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Vir tu á lis tér
és köz igaz ga tás

A tér az in for má ci ós tár sa da lom ban

Az in for má ció kom mu ni ká ci ós tech no ló -
gia meg je le né se és el ter je dé se az utób bi év ti -
zed ben tel je sen át ala kí tot ta a gaz da sá gi fo -
lya ma tok tér be li sé gét és mun ka fo lya ma tát.
A fi zi kai tá vol sá gok rö vi dül tek, vagy el is
tûn tek a táv mun ka és az on li ne vá sár lá si le -
he tõ sé gek meg je le né sé vel. Az in for má ci ós
tár sa da lom tere ked ve zõ a kény sze rû moz -
gás kor lá to zott ság (rossz vagy költ sé ges köz -
le ke dés, rok kant ság, be teg ség, gyer mek ágy
stb.) hát rá nya i nak le küz dé sé re.

Az in for má ci ós tár sa da lom igé nye i nek
meg fe le lõ en a szol gál ta tá sok te rén – és itt el -
sõ ként a szó ra koz ta tó ipart kell ki emel ni –
egy re na gyobb az igény a fi zi kai tér ki tá gí tá -
sá ra ké pes, illetve új di men zi ó kat lét re ho zó
rend sze rek iránt. Je len leg eze ket az úgy ne -
ve zett vir tu á lis tér ben mû kö dõ há rom di -
men zi ós rend sze rek kép vi se lik leg ma ga sabb 
szin ten.

Ja ko bi1 meg ha tá ro zá sai nyo mán az in for -
má ci ós tár sa da lom tere több szin tû; a va lós
tér „alatt” – mint inf ra struk tú ra – meg je le -
nik a ki ber tér, ami az elekt ro ni kus há ló za -
tok, ve ze té kek, le fe dett sé gek, szer ve rek és
prog ra mok „kar te zi á nus” vi lá ga.2 A men tá -
lis tér két fé le le het: egy részt je len le gi té -
mánk, a vir tu á lis tér, más részt a va ló sá gos,
fi zi kai tér ben is meg je le nõ vir tu á lis ele mek
tere, vagyis az úgy ne ve zett hib rid tér,
amely nek a ki hasz ná lá sa már a tu do má -
nyos-fan tasz ti kus Mát rix, Ha son más és Ava -
tar fil mek vi lá gát idé zi a – ta lán nem is túl tá -
vo li – jö võ ben.

Vir tu á lis tér

A vir tu á lis tér fo gal mát ép pen két év ti zed -
del ez elõtt ha tá roz ták meg mint elektro -
nikus rend sze rek ál tal ge ne rált in ter ak tív
há rom di men zi ós kör nye ze tet, ame lyet a fel -
hasz ná lók át él het nek.3 A ma gyar szak iro da -
lom ban Ne mes la ki4 fog lal ja össze leg ért he -
tõb ben a vir tu á lis tér ben mû kö dõ gaz da ság
jel lem zõ it. Ezek sze rint a vir tu á lis va ló ság
nem más, mint a szá mí tó gé pes rend sze rek
se gít sé gé vel lét re ho zott mes ter sé ges kör nye -
zet, amely ben a fel hasz ná ló vir tu á lis iden ti -
tá sa („ava tar ja”) va lós ide jû kap cso lat ba lép a 
va ló sá gos dol gok szim bo li kus rep re zen tán -
sa i val. 

Itt áll junk meg egy pil la nat ra; a hipno te -
rápiával fog lal ko zó ame ri kai Gold berg pro -
fesszor5 – a vál to za tos ság ked vé ért nem -
csak a múlt ba, ha nem – a jö võ be is utaztat ja
pá ci en sei tu da tát. Köny vé ben a leg meg döb -
bentõbb be szá mo lót egy, a har min ca dik szá -
za dig elõ re ju tott pá ci ens adja, aki – bár egy -
ál talán nem tud ta ér tel mez ni a jö võt – há -
rom di men zi ós, azaz fi zi ka i lag is a va lós
tér ben moz gó, az em be rek tu da tá val felte -
hetõen bio fi zi kai kap cso lat ban álló, tel je -
sen élet hû, hu ma no id „ava ta rok kal” pró bált 
kom mu ni kál ni – si ker te le nül. Jól le het ez
ma még meg mo so lyog ni vagy a mo zi vá -
szon ra való téma, a fel hasz ná lók em ber i ér -
tel mét hor do zó és fi zi kai ér zé ke lé sek re ké -
pes rep re zen tá ci ói már ma is lé tez nek, és
nem csak a szá mí tó gé pes já té kok ban, ha nem
az e-bu si ness – igaz, hogy egye lõ re csak a
mes ter sé ges – vir tu á lis te re i ben; pél dá ul egy
on li ne we bá ru ház ban, egy bank ban, vagy egy
va lós ide jû kon cer ten, aho vá vir tu á li san
láto gathat a fel hasz ná ló. Az ava ta rok és a
 valós sze mé lyek bio fi zi kai kap cso la tai már
azt is le he tõ vé fog ják ten ni, hogy a vir tu á lis
tér sze rep lõi ki lép je nek a va ló di tér be – õk le -
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het nek azok, akik kel a har min ca dik szá zad -
ba idõ uta zást tett pá ci ens ta lál koz ha tott. 

