 

használatosak. 

Honlap 
A honlap több, szövegeket, fix képeket 

és animációkat tartalmazó internetes oldalt 

gyűjt össze. Webhelyeket lehet létrehozni egy 

szervezet, egy magánszemély vagy 

közintézmények-Polgármesterek, prefektúrák, 

általános és a helyi tanácsok. Használók 

látogat egy website-ban keres információ 

vagy-hoz bolt online. A weboldalak is gyors és 

hatékony kommunikációs eszköz. 

Honlapok lehet sorolni szerint a 

tevékenységi téma vagy tartalom általuk. 

Technológiai szempontból a weboldalon 

bármilyen típusú statikus adat és információ, 

tárgyalótermek, termékek és szolgáltatások 

eladása, hirdetések, nyomtatványok kitöltendő 

online, digitalizált hangok, videók, statikus és 

animált képek, speciális effektusok, dinamikus 

menük és még sok más. Egy website lehet: egy 

blog, web bejárat, web katalógus, web bolt, 

web bank, web egyetem, könyvtár, web 

enciklopédia, web képeslap, web újság stb. A 

weboldalakat a közigazgatás is használhatja, 

hasznos eszközként szolgál a munka 

előmozdításában és a polgárok problémáinak 

megoldásában. 

Az Internet fejlődésétől kezdve minden 

fontos intézmény, tekintet nélkül arra, hogy 

milyen területen működnek, használták a 

webhelyeket a tevékenységük és az online 

szolgáltatások népszerűsítésére. Technikai 

szempontból a honlap egy internetes cím- 

www.acégneve.com/.ro/. org/-amelyet egy 

Webtárhely Szolgáltató kezel. A website 

szolgáltat 24/7 online jelenlétet biztosit,  

vásárlók és tisztviselővel nonstop belépéshez.  

E-mail 
Az e-mail szolgáltatás (elektronikus 

levél/e-mail) a webszolgáltatás mellett az 

egyik leggyakrabban használt internetes 

szolgáltatás. Ez egy egyszerű és olcsó módja 

annak, hogy tartsa a kapcsolatot az emberekkel 

a saját hálózatán, hanem az emberekkel kívül 

is. Ha hagyományosan, a közintézmények 

használták a postához küld egy levelet, 

dokumentumot vagy választ a polgárok 

petíciók ma, az e-mail küld azonnali 

információkat elektronikus, anélkül, hogy 

magas költségek és a maximális 

hatékonyságot. Ennek megvalósításához e-

mail címre van szükség. A legtöbb 

internetszolgáltató egy vagy több e-mail fiókot 

kínál a kapcsolatszolgáltatások 

regisztrálásakor. Az e-mail fiók lehet 

házigazdája a helyi szerveren, vagy lehet web-

alapú (például-Yahoo!, Gmail, Hotmail). Ha 

helyileg üzemelteti az e-mailt, az csak a helyi 

kiszolgálóhoz csatlakoztatott számítógépről 

érhető el. A legtöbb tisztviselő elektronikus 

levél számlák, különösen azok munkában, van 

ebből típus. Ha a fiókja Internet alapú, így 

web-alapú, az e-mail is elérhető bármely 

számítógépről az internet-kapcsolat.  

Az e-mail a leggyakrabban használt és 

népszerű internetes alkalmazás. Az E-mail 

lehetővé teszi az emberek számára, hogy a 

földrajzi elhelyezkedéstől és időzónától 

függetlenül azonnali üzeneteket küldjünk és 

fogadhatunk.  E-mailben lehet továbbítani 

bármilyen adat-video, szöveg, hang, grafika. 

Az e-mail üzenet olyan szöveg, mint egy levél, 

de a címzett/címzettek és a feladó adatait is 

tartalmazza. Az e-mail előnyei: az üzenetek 

eredetének bizalmas kezelése és hitelesítése, a 

hálózati kapcsolat integritása, az üzenetek nem 

kimerülése a származás bizonyítása által, az 

üzenet aláírója képtelen megtagadni az üzenet 

elküldésének megtagadását. 

Elektronikus aláírás 
Az elektronikus aláírás egy kódolt kód, 

amelyet a Pénzügyminisztériumtól kérhetnek 

be, és amelyet bizalmas dokumentumok 

küldésére használnak. Az elektronikus aláírás 
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elektronikus formában megjelenő, a 

dokumentumokhoz csatolt/kapcsolódó 

információ. 

A digitális aláírás egy kódólt  

dokumentum, egy digitális kulcs (kriptált kulcs 

= egy titkos számítógépes algoritmus). A 

dokumentum minden módosítása hatással van 

az aláírásra, így az integritást és a hitelesítést is 

biztosítja. Az üzenetek továbbításának ilyen 

módja, a közigazgatás tisztviselői 

biztonságosan átadhatják a bizalmas 

dokumentumokat. A digitális tanúsítvány 

széles skáláját használja az elektronikus 

tranzakciók, beleértve az e-mail, e-

kereskedelem vagy elektronikus pénzátutalás. 

A digitális aláírás nem tagadható meg; 

Az irat aláírója nem állja azt, hogy az 

elektronikus aláírását meghamisították. Más 

szóval a digitális aláírások lehetővé teszik a 

digitális üzenetek hitelesítését azáltal, hogy a 

címzettet a feladó identitásának és 

üzenetintegritásának biztosításával biztosítja. 

A közigazgatásban végzett munka 

egyszerűsítésének módszere az elektronikus 

dokumentumok elfogadásának meghatározása. 

Az elektronikus aláírás használatával a 

dokumentumok biztonsága érdekében a polgár 

kitöltheti az egységes elektronikus formát, 

amelynek adatai automatikusan eljutnak 

minden érintett kormányzati részlegbe. Az 

Európai Bizottság az elektronikus aláírásról 

szóló irányelvtervezetet készített. 

Kiterjesztett elektronikus aláírás 
A kiterjesztett elektronikus aláírásnak 

az alábbi feltételeknek kell megfelelnie: 

· Az aláíró az egyetlen módon 

összekapcsolódik; 

·  Biztosítsák az aláíró azonosítását; 

·  Kizárólag az aláíró által ellenőrzött 

eszközökkel hozható létre; 

· Csatolni kell az elektronikus formában 

lévő dokumentumhoz, amelyre úgy 

vonatkozik, hogy az aláírást követően a 

dokumentum bármilyen módosítása 

automatikusan érvénytelenné teszi az 

aláírást. 

Az aláíró az a személy, aki 

elektronikus aláírás-létrehozó eszközt tart, és 

akár természetes személyként, akár jogi 

személyként viselkedik. A kiterjesztett 

elektronikus aláírás az egyetlen jogi értékkel 

rendelkező. Az ára kiterjesztett elektronikus 

aláírás körülbelül 100 €, és egy év 

érvényességét, de lehet megújítani ellen 

összege körülbelül 50 €. Azoknak, akik egy 

ilyen aláírás jogát szeretnék megvásárolni, be 

kell mutatnia az államháztartással foglalkozó 

Minisztériumnál egy nyilatkozatot, hogy az 

elektronikus aláírás a helyszínen beérkezett. 

Ami a biztonságot illeti, ez a 

legbiztonságosabb módja egy jogi aktusnak, 

egy dokumentumnak, mivel egy elektronikus 

dokumentum nem változtatható meg. A 

kiterjesztett aláírás alkalmazhatóságának 

területei: online utasítások benyújtása az 

ANAF-nak, számlák aláírása az adókód 

szerint, az ONRC-nek küldött dokumentumok 

aláírása a cégek letelepedése érdekében, 

jelentések a CNVM-nek, Jelentések 

egészségügyi otthonok (CNAS, CASMB, 

OPSNAJ, CASMT), üzenetek aláírása más 

állami intézmények (SEAP, CSA-CEDAM, 

BVB), aláíró vagy titkosított üzeneteket 

küldött e-mailben a partnereknek, hitelesítés 

számítógépes rendszerek Magán-vagy 

vállalattartomány. 

Chat 
Chat egy nyílt vitafórumot az 

interneten, ahol lehet beszélni a többi 

felhasználó valós időben használ álnév, egy 

azonnali üzenetküldő szolgáltatás. A chat, több 

ember tud beszélgetni egy időben, akik 

mindegyike láthatja valós időben, amit mások 

írtak. A csevegőcsoportok és a csevegőszobák 

általában témára vagy korcsoportra épülnek. 

Világszerte több chat szolgáltatás, a 

legismertebb, hogy Yahoo! Messenger. Más 
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13 beszélgetés programokat szeret Google 

Beszélgetés, Skype, Windows Él Hírnök volt 

fejlett. 

A csevegőszolgáltatást úgy is 

használhatja, hogy egy csevegőprogramot 

telepít a számítógépére vagy a böngészőjében, 

a megfelelő csevegőszolgáltatás webhelyre 

való belépéssel. 

Közösségi hálózatok 
A szociális háló által használt emberek 

csoportja a közös célok, mint például egy 

csoportja a diákok, politikusok, a 

köztisztviselők. A leggyakrabban használt 

szociális hálózatok a világ Twitter és a 

Facebook, ahol a felhasználók Regisztrálj és 

kölcsönhatásba léphet a többi felhasználóval 

már beiratkozott. Ezek a társadalmi hálózatok 

részét képezik a viszonylag új, globális 

jelenség nevű Web 2,0. A hálózat tagjai 

tevékenyen hozzájárulnak az 

információgyűjtésre és-terjesztésre mások 

javára. Twitter egy olyan platform, amely 

lehetővé teszi a felhasználónak, hogy küldjön 

rövid üzeneteket, maximum 140 karakter, egy 

baráti. 

A közösségi hálózatok használatának 

előnyei: új tudás és barátok kialakulása, a hírek 

és információk gyors terjedése. 

Hátrányait a szociális hálózatok: 

dezinformáció-nem kifejezetten nyilvánítja az 

információ forrását, vagy az információ célját. 

Blog  
A szó blog származik az angol 

kifejezés "web log", amely lefordítja az 

Internet log. A blog tartalmaz időszakos 

vagy/vagy folyamatos frissítések, amelyek 

általában a személyes jellegű, de is fel lehet 

használni, mint egy interfész az intézményi 

honlapok. 

A blog egy másik hatékony 

kommunikációs eszköz, amely gyakran 

állások maradékot (hozzászólások vagy 

cikkek) körülbelül egy téma, vagy számos 

téma. 

Hírlevél 
A hírlevél időszakos elektronikus 

kiadvány, amely különböző információkat 

tartalmaz egy adott internet oldalról, amelyet 

online e-mailen keresztül szállítanak azoknak 

a felhasználóknak, akik korábban már 

feliratkoztak. A cél az elektronikus hírlevél 

kell a kapcsolatot a célközönség és a közelség 

eléréséhez. A hírlevél hasonló a postán 

terjesztett nyomtatott kiadványhoz, aminek az 

az előnye, hogy elektronikus úton érkezik, és a 

világ bármely helyén azonnal megérkezik a 

címzetthez. Ezen kívül nem igényel további 

nyomtatást vagy terjesztéssel kapcsolatos 

költségeket. Elektronikus hír levélnek is 

nevezik, a hírlevelek az információs levelezés 

papíralapú változatának megfelelői. Így a 

végén az egyre szélesebb közönség.  

A hírlevél előnyei: 

· Hatékony promóciós és 

kommunikációs eszközök; 

· állandó kapcsolat az előfizetőkkel, és 

egy bizonyos kapcsolat létesítése 

velük; 

· Az előléptetett üzlet vagy kampány 

megbízhatósága és stabilitása. 

A hírlevél kell: rövid (az embereknek nincs 

idő) kell kérni (ne küldjön információt az 

előfizetők, akik nem kérték), jól szervezett 

(tartalmaznia kell a magyarázatot a tartalom és 

a mintákat), kezelésére egyszerű témák 

érdekes, hogy közvetlenül továbbítják, címek 

és tárgyak kell a megfelelő és vonzó, nem 

hiányzik az aláírás. Az is szükséges, hogy 

alaposan elemezze az olvasó profilját. Ezen 

kívül van még három fontos pont a sikere a 

hírlevél-vezetése az állandó kapcsolatot az 

ügyfelekkel, frissítése az adatbázis és a 

láthatóság a hírlevél jelentkezési űrlapot. 
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RSS  
Az RSS egy módja, hogy a honlap jön 

a felhasználó, így férnek hozzá több tucat vagy 

több száz hír percek alatt. RSS célja, hogy 

tartsa a felhasználó naprakész a legfrissebb 

híreket, blogokat, vagy bármilyen más 

információ a weboldalakon, hogy 

megváltoztathatjuk a tartalmat. RSS-fájlok 

összefoglalását a weboldalak általában alakult 

a fő címek vagy leírások rövid, és olvassa el 

ezeket az RSS fájlokat kell feliratkozni egy 

program olvasni őket. Az általános mód, egy 

ilyen program neve RSS Reader (RSS-olvasó). 

Az RSS formátumot használják, hogy 

könnyebben a címoldalára vagy a közzétett 

információk egy weboldalon, mellékelve rövid 

leírásokat és linkeket a megfelelő oldalakat a 

honlapon. 

Korszerű menedzsmenteszköz 
bevezetése 

A megyei szintű korszerű vezetési és 

kommunikációs rendszer megvalósítása 

megkönnyítheti az intézményi 

együttműködést, valamint megkönnyítheti a 

különböző fejlesztési projektekben részt vevő 

tágabb területek kialakítását. Az E-

kommunikáció egyszerűsíti a közigazgatás 

szolgáltatásait, mint például: 

· Az eredményorientált irányítás és a 

közszolgáltatások hatékonyságának 

javítása; 

· A döntéshozatali támogatásnak szánt 

innovatív kommunikációs módszerek 

előirányzatait és a jelenlegi gyakorlatba 

való bevezetését; 

· Az új, modern irányítási eszközök 

közösségiszintű bevezetése sokasodhat 

és többszörözhet más közigazgatási 

intézmények szintjén is. 

Egy ilyen biztonságos elektronikus hírközlési 

rendszer megvalósítása – mind intézményi, 

mind intézményközi szinten – célja a 

közszolgáltatások minőségének javítása és 

hatékonysága magas fokának elérése, a 

biztonságos kommunikációs áramlás 

garanciája és fenntarthatósága révén, kellő 

időben, és kifejezett hangsúlyt fektetve a 

csatornán kenti pénzügyi költségek és a 

közigazgatási együttműködési eszközök 

csökkentésére. A reform folyamatát és az 

igazgatási modernizációt is alapul véve ennek 

a korszerű gazdálkodási rendszernek az a célja, 

hogy garantálja az eredményorientált és 

teljesítmény-alapú igazgatási igazgatás 

fenntarthatóságát. 

GIS technológia a helyi 
adminisztrációban 
 

A térinformatikai rendszer (GIS) 

lehetővé teszi a térbeli adatok tárolását, 

szervezését, vizualizálását, integrációját és 

értelmezését, hogy a közöttük lévő 

kapcsolatokat megértsék, valamint mintákat és 

trendeket lehessen kialakítani. 

A GIS alkalmazása az adminisztrációt 

közvetlenül meghatározza a döntéshozatali 

aktus minőségének növekedését, a közvetlenül 

a mezőből összegyűjtött adatokon alapuló 

mélyreható elemzések megkönnyítésével. 

A menedzsmentcsapat számára 

elérhetővé tett GIS technológia értékes eszköz, 

amely hozzájárul a gazdasági fejlődéshez, a 

természeti erőforrások ésszerű védelméhez, a 

környezet megőrzéséhez és megőrzéséhez és 

az egészségvédelemhez. A GIS technológia a 

polgárok döntéshozatalában való alapos 

elemzését és együttműködését és részvételét 

teszi lehetővé. 

Az ESRI technológia lehetőséget ad a 

polgároknak arra, hogy pozitív hatást 

gyakorolhatnak jövőjüket, ami a környező 

világban bekövetkezett változások mély 

földrajzi megértését teszi lehetővé. 



 

40 

 

Az igazgatási struktúrák földrajzi 

jelzései növelik és fejlesztik a problémák 

megoldására való képességüket, azonnali 

válaszokat adnak, és döntéseket tesznek a 

dokumentált, pontosan kapcsolódó és 

szintetizált információkon alapuló döntések 

meghozatalán. 

GIS Modell a  helyi 
adminisztrációban 

A helyi közigazgatáshoz szükséges 

GIS-adatkategóriákat az ESRI a "80. Míg a 

technológiák és a formátumok az évek során 

megváltoztak, az ESRI által az adminisztrációt 

relevánsnak állított GIS-adatkategóriák 

továbbra is jelentősek. 

 

Gazdaságfejlesztés 
 

A gazdaság egyre inkább a globális 

eseményekhez kötődik. A gazdasági 

fellendülés érdekében a Közösségek és a 

szervezetek a GIS technológiát használják a 

gazdasági környezetben bekövetkező 

változások megértéséhez és a válság által 

sújtott területek megsegítése érdekében. A 

gazdaságfejlesztési ügynökségek GIS adatokat 

és eszközöket használnak az üzlet 

megőrzésére, gyarapítására és vonzására. 

A könnyen használható webes 

alkalmazások, fejlesztési ügynökségek a 

vezetők számára a szükséges adatokat és 

információkat abban, hogy döntéseket a 

fejlesztési és a beruházásokat. 

Állampolgárok, információforrás és a 
döntéshozatal aktív résztvevője 
 

Az online platformok, a pályázatok 

alapján, amelyek révén a polgárok aktívan 

részt vehetnek a közigazgatási 

döntéshozatalban. Fa polgárok közvetlen 

kapcsolatot a közigazgatás, és ennek 

eredményeként, irányítási struktúrák jobban 

megértsék az igényeit a polgárok szolgálják. 

A web-és mobilalkalmazások lehetővé 

teszik, hogy a közigazgatási szervezetek 

azonnal megkapják és elemezzék a polgárokat, 

a javaslatok, észrevételek és jelentések 

formájában továbbított válaszokat. Az okos 

telefonokkal bárki átközvetíthet, illetve 

ötleteket továbbíthat a valós idejű 

adminisztratív döntések javítására. 

Válságkezelés 
 

A GIS technológia megváltoztatta az 

emberek reagálhat és képes megbirkózni a 

katasztrófákkal. Árvíz, tüzek, viharok vagy 

más katasztrófák bekövetkezte előtt a GIS 

rendszerek a helyi önkormányzatok vezetőit 

mutatják be, hogyan lehet megelőző 

intézkedéseket megtenni és mik ezek. Egy 

esemény után a GIS-rendszerek segítik a 

szervezeteket a legnagyobb segítség 

szükségben. A célzott alkalmazások 

megkönnyítik a döntéshozóknak az igények 

gyors és pontos megállapítását, és ahol a 

különböző anyagi és humán erőforrásokat 

továbbítani kell. 
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Közbiztonság 
 

A GIS-technológia segítségével a 

hatóságok tájékoztathatják a polgárokat egy 

adott területen meglévő fenyegetésekről, hogy 

megismerjék az általuk veszélyeztetett 

kockázatok természetét. 

Komoly fenyegetések esetén, a GIS-

technológia segítségével, hatékony, a 

szükséges személyzet és erőforrások elosztása 

(rendőrség, tűzoltók, orvosok, katonák). 

Azélet és a vagyon védelme érdekében 

biztosítják a testületek közötti hatékony 

együttműködést. 

 

Egészségügyi és szociális szolgáltatások  
 

Az egészségügyi és szociális 

szolgáltatások terén a politikai döntéshozók 

GIS technológiát használnak a legjobb helyek 

megállapítására klinikák és kórházak 

megtalálásához. Figyelembe veszik az olyan 

paramétereket, mint a népsűrűség, a 

korszerkezet, a társadalmi felépítés, a 

rendelkezésre álló infrastruktúra, valamint a 

lehetséges járvány elleni küzdelem szükséges 

képzése. 

 

Földhivatali ügyintézés 
 

A földigazgatásért felelős 

struktúráknak ezeket az eszközöket konkrét és 

hatékony módon kell kezelnie a vállalati 

megközelítéshez való átállással. A technológia 

lehetővé teszi ezt a megközelítést azáltal, hogy 

a térinformatikai adatbázis a központja a 

kataszteri munkafolyamat, hasonló a 

munkafolyamat nagyvállalatok. 

A GIS szoftver az adatbázissal együtt 

nélkülözhetetlen a földigazgatáshoz. A GIS-

rendszer lehetővé teszi az adatok elemzését, 

kezelését, feldolgozását és terjesztését egy 

nyitott rendszerben, összhangban az 

informatikai szabványokkal és a meglévő 

rendszerekkel való együttműködésre, a 

jogszabályi előírásokkal összhangban. 

 

A különböző közösségek nagy vagy 

kicsi azonban, a fejlesztési tervek 

elkészítéséért felelős személyeknek a 

térinformációkkal kell dolgoznia a következők 

tekintetében: parcellák, a termőföld-és 

célállomás adatai, címek, közlekedési 

hálózatok, lakásalapok stb.  

Tanulmányozhatják, elemezhetik és 
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figyelembe is veszik a vidéki és regionális 

mutatók sokaságát, valamint a közösség előre 

jelzett szükségleteit. 

A GIS-rendszerek lehetővé teszik, 

hogy a szervezet teljes tevékenységének valós 

idejű képe legyen. Ha a teljes adminisztrációs 

infrastruktúra földrajzi kontextusban van 

megjelenítve, az adatok gyorsan megérthetőek, 

könnyen megoszthatók, és sokkal könnyebben 

lehet döntéseket tenni.  Ez képes lesz arra, 

hogy koordinálja és javítsa a munkát a 

különböző megyékben. 

Segédprogramok 
 

A GIS segítségével hatékonyan 

kezelheti a közüzemi szolgáltatásokat. A 

közüzemi hálózatok korszerűsítésére és 

működtetésére vonatkozó projekteket lehet 

tervezni és koordinálni. A GIS megoldás 

jelentős számú elemzőeszközt tartalmaz, 

amelyekkel megállapítható az új közművek 

optimális helyszíne, és az új közüzemi 

technológiák bevezetése is 

 

 

Példák a bevált gyakorlatra Magyarországon 
  

Magyarország – bevált gyakorlati példák  

 

Magyarország természetvédelmi területei 

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1605/ - természeti parkok, Geo parkok és a 

nemzeti parkok 

 

http://webmap.lechnerkozpont.hu/webappbuilder/apps/foldgomb1605/
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Védett területek – Magyarország- http://EUVKI.hu/ 

 

 

 

 

Vízgazdálkodás- https://geoportal.vizugy.hu/INSPIRE/index.html 

 

 

http://euvki.hu/
https://geoportal.vizugy.hu/INSPIRE/index.html
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Vízellátás-menedzsment - https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletgazd_vgt/ 

 

 

 

Mentési idők térképe - https://www.esrihu.hu/Maps/mentok/ 

 

https://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletgazd_vgt/
https://www.esrihu.hu/maps/mentok/
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  bűnözési Térkép 

 

Állami erdészetek  
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Erdőterületek térképe  

 

 

Térkép-erdei alap 
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Tűz-gyújtás Térkép a nyílt területeken 

 

Katasztrófavédelem 
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Budapesti önkormányzat hivatalos honlapja 

Példák a bevált gyakorlatra Romániában 
 

A helyi közigazgatásból kiindulva említhetjük  Románia egyes városaiba, amelyek a modern 

technológiákat használják a közigazgatásban. Nagyváradi város egyik legfontosabb városa, amely a 

GIS technológiát a jó területfejlesztési szervezésre használja fel. 

 

Nagyváradi városháza tétképe 

https://geoportal.budapest.hu/varosrendezes/frsz/
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Ancpi Térkép - geoportal 

 

 

E-Terra – Cadastre Romania 
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WWF 

 

 

Környezetvédelmi minisztérium – nemzeti környezetvédelemért felelős Ügynökség 
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Katonai topográfiai Intézet - geoportal katonai Topográfiai térképek és ortho-térképek 

 

 

A2008-2017 időszakban a kolozsvári körzet L. balesetek számával kapcsolatban végzett vizsgálat – 

közlekedési rendészet 
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Közmunka Minisztérium, fejlesztés és közigazgatás- interaktív térkép a korrupció-megelőzés terén 

a helyi közigazgatás szintjén azonosított bevált gyakorlatok - 

 

Városfejlesztési aplikáció - Brăila 



 

53 

 

 

Interaktív számítógépes alkalmazás, amely veszélyességi és kockázati adatelemzést végez.  
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Regionális politikák, regionális 
területrendezés és helyi 
területrendezés 

A regionális politika, a regionális 

tervezés és a területrendezés feltételei, bár 

gyakran szoros jelentéssel bírnak, világos, 

egyértelmű értelmezést igényelnek, az 

alábbiak szerint: 

· A regionális politika az a mód, 

ahogyan a kormányzati közigazgatás 

beavatkozott az ország régióiban a 

különböző tevékenységek elosztásával, 

és általában a gazdasági tevékenységek 

elosztására összpontosul. A 

gyakorlatban számos tevékenységet 

foglal magában, hogy ösztönözze a 

gazdasági kezdeményezések 

újraelosztását és ösztönzését a 

gazdasági hanyatlással vagy 

átszervezéssel küzdő régiókban; 

· A regionális politikát más módon 

érzékelik a regionális politikából, és 

regionális szintű döntéshozatalt von 

maga után a fing vagy az egész régióra 

vonatkozó cselekvések összehangolása 

céljából. A regionális politikát úgy 

tekintik, hogy a régiók közötti 

kérdésekkel foglalkoznak, míg a 

regionális tervezés a kérdések széles 

körére összpontosít, amelyek azonban 

egyetlen régióban történnek. A 

regionális tervezési mechanizmus – 

amely általában magában foglalja a 

regionális fejlesztési stratégia 

előkészítését és végrehajtását – és a 

koordinációban részt vevő 

intézményeket, változatlanul 

különbözik az egyik összefüggéstől a 

másiktól. A regionális tervezést 

decentralizált közigazgatási szervekkel 

vagy a választott önkormányzat által, a 

meglévő és funkcionális intézményi 

keretektől függően minden változatban 

el lehet végezni. 

· A területrendezési kifejezést egyre 

inkább az Európai Unió számos 

országában használják, mint például 

Észak-Nyugat-Európa esetében, ahol a 

területrendezési modelleket az Európai 

Területfejlesztési terv ihlette. 

Stratégiákat vagy területi terveket 

dolgoztak ki Írország, Wales, Skócia, 

valamint Flandria, Litvánia, Lettország 

és Észtország területén. Ezek a 

stratégiák különböző megközelítéseket 

fogadtak el, de közös pontjuk van a 

kormányzati részvétel élénkítésére, 

hogy a szakpolitikák és kormányzati 

intézkedések széles köre révén 

különböző területeken, például az 

egészségügy, az oktatás, a 

munkahelyteremtés, közlekedés, 

környezetvédelem, háztartások, 

kultúra, örökség és így tovább, hogy 

jelentős hatást gyakoroltak a 

különböző területekre. A 

területrendezés és a regionális 

gazdaságfejlesztési politikák fontos 

szerepet járhatnak a háztartások 
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fejlesztésében, és egy bizonyos 

területen a közlekedési infrastruktúra 

átszervezésében. A területrendezés és a 

regionális fejlesztés nagyon közel is 

értelmezhető, azonban egyes regionális 

fejlesztési stratégiák túlzottan nagy 

hangsúlyt tudnak a gazdasági 

tevékenységek fejlődésére és szem elől 

téveszteni a stratégia tágabb célját. 

A helyi fejlesztés "a fejlesztés folyamata, 

amely elsősorban gazdasági, egy 

meghatározott régióban vagy közigazgatási 

területi egységben történik, és amely az 

életminőség helyi szintű növekedéséhez 

vezet"; Célja a gazdasági prosperitás és a 

társadalmi jólét megteremtése azáltal, hogy 

kedvező üzleti környezetet teremt a sérülékeny 

csoportoknak a Közösségbe történő 

integrálása, endogén erőforrások 

felhasználásával, a magánszektor 

fejlesztésével.14 

A helyi gazdasági fejlődés a helyi 

önkormányzattal, a magánszektorral vagy a 

nonprofit szervezetekkel, a Közösséggel 

általában lehetőséget teremt arra, hogy 

együttműködjenek a helyi gazdasági és 

társadalmi helyzet javításában. A 

versenyképesség növelésére, a fenntartható 

fejlődés biztosítására és a növekedési előnyök 

 
14 Parlagi A. (2004), Közigazgatás szótár, 

Gazdasági kiadó, Bukarest, p. 84 
15 Luloff címereAe. És L. Swanson (1995), "közösségi 

ügynökség és elégedetlenség: a kollektív erőforrások 

erősítése", 351-372, A Befektetés az emberekbe: az 

emberi tőke szükségletek vidéki Amerika, szerkesztette 

legátfogóbb hatására összpontosít. A helyi 

gazdasági fejlődés magában foglalja a széles 

körű tudományágak és tevékenységek, a 

tervezéstől a gazdasági és marketing, a 

környezetvédelem, az üzleti struktúrák és az 

infrastruktúra fejlesztését, a lakhatás és a 

pénzügyi irányítás. 

A helyi fejlődés azért fontos, mert 

hozzájárul az egyén és a társadalmi jóhoz, a 

kommunikációs csatornák létrehozásával és 

fenntartásával, a forrásoknak a helyi igények 

szerinti szervezésével; Megteremti azt a 

fejlesztési keretet, amelynek révén a Közösség 

több, mint az alkotórészek összessége. A 

Közösség akkor erősödött meg, ha a lakosság 

közös cél, és közös célkitűzésekhez 

kapcsolódik; Ahhoz azonban, hogy a fejlődés 

valóban valóságos legyen, és a lehető 

legnagyobb hatást gyakorolnia kell a 

településekre, társadalmi és gazdasági 

célkitűzéseket kell tartalmaznia. A Közösség 

fejlődését a Közösség fejlődésének kell 

tekinteni, és ugyanakkor a közösség számára 

"fejlődést".15 

A hatékony helyi gazdasági fejlődést jellemzi 

a következők:16 

- Az egyéni, elszigetelt gazdasági 

fejlődéssel és projektekkel szemben 

követendő tevékenységekkel 

L. Beaulieu és D. Mulkey. Boulder, CO: Westview 

sajtó. 
16 Kanadai központ a közösségi megújulásáért 

2001-2009, 

http://www.cedworks.com/CEDdefinition.ht

ml  

http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html
http://www.cedworks.com/CEDdefinition.html
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kapcsolatos, több funkciós és érthető 

stratégia; 

- A gazdasági és szociális célok 

integrációja vagy halmozódása annak 

érdekében, hogy a Közösség 

fellendítési célkitűzése jobban 

érzékelhető legyen; 

- Olyan cselekvési szabályok, amelyek a 

lehető legtöbb és sokrétűbb számú 

lakossal mozgósíthatják a felelősséget, 

a fejlesztési testületek és a Közösség 

egésze számára; 

- Stratégiai tervekre és elemzésekre 

alapozott folyamat, az opportunista és 

tudománytalan taktikával szemben; 

- Egy kompetens és piacorientált 

pénzügyi irányítás és eredmények, 

amelyek összehozzák az 

eszköztulajdonosokat, az 

infrastruktúrát, a pénzügyi 

erőforrásokat, a partnereket és a 

támogatókat. 

 

A helyi gazdaságfejlesztési 
szereplők és hozzájárulásuk 
 

A helyi fejlesztési szereplők megtalálhatók: 

• Közszektor: helyben (polgármester, 

helyi Tanács), területi szinten 

(prefektus, közszolgáltatások, 

összehangolt), központi szint 

(kormány, gazdasági feladatokkal 

rendelkező minisztériumok, szociális 

védelem), stb.; 

• Magánszektor: üzletemberek, 

vállalkozók, vállalkozásitőke-alapok, 

kereskedelmi kamarák, munkaadói 

szervezetek, helyi szövetségek, üzleti 

központok és felkutatóintézetek, 

technológiai parkok, tanácsadói és 

képzési központok a KFT-k, bankok; 

• Civil társadalom: nem kormányzati 

szervezetek, média, szekták képviselői, 

szakszervezetek, a Közösség 

reprezentatív személyiségei. 

Közigazgatás – a helyi gazdasági 
fejlődés legfőbb tényezője 

A helyi gazdasági fejlődés 

elengedhetetlen a helyi önkormányzatok 

munkájának, amelynek ki kell dolgoznia a 

helységben rejlő lehetőségeket, az általa 

megjelölt tendenciákat és lehetőségeket, 

ugyanakkor a gazdasági fejlődés és a 

közösségi képzés a helyi problémák 

megoldásában, a korlátozott pénzügyi 

források, a megfelelő infrastruktúra hiánya stb. 

Tekintet nélkül a közösség méretére, a 

helyi közigazgatás ereje és szakértelme, a 

bonyolultsági szint elemzése, a 

gazdaságfejlesztési motor a vállalkozások 

ösztönzése, a jövedelemnövekedés alapvető 

forrása – mind közösségi szinten, és minden 

lakos számára – és hallgatólagosan növeli az 

életkörülmények jólétét és javulását. 

A helyi gazdasági fejlődésről a közigazgatás 

hatásköre a következő: 

a. A helyi fejlesztési tervek fejlesztésének 

biztosítása; 
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b. Vezeti vagy koordinálja a folyamatot a 

helyi gazdasági fejlődés; 

c. Helyi közszolgáltatások nyújtása; 

d. Kezelje a gazdasági fejlesztési 

projekteket.17 

A többi érdekeltekkel együttműködve a 

helyi önkormányzatok gazdasági fejlődést 

tudnak a Lokalitás profiljának és gazdasági 

potenciáljának meghatározásával, a helyi 

fejlesztési stratégiák megfogalmazásával, a 

Hatékony információs rendszer, a kis-és 

középvállalkozások támogatása, befektetések 

vonzása, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A helyi fejlesztési szereplők és kapcsolatuk 

Forrás: Pendiuc, T. és Boncea, Mariana (1991), a helyi gazdasági fejlődés-a szükségszerűség a Közösség, a "Japán 

koordinátái állami irányítás", gazdasági kiadó, Bukarest 

 

A helyi fejlesztés alapelveiről a következők 

tartoznak:18 

a. A vállalkozások bevételt, nem 

közigazgatást hozhatnak létre; 

b. A minőségi közszolgáltatások 

csökkentik a cégek költségeit; 

 
17 Pendiuc, T. és Boncea, Mariana (1991), 

Helyi gazdasági fejlődés-a Közösség 

szükségessége,  "Az állami menedzsment 

c. A jó infrastruktúra regionális 

versenyelőnyt teremt; 

d. A munkahelyek növekedése hozzájárul 

a polgárok bevételhez, de a 

közösséghez is; 

e. A helyi kultúra aktív tényező a 

versenyképeség tekinteteben. 

japán koordinátái", gazdasági kiadó, 

Bukarest, PP 44-46 
18 Pendiuc, T. és Boncea, Mariana (1991), op. 

Cit. 
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Vállalat 

 

Helyi közigazgatás 

 

Munkaerő, Jövedelem 

           Jövedelem, 

servicii 

Jöved

elem 

Adók 

 

Közszol

gálatok 

 

Közszol

gálatok 

 

Jövedele

m 

Adók 

Szolgálta

tások 

 



 

58 

 

A közérdeket szolgáló 
szolgáltatások hozzájárulása a 
helyi fejlődéshez 

A legtöbb országban a hatóságok 

felelősek a közszolgáltatások létrehozásáért, 

megszervezéséért és ellenőrzéséért, de a 

társadalmi helyzet kialakulásának és 

fejlődésének legfőbb lendülete a szociális 

szükséglet. Az összes olyan követelményt kell 

meghatározni, amelynek kielégítését a gyűjtés 

tagjai nélkülözhetetlennek tartják ahhoz, hogy 

a fejlettségi szintnek és a csoport státuszának 

megfelelő szintet és életmódot biztosítsuk. Így 

a társadalmi szükségletek a társadalom 

tagjainak egyéni szükségletei, a személyes 

fogyasztási szükségletekkel párhuzamosan 

kialakuló fejlődés eredménye, mint az emberi 

közösségek létezésének fontos dimenziója és a 

fejlettségi szint általános szintjével való 

összefüggés A társadalom és a hatóságok 

közötti kapcsolatok természete.19 

A szociális szükséglet több úton is 

megelégedést talál: a termékek fogyasztása, 

áruk beszerzése, szolgáltatások beszerzése, a 

társadalom által nyújtott szolgáltatások, stb., 

de függetlenül a szervezéstől és a fogyasztási 

módtól, a társadalmi igénytől, Alkalmazás 

útján kell manifesztnek lennie; A szociális 

keretben ezt a kérelmet az egészségügy, az 

oktatás, a képzés, a közrend, a 

környezetvédelem, a társadalombiztosítás, az 

infrastruktúra, a közművek nyújtása, stb. A 

közszolgáltatásokon keresztül érhető el.20 

A hatóságok felelőssége a közszolgáltatások 

létrehozásában, szervezésében és 

igazgatásában, a makrogazdasági 

iránymutatásokon, nemzeti politikán, fizikai-

földrajzi, területi meghatározó függően, Az 

egyes közösségek demográfiai, gazdasági és 

társadalmi körülményei, a hatóságok hatékony 

kapacitása a bizonyos felelősség vállalására és 

végrehajtására. Abból a tényből kiindulva, 

hogy a közszolgáltatások a helyi fejlődés 

biztosításához elengedhetetlenek, 

rendszerüket "a fejlesztés valamennyi területét 

lefedendő" kell építeni. Minden helyi 

közszolgálat egy vagy több fejlődési területet 

befolyásol, mint ahogy azt az alábbi táblázat is 

mutatja:21 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Plumb, I. ş.a. (2006), A. Cit., p. 49 
20 Matthew, Lucica és Abonh, S. (2009), Helyi 

fejlesztés. Fogalmak és mechanizmusok, Gazdasági 

kiadó, Bukarest 

21 Dincă, D. (2008), az op. Cit., PP. 102-114 
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Fejlesztési és kapcsolattartás a megfelelő közszolgáltatásokkal 

Nr 
CR

T. 

KÖZSZOLGÁLATO

K 

FEJLESZTÉSI TERÜLETEK 

Környe

zetvédel

mi 

Társad

alomfejl

esztés 

Gazdaság 

és piac 

Adminisztráció 

és rendeletek 

Oktatás Tudomány 

és kutatás 

Területr

endezés 

1 Környezetvédelmi               

2 Higiénia               

3 Közvilágítás              

4 Helyi tömegközlekedés               

5 Vízellátás, szennyvíz, 

szennyvíz 

              

6 Hőenergia elosztás               

7 Egészségügyi 
              

8 Gyám hatóság 
              

9  Idős emberek 

támogatása 
              

10 Embervédelem 

jövedelem nélkül 
              

11 A gazdasági 

tevékenységek 

támogatása 
              

12 Polgári védelem és 

közösségi rendőrség 
              

13 Helyi adók és adók 

beszedése 
              

14 Személyi állapot, 

személyek 

nyilvántartása               

15 Úttartás 
              

16 Helyi adminisztráció 

              

17 Oktatás 
              

18 Kulturális 

tevékenységek, sport 
              

19 Tudományügyi és 

kutatási szolgáltatások 
              

Forrás: DIN, D. (2008), Serviciile publice și dezvoltarea locală, Lumina Lex Kiadó, Bukarest, P. 103-104 
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A határokon átnyúló együttműködés 
általános elvei 

 

Annak érdekében, hogy ma és a 

jövőben is hatékonyak legyenek, a határokon 

átnyúló együttműködésnek a lehető 

legátfogóbbá kell tennie, és a kezdetektől a 

közös tevékenységek szervezésével kell 

jellemeznie: 

· A mindennapi élet minden aspektusát 

magába foglalja a határ menti 

régiókban: gazdaság, munka, 

szabadidő, kultúra, szociális 

problémák, lakhatás, tervezés stb.; 

· Annak érdekében, hogy a kezdetektől 

fogva és minden területen és mindkét 

határátkelőhelyeken a felek részt 

vegyenek; 

· kell végezni minden szinten: nemzeti, 

regionális és helyi. 

A határokon átnyúló együttműködés e 

koncepciója magába foglalja az 

együttműködés szükségességét valamennyi 

tervvel kapcsolatban, valamint a közöttük 

megvalósuló koordinációs folyamatok 

bevezetését. Ellenkező esetben 

elkerülhetetlen, hogy a különböző, olykor nem 

elviselhetetlen közigazgatási struktúrák 

alapján az Európai határ mindkét oldalán 

összeférhetetlenség történjen. 

Az európai regionális politikai koncepciók 

és célkitűzések alkalmazása és adaptálása a 

határon átnyúló régiók fejlődésének 

valóságaihoz ahhoz vezet, hogy ezen a 

területen egy sor alapvető elvet tesz majd ki. 

Így a regionális fejlesztés fő elvei 

(szubszidiaritás, decentralizáció, partnerség és 

a részvételi átláthatóság) mellett az európai 

határmenti régiók Szövetsége (AEBR) két 

másik alapelvet ad az együttműködéshez A 

határokon átívelő siker: 

· Közös, határokon átívelő fejlesztési 

koncepció vagy program megléte; 

· Regionális/helyi szintű közös 

struktúrák és független finanszírozási 

források. 

A szubszidiaritás elősegíti az autonómiát 

és az elszámoltathatóságat a helyi közösségnek 

a saját problémáival kapcsolatban, ösztönözve 

a helyi erőforrások felhasználását és csak 

akkor, ha a helyi erőforrások nem elegendőek. 

A szubszidiaritás elve nemcsak az Európai 

Unió és a tagállamok között érvényesül, 

hanem a nemzeti és helyi/regionális 

önkormányzatok között is alkalmazandó. A 

központi kormánynak a szubszidiaritás 

elvének összefüggésében az európai 

intézményeknek a nemzeti kormányokkal 

együttműködő együttműködésébe hasonló 

módon kell együttműködnie a helyi/regionális 

önkormányzatokkal. 

A decentralizáció elve szorosan összefügg 

a szubszidiaritás elvével, és alkalmazható 

azokon a területeken, ahol a feladatokat nem 

kezelik hatékonyan, vagy nem terjedt el 

minden szinten, és magasabb szintű 

felügyeletet igényelnek. A decentralizáció a 

hatáskör központi szintű átruházását vonja 

maga után, miközben tiszteletben tartja a 

költséghatékonyságot és az együttműködés 

követelményeit. 

A decentralizáció azt is megköveteli, hogy 

a polgárok részt vehesenek a döntéshozatali 

folyamatokban, a kormányzás valamennyi 

szintjén és az Európai Unió szintjén, a 

döntéseket a felmerült probléma szintjén kell 

meghozni – figyelembe véve a szükséges 

egyensúlyt A decentralizáció és az autonómia 

elvei között. 

A partnerségi elv megköveteli a részvételi 

politika fejlesztését regionális szinten, és a 

regionális fejlesztési felelősségeket és 

programokat megosztották a nemzeti 

kormányok, valamint a helyi és/vagy 
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regionális döntéshozók, valamint az állami és 

a magánszektor között. A partnerségi elvet kell 

alkalmazni a regionális és implicit határokon 

átnyúló fejlesztés programozásában és 

megtervezésében, valamint a regionális 

fejlesztési programoknak az "alulról felfelé" 

megközelítés alapján történő alátámasztása 

érdekében is. 

Az átláthatóság elve biztosítja a regionális 

fejlesztési politika felelősségét, különösen az 

erőforrások újraelosztása terén, elősegíti a 

helyi fejlődés megtervezéséhez, különösen, ha 

az érdekeltek képviselete a  határozatot 

továbbfejlesztették és kölcsönösen elismerték. 

A határon átnyúló tevékenység nem 

korlátozódik arra a tényre, hogy a szomszédos 

határrégiók először nemzeti szinten egymástól 

függetlenül fejlesztik saját programjaikat, 

prioritásaikat vagy projektjeiket, majd 

kapcsolatba kerülnek a határ másik oldaláról a 

partnerekkel. A határokon átnyúló 

együttműködésnek a nemzeti tervek 

kidolgozásának gyakorlatán túl kell lennie a 

projektjavaslatok belefoglalását követően, és 

automatikusan át kell alakítani egy határon 

átnyúló programra vagy projektre. A 

határokon átnyúló együttműködésre nemcsak 

azért is sor kerül, mert a külső finanszírozási 

források rendelkezésre állnak, bár ez a 

rendelkezésre állás fontos ösztönző és az 

együttműködés gyorsító része.  

A határokon átnyúló együttműködést 

illetően a következő típusokat különböztetik 

meg: 

-Határokon átnyúló együttműködés;  

-Régióközi együttműködés;  

-Transznacionális együttműködés.  

Az együttműködés e három típusát az 

alábbiakban ismertetésük szerint hasonlítják 

össze: 

 

Teljesítményértékelés az együttműködés egyes fajtáin 

Határokon átnyúló 

együttműködés 

Régióközi együttműködés Transznacionális együttműködés 

• Közvetlen 

együttműködés 

Szomszédos regionális és helyi 

önkormányzatokat minden 

területen a határ mentén, az 

érintett országok valamennyi 

szereplőjével 

• Szervezett, nem pedig 

Mert van egy hosszabb 

hagyomány (regionális/helyi) 

• Kapcsolódás a 

társításhoz 

Európai határmenti régiók 

(AEBR) 

• Együttműködés 

Regionális és helyi hatóságok, 

különösen az egyes területeken 

(nem minden területen) és 

egyes szereplők között 

• Szervezet során a 

Fejlesztés a kevésbé régi 

hagyománynak köszönhetően 

• Kapcsolódás a 

hálózathoz 

Európai régiók Szövetsége 

(ITS) 

• Az országok közötti 

együttműködés, 

Néha lehetővé teszi a régiók 

részvételét, különösen bizonyos 

területeken (pl. regionális fejlesztés). 

• Más 

Szélesebb körű, kapcsolódó területek 

• A szervezet még mindig 

Folyamatos 

• Az Inter-kapcsolat 

Csak kevés esetben kerül 

megrendezésre, de léteznek speciális 

megközelítések, amelyek a 

nemzetközi szervezetek (Európa 

Tanács, skandináv Tanács) által 

nyújtott munka keretén belül zajlanak. 
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Az elérhetőség, a minőség, a szervezés, 

a hozzáférhetőség és a térinformáció 

megosztásának kérdései számos szakpolitikai 

és információs kategóriában közösek, mivel a 

hatóságok különböző szintjein találkoztak. E 

kérdések megválaszolásával a térbeli adatok 

cseréjére, megosztására, elérésére és 

felhasználására, valamint a területi adatok 

inter-operábilis térbeliadat-szolgáltatásaira 

vonatkozó intézkedéseket kell elfogadni a 

hatóságok különböző szintjein és a különböző 

ágazatokban. Ezért szükséges a Közösségen 

belüli térinformációs infrastruktúra 

létrehozása. 

A tagállamok térbeli információs 

infrastruktúráit úgy kell kialakítani, hogy 

biztosítsák a térbeli adatok tárolását, 

rendelkezésre áll, és a legmegfelelőbb szinten 

tartják, hogy a Közösség különböző forrásaitól 

származó térbeli adatok több felhasználó és 

több alkalmazás között egységesített és közös 

módon kombinálhatók egymással, hogy egy 

bizonyos szintű hatóság által összegyűjtött 

térbeli adatok megoszthatók legyenek más 

hatóságok között, hogy a téradatok Olyan 

feltételek mellett áll rendelkezésre, amelyek 

nem akadályozzák a széles körű használatát, és 

a rendelkezésre álló térbeli adatok keresését 

könnyen el lehet végezni, egy adott célra való 

megfelelőségüket és a használatukat szolgáló 

feltételek megállapítását. 

A hálózati szolgáltatásoknak meg kell 

osztaniuk a térbeli adatokat a közösségi 

közhatóságok különböző szintjei között. 

Ezeknek a hálózati szolgáltatásoknak lehetővé 

kell tenni a térbeli adatok keresését, 

átalakítását, megjelenítését és kirakodását, 

valamint a téradatok és az elektronikus 

kereskedelmi szolgáltatások felhasználását. A 

hálózati szolgáltatásoknak az elfogadott 

minimumelőírásoknak és 

teljesítménykritériumoknak megfelelően kell 

működniük a tagállamok által létrehozott 

infrastruktúrák kölcsönös átjárhatóságának 

biztosítása érdekében. A szolgáltatási 

hálózatnak biztosítania kell a hatóságok 

számára azt a technikai lehetőséget is, hogy 

készleteiket és térbeli adataikat hozzáférhetővé 

tegyék. 

Bizonyos térbeliadat-készletek és-

szolgáltatások, amelyek a környezetet 

közvetlenül vagy közvetve befolyásoló 

közösségi politikákhoz tartoznak, harmadik 

személyek tulajdonában és kiaknázásban 

vannak. Következésképpen a tagállamoknak 

lehetőséget kell biztosítaniuk harmadik felek 

számára, hogy hozzájárulhassanak a nemzeti 

infrastruktúrákhoz, feltéve hogy ily módon a 

térbeli adatok és a térbeliadat-szolgáltatások 

kohézióját és könnyű használatát Ezek az 

infrastruktúrák. 

A tagállamokban szerzett tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a térinformációs 

infrastruktúra sikeres végrehajtása érdekében 

fontos, hogy a nyilvánosság számára 

minimális számú ingyenes szolgáltatás álljon 

rendelkezésre. A tagállamoknak ezért lehetővé 

kell tenni legalább a keresőszolgáltatások 

szabad felhasználását és bizonyos különleges 

feltételek mellett a térbeliadat-készletek 

megtekintését. 

A nemzeti struktúrák INSPIRE-ban való 

integrálásának megkönnyítése érdekében a 

tagállamok a Bizottság által kiaknázott 

közösségi geo-portálon keresztül biztosítják az 

infrastruktúrákhoz való hozzáférést, valamint 

minden olyan hozzáférési ponton keresztül, 

amelyről úgy döntenek, hogy Kihasználják 

magukat. 

Annak érdekében, hogy az 

információkat a hatóságok különböző szintjein 

hozzáférhetővé tegyék, a tagállamoknak el kell 

távolítania a nemzeti, regionális és helyi szintű 

hatóságok által e tekintetben tapasztalt 

gyakorlati akadályokat a Közfeladataik, 

amelyek közvetlen vagy közvetett hatást 

gyakorolhatnak a környezetre. 

A hatóságok számára lehetővé kell 

tenni, hogy könnyen hozzáférhessenek a 

közfeladataik ellátásához szükséges 

térbeliadat-készlethez és-szolgáltatásokhoz. 

Ez a hozzáférés nehéz lehet, ha az a hatóságok 

közötti egyedi eseti tárgyalásaitól függ, 

minden egyes alkalommal, amikor azt kérik. A 

tagállamoknak meg kell tenniük a szükséges 

intézkedéseket annak érdekében, hogy 

megelőzzék az adatmegosztást szolgáló ilyen 

gyakorlati akadályok kialakulását, például a 

hatóságok között előzetesen megkötött 

megállapodások igénybevétele révén. 
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Ha a hatóság ugyanazon tagállamban 

egy másik hatóság számára nyújt térbeliadat-

készleteket és-szolgáltatásokat, amelyek a 

közösségi környezetvédelmi jogszabályokkal 

összhangban a tájékoztatási kötelezettségek 

teljesítéséhez szükségesek, akkor a tagállam 

Az érintett tagállam szabadon dönthet arról, 

hogy e készletek és adatszolgáltatások nem 

tartoznak semmilyen díj hatálya alá. A 

térbeliadat-készletnek és-szolgáltatásoknak a 

kormányzat és más közigazgatási szervek, 

valamint a természetes vagy jogi személyek 

közötti, a nemzeti jognak megfelelő 

közigazgatási feladatok teljesítésére való 

megosztására szolgáló mechanizmusoknak 

figyelembe kell venniük Figyelembe kell 

venni, hogy szükség van a hatóságok pénzügyi 

életképességének megőrzésére, különös 

tekintettel azokra, akik bevételt kötelesek 

emelni. Mindenesetre a kiszabott díjak nem 

haladhatják meg a begyűjtés, a gyártás, a 

többszörözés és a terjesztés költségét, 

amelyhez az ésszerű nyereséget hozzáadják. 

A hálózati szolgáltatások nyújtását a 

személyes adatok védelmével kapcsolatos 

elvekkel teljes összhangban kell végrehajtani 

és alkalmazni az Európai Parlament és a 

Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 

24.) a személyes adatok feldolgozása 

tekintetében az egyének védelméről és az ilyen 

adatok szabad mozgásáról [1]. 

A hatóságok közötti térbeli 

adatmegosztási kereteknek, amelyekhez az 

irányelv megosztási kötelezettséget ír elő, 

semlegesnek kell lenniük, nem csak a tagállam 

hatóságai számára, hanem az ilyen jellegű 

állami hatóságoknak is Más tagállamok, 

valamint a közösségi intézmények. Mivel a 

közösségi intézményeknek és szerveknek 

gyakran integrálniuk és értékelniük kell a 

térinformációkat valamennyi tagállamból, 

képesnek kell lenniük arra, hogy a téradatok és 

szolgáltatásaik elérését és használatát 

feltételek mellett Harmonizált. 

Annak érdekében, hogy ösztönözzék a 

harmadik felek által hozzáadott értéknövelt 

szolgáltatások fejlesztését, mind a hatóságok, 

mind a nyilvánosság javára, szükséges 

elősegíteni a közigazgatási vagy nemzeti 

határokat meghaladó téradatokhoz való 

hozzáférést. 

A térbeli információs infrastruktúrák 

hatékony megvalósítása megköveteli az 

együttműködést az ilyen infrastruktúrák 

létrehozásában érdekelt valamennyi 

érdekeltnek, függetlenül attól, hogy azok 

adófizetők vagy felhasználók-e. Ezért a 

struktúrákat az Európai Unió Hivatalos 

Lapjának 25.4.2007 L 108/3 (1) HL L 281, 

23.11.1995, 31. Az * EK * rendelettel * 

módosított * irányelv * 1882/2003 (HL L 284, 

31.10.2003, 1. o.) Koordináció, amely a 

közigazgatás különböző szintjein is létezik, és 

figyelembe veszi a hatáskörök és felelősségek 

elosztását a tagállamokban. 

A jelenlegi technológiai szint és az 

információs infrastruktúrák terén szerzett 

konkrét tapasztalatok az ezen irányelv 

alkalmazásához szükséges intézkedéseknek az 

európai szabványügyi testületek által a 

98/34/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvben (1998. június 22.) megállapított, a 

műszaki szabványok és előírások területén 

történő információszolgáltatás eljárását 

megállapító eljárásnak megfelelően elfogadott 

nemzetközi szabványokra és szabványokra 

kell alapozniuk, Az információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatásokra 

vonatkozó szabályok (1). 

Mivel a rendelet által létrehozott 

Európai Környezetvédelmi Ügynökséget 

1210/90 a Tanács 1990 május 7-én az Európai 

Környezetvédelmi Ügynökség és az európai 

környezeti információs és megfigyelőhálózat 

létrehozásáról [2], azzal a küldetéssel 

rendelkezik, hogy közösségi szinten objektív, 

megbízható és összehasonlítható 

információkat nyújtson a Közösségnek, és 

többek között arra törekszik, hogy javítsa a 

környezeti információ áramlását, amely a 

politikák kidolgozásában hasznos, a 

tagállamok és a közösségi intézmények között, 

aktívan járuljon hozzá ezen irányelv 

végrehajtásához. 

A jobb jogalkotásról szóló 

intézményközi megállapodás (34) pontjának 

megfelelően a tagállamokat ösztönzik arra, 

hogy a maguk számára, illetve a Közösség 

érdekében készítik saját táblázataikat, amelyek 

a lehető legnagyobb mértékben bemutatják a 

Ezen irányelv és az átültető intézkedések, 

valamint azok nyilvánostétele. 
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Az ezen irányelv végrehajtásához 

szükséges intézkedéseket a Tanács a 

Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök 

gyakorlására vonatkozó eljárások 

megállapításáról szóló, 1999 június 28-i 

1999/468/EK tanácsi határozattal [4] 

összhangban kell elfogadni. 

Különösen azt a hatáskört kell a Bizottságra 

ruházni, amely kiigazíthatja az I., II., és III. 

Mivel ezek az intézkedések általános 

hatályúak, és céljuk az ezen irányelv nem 

alapvető fontosságú elemeinek módosítása, 

ezeket a vizsgálatokat az 1999/468/EK 

határozat 5a. 

A Bizottságot fel kell hatalmazni arra 

is, hogy a térbeliadat-készletek és-

szolgáltatások kölcsönös átjárhatóságának és 

összehangolásának technikai módozatait 

megállapító végrehajtási szabályokat fogadjon 

el, az adatkészletek és a szolgáltatások 

elérésének feltételeire vonatkozó szabályokat, 

valamint a hálózati szolgáltatások műszaki 

leírásokra és kötelezettségeire vonatkozó 

szabályokat. Mivel ezek az intézkedések 

általános hatályúak és céljuk az irányelv 

módosítása és új, nem alapvető fontosságú 

elemekkel való kiegészítése, ezeket az 

intézkedéseket az 1999/468/EK határozat 5a. 

Az ezen irányelv végrehajtásával és az 

INSPIRE infrastruktúra jövőbeli fejlesztésével 

kapcsolatos döntések előkészítő munkája 

szükségessé teszi ezen irányelv 

végrehajtásának folyamatos felügyeletét, 

valamint a rendszeres jelentéstétel. 

(35) mivel ezen irányelv célját, vagyis az 

INSPIRE-infrastruktúra létrehozását a 

tagállamok nem tudják kielégítően 

megvalósítani, a transznacionális kérdések 

miatt, valamint annak általános 

szükségességét, hogy összehangolják az , a 

térinformációk cseréjét és megosztását a 

Közösségben, és ezért jobban megvalósítható 

közösségi szinten, a Közösség a 

szubszidiaritás elvével összhangban 

intézkedéseket fogadhat el, a Szerződés 5. Az 

arányosságnak az említett cikkben 

meghatározott elvével összhangban ez az 

irányelv nem lépi túl a cél eléréséhez 

szükséges mértéket.22 

 

  

 
22 Az Európai Bizottság 2007/2/EK irányelve 

EEurópai és CAz Európai Közösség térinformációs 

infrastruktúráját létrehozó Tanács 2007 március 14. - 
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Helyi integráció 
 A térképek látható információk az alábbi linkek-el  elérhetők. 

 

Şinteu község -  kataszteri terület link... 

 

Şinteu község - kataszteri telkek link... 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cfc6ba3c733a42d7be285715ae1aeacc
https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=cfc6ba3c733a42d7be285715ae1aeacc
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Şinteu község -kerékpárutak - Travel link... 

 

Şinteu  község – terep árnyékolási térkép link... 

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e213bd0f59f74b729c7335ef934d1ff0
https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e9289ebed29c4053a0727291ed6507fa
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Şinteu község - turisztikai nevezetességek link... 

 

Şinteu község -kilátás- 3D térkép - link... 

A község fejlődése érdekében optimális megoldást kell találni egy úgynevezett digitális 

község megvalósítására és fejlesztésére – egy jó példa erre a Lighthouse projekt Németországban, a 

szociális hatású digitális szolgáltatások területén.   

A digitalizációval foglalkozó projekt, és különösen a digitális szolgáltatások végrehajtása 

érdekében alapvető fontosságú egy innovációs infrastruktúra kiépítése. Interdiszciplináris 

munkacsoportokra van szükség, például a digitalizáció terén erős háttérrel rendelkező, de társadalmi-

gazdasági hátterű, helyiekkel rendelkező embereknek is. A kreativitás kibontakoztatása, 

elengedhetetlen hogy jó ötletekkel dolgozzon. Ehhez először ki kell vizsgálni a jelenlegi 

kezdeményezéseket és a meglévő projekteket az inspiráció elérése érdekében.  

https://dgtatamd.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=fe5973c52f1e42b4976e75fa8d9330d9
https://dgtatamd.maps.arcgis.com/home/webscene/viewer.html?webscene=7f204881cf2d4ec985148057cda5a035
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Hogy dolgozzon ki fenntartható megoldásokat, több ötletre lehet szükség, hogy átalakítható 

és kombinálható egy új és innovatív koncepció létrehozása, ami a vidék számára működik. Ami a 

projekt megvalósítását illeti, egy terv, költségvetés, ütemterv és motivált csapat minden lényeges.  

A németországi digitális falvak projektjének megvalósításáért az ”élő laboratórium” 

megközelítését használták (lásd az élő laboratórium ábrát). Ez az elméleti keret a laboratóriumokban 

meglévő élettevékenységen alapszik. Az első fázisban a "fogalmak" és a konkrét megoldásokat 

vitatták meg a lakosság és más érdekelt felekkel. Ennek eredményeképpen kidolgozták a 

prototípusokat, amelyeket tovább dolgoztak az érdekeltekkel, amíg konkrét megoldásokat nem 

digitalizálnak, különösen mobil alkalmazások vagy digitális webes szolgáltatások formájában.  

 

A forgatókönyv, a helyi termékek és szolgáltatások alapja egy helyi online piacon, ahol a helyi 

eladók eladhatják termékeiket online. A résztvevő szállítók közé tartozik a helyi pékségek, 

biogazdaságok, zöldség-farmer, rendszeres szupermarketek, hanem a gyártók a nem-élelmiszeripari 

termékek, mint a sport boltok, gyógyszertárak, mosodák, könyvesboltok és könyvtárak. Miután egy 

megrendelést nyilvántartásba, a rendszer szállításokat generál, amelyek önkéntesek  segítségével egy 

mobil alkalmazásba kerülnek.   

Az önkéntes szállítások motiválására, egy úgynevezett Digitaler (virtuális valuta), lehet nyerni 

amit el lehet költeni más rendszerben. Az öko-rendzer a csomagterminálokkal együtt készül, ahol a 

lakosok is gyűjthetnek megvásárolt cikkeket.  

Helyi beszállítók is részt vesznek, mivel a legtöbb helyi gazdálkodóknak már volt valamiféle 

kézbesítési szolgáltatás. A termelők most osztozhatják a többlettet és haszáltnak egy hatásosab új 

mobil applikációt, melyik a szállítást hatékonyságát növeli.  

A digitális falvak Project fontos lehetőséget kínál a digitális szolgáltatások és a rezidens 

elkötelezettség, hogy bemutassa a pozitív aspektusait a vidéknek.  

A második alkalmazási terület a kommunikáció volt, ami igen nagy kiterjedésű. A nyújtott 

szolgáltatások eddig is Dor+news, a helyi hírportálon, amely lehetővé teszi települések számára, hogy 

gyorsan tájékoztassa a lakosokat a helyi hírekkel és eseményekel. Ez is elérhető a riporterek, klubok 

és a helyi szervezetek, és automatikusan integrálja a meglévő hírforrások a web-re és a szociális 

médiában.  

A Dorffunk app kiterjesztette a hír rendszert egy "az én falum az én zsebembe" oldat, melyik  

elérhetővé teszi  a helyi híreket a közösségnek.  Dorffunk a fő hozzáférési pont a digitális falvakban, 

ahol a felhasználók információt találnak a helyi eseményekről, kínálnak  szolgáltatásokat a 

közösségnek és még sok mást.  
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A digitális falvak egy innovatív projekt Németországban a digitális szolgáltatások terén, 

társadalmi hatással a vidéki térségekben. A digitalizációval foglalkozó projekt, és különösen a 

digitális szolgáltatások érdekében elengedhetetlen egy innovációs infrastruktúra kiépítése. 

Interdiszciplináris munkacsoportokra van szükség, csakúgy, mint a digitalizáció terén erős hátterű 

emberek, hanem a társadalmi-gazdasági kontextusba került emberek és a vidéki térségbeli helyiek is. 

A kreativitás kibontakoztatása, hogy a jó ötletekkel dolgozzon, elengedhetetlen. Ennek érdekében 

először is ki kell vizsgálni a meglévő kezdeményezéseket és projekteket egy bizonyos inspiráció 

elérése érdekében. Ahhoz, hogy fenntartható megoldásokat hozzunk létre, több ötletekre lehet 

szükség, amelyeket át kell alakítani, és egy olyan új és innovatív koncepciót kell létrehozni, amely 

egy adott vidéki térség számára működik. A projekt megvalósítása szempontjából a terv, a 

költségvetés, az időtervezés és a csapat mind nélkülözhetetlen. Ez jól működik, ha a lakosság 

megvitathat gyakorlati megoldásokat egy adott problémára, kifejezi, mit szeretnek és mit nem 

szeretik. Ezekben az élő laboratóriumi üléseken a fő sikertényező a lakosok szükségleteinek 

azonosítása, amelyek gyakran az azonosított problémák eredetét jelentik. A helyi befolyás, valamint 

a lakosok számára rugalmas részvételi modellek biztosítása elengedhetetlen. A helyi önkormányzatok 

számára a digitális Tanács létrehozása ígéretes eredményeket hozott és figyelembe kell venni még a 

vidéki térségekben is. Amint a projektek működnek, a kommunikáció az eredmények és a sikerek a 

lakosok is fontos. A digitális falvak projekt megmutatta, hogy a digitális szolgáltatások milyen 

potenciállal rendelkeznek a vidéki térségek általános helyzetének javítására Németországban. 
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Következtetések 
Okos fejlődés már nem csak egy 

lehetőség között sok más, ez a 

megnyilvánulása a társadalmi felelősség. 

Függetlenül attól, hogy a motivációk és jellege 

a részvétel, a megszállt pozíció és időtartamát 

a misszió, megbízás, szerződés, 

véleményformálók, megválasztja, bármely 

Közösség határozatait tisztában kell lennie, itt 

és most, hogy tartozunk a jövő nemzedékek 

Hasonlóan az a személy, amelyhez tartozunk. 

 Felületes kezelése hogyan aknázzák ki 

(minden egyes Közösség) a források (beleértve 

az emberi lények) és mi feldolgozás hulladék 

(maradványok), és figyelmen kívül hagyja a 

hatások ezek a beavatkozások a természeti és 

társadalmi környezetre (szemszögéből A 

Közösség tagjainak napi élete és a jövőbeli 

fenntartható fejlődés lehetőségei már nem 

elfogadhatok. 

 Másrészről, a digitális technológiák 

nem szerepeltette a városi élet minden 

területén, rövid idő alatt hátrányt jelent (tehát 

több, mint egy kudarc vagy lehetőség). A 

modern közszolgáltatások már 

elképzelhetetlen a digitális és intelligens 

komponens nélkül. 

 Az is megemlítette, hogy nem minden 

területen a "smartification" nagy pénzigényes, 

épp ellenkezőleg, egyszer kezdődött, a 

folyamat előnyös lesz a kreatív (helyi és 

globális) források, szinkronizálja az 

erőfeszítéseket, és maximalizálja az 

eredményeket, még a Potenciál vonzása alapok 

(és egyéb források). 

Ahhoz, hogy a teljes tanulmányt 

megvalósítsák, hangsúlyozni kell, hogy az 

érdeklődés a legjobb gyakorlat a 

partnertelepülések érdeklődési területein. 

Stratégiákat kell kidolgozni az olyan 

információkhoz való hozzáférésre 

vonatkozóan, amelyek: 

a. A korszerű kommunikációs 

technológiák népszerűsítése 

b. Az adatkezelési kapacitás javítása 

c. A közigazgatási tevékenységek 

fokozott átláthatósága 

d. A részvételi folyamatok előmozdítása a 

döntéshozatalban 

Az összegyűjtött és rendszerezett adatokat 

minden partner rendelkezésére bocsátják, hogy 

tovább gazdagítsák az ezzel kapcsolatos 

ismereteket. 

A tanulmány példákat mutat be a 

határmenti terület mindkét oldaláról a helyes 

gyakorlatra, a nagyközönség számára korszerű 

kommunikációs eszközök 

hozzáférhetőségének javítását szolgáló 

szakpolitikák végrehajtása terén. 
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______________________________________________________________ 

        Az Interreg V-A Románia-Magyarország program célja a román-magyar közös projektek 
finanszírozása, amelyek a határ mindkét oldalán azonosított szükségletekkel foglalkoznak, és 
amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat igényelnek, hozzájárulva ezáltal a 
támogatható terület fenntartható fejlődéséhez. A program a régióban végrehajtott, határokon átnyúló 
együttműködési programok folytatása, amelynek teljes költségvetése megközelítőleg 232 millió EUR, 
ebből 189 millió EUR az Európai Regionális Fejlesztési Alap vissza nem térítendő finanszírozása. A 
program támogatható területe a magyar oldalon Arad, Bihor, Szatmár megye és Temes megyék, 
valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék. 

                                                    

                                               www.interreg-rohu.eu 

 