Ami kor mind ezt meg mo so lyog juk, ne
feled jük, hogy ma már olyan dol gok ra va -
gyunk ké pe sek az in ter net se gít sé gé vel, ami -
ket akár csak 10-15 év vel ez elõtt is még szin -
tén a fan tá zia vi lá gá ba so rol tunk vol na.
A fej lett vi lág ban már ma is elõ for dul, hogy
egy cég ve ze tõi va lós ide jû üz le ti meg -
beszélést tar ta nak iro da há zuk vir tu á lis vál -
tozatában, anél kül hogy fi zi ka i lag ott len -
nének – és ez nem vi deo kon fe ren cia –; vagy
pél dá ul egye te mis ták gyü le kez nek egy vir -
tuá lis sze mi ná ri u mi tan te rem ben, ahol érde -
mi órá ra ke rül sor, mi köz ben a hall gatók és
az ok ta tók va ló já ban bár hol le het nek.

A fel sõ ok ta tás és a ku ta tás kap csán ki kell
emel nünk annak fon tos sá gát, hogy az in for -
má ció kom mu ni ká ci ós csúcs tech no ló gia itt
meg je len jen. Is me re tes, hogy a 21. szá zad
elsõ év ti ze dé nek a vé gén be kö vet ke zett gaz -
da sá gi vál ság alatt csak az in no vá ció ori en tált 
cégek tud tak pros pe rál ni.6 Az in no vá ció
gaz da sá gi meg je le né sé nek ka ta li zá to ra a fel -
sõ ok ta tás és a tu do má nyos ku ta tás. Erre – a
köz igaz ga tá son be lül – leg jobb je len ko ri pél -
da Észt or szág ese te, ahol a rend szer vál tás
után ext ra hang súlyt fek tet tek a fel sõ ok ta -
tás és ku ta tás ál lam i tá mo ga tá sá ra, ma ga san
az uni ós át lag fe lett.7 Gon dol junk az ész tek
e-köz igaz ga tá si aka dé mi á já ra és a jól mû kö -
dõ észt elekt ro ni kus köz igaz ga tás ra, amely a 
rend szer vál tá suk után egy év ti zed alatt meg
is va ló sult.

Egy ér tel mû, hogy ha nem aka runk so kad -
szor ra is a fej lett vi lág mögé ke rül ni, nem te -
he tünk úgy, mint ha ezek a tech no ló gi ák
nem lé tez né nek. An nál is in kább, mert az
ilyen tí pu sú al kal ma zás fej lesz té sek ben ma -
gyar és ma gyar szár ma zá sú szak em be rek is
je len tõs részt vál lal nak – a fej lett vi lág ban.
A vir tu á lis tér egye lõ re a köz igaz ga tás te -
rületén még zár va van – vi lág szer te. En -
nek a rö vid ta nul mány nak az a cél ja, hogy

meg gyõzze a dön tés ho zó kat és a köz igaz -
gatás- tudomány szak mai kö zön sé gét ar ról,
hogy most adó dik egy tu do mány tör té nel -
mi le he tõ ség, ami kor a ma gyar igaz ga tás tu -
do mány és fel sõ ok ta tás a vi lág él vo na lá ba
kerül het a há rom di men zi ós információ -
kom mu ni ká ciós tar ta lom fej lesz tés vo nat ko -
zá sá ban.

Köz igaz ga tá si tar ta lom a vir tu á lis tér ben

Choi8 sze rint a vir tu á lis tér ele mei a mes -
ter sé ges és ter mé sze tes dol gok szim bo li kus
rep re zen tán sai. Ami kor te hát vir tu á lis köz -
igaz ga tá si te ret épí tünk, a szolgáltatás min tá -
kat a való vi lág, vagyis a tény le ges szol gál -
ta tá sok má so lá sá val kell lét re hoz nunk.
A vir tu á lis igaz ga tá si tér lét re ho zá sa so rán a
va ló di fi zi kai igaz ga tá si tér ele me i nek egy-
 egy sze le tét kell mi nél pon to sab ban utá noz -
ni, mo del lez ni, le gyen az egy ügy fél szol gá la -
ti épü let, vagy egy el já rás mun ka fá zis-so ro -
za ta. 

A szak iro da lom sze rint a vir tu á lis tér épí -
té sé nek há rom fel té te le van, ame lyek az igaz -
ga tá si cél lal lét re ho zott vir tu á lis vi lág ese té -
ben az aláb bi ak le het nek: 

1. az elekt ro ni ku san ge ne rált három di -
menziós igaz ga tá si (hi va ta li) kör nye zet;

2. a vir tu á lis igaz ga tá si kör nye zet szim -
bo li kus sze rep lõ i nek (az ügy in té zõ nek 
és az ügy fe lek nek) va lós ide jû in ter ak -
tív ké pes sége;

3. a tel jes fel hasz ná lói át élés (tel jes körû
ügy in té zés) le he tõ sé ge, amely az elekt -
ro ni kus köz igaz ga tás szo fisz ti ká ci ós,
ki fi no mult sá gi szint jei kö zül a transz -
for má ci ós9 szint nek fe le l meg.

A fen ti ek fé nyé ben te hát a hi va tal épü -
letének kül sõ meg je le né sé tõl kezd ve a bel sõ 
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ügy in té zé si te re kig az ere de ti nek a tö ké le tes
má sát kell egy há rom di men zi ós gra fi kus tér -
ben áb rá zol ni. Erre iga zán csak az utób bi
évek in for ma ti kai fej lõ dé se tet te ké pes sé a
gra fi kus ve zér lõ kár tyá kat. A hi va tal helyi -
ségeiben a va ló di ál la po tok nak meg fe le lõ tá -
jé koz ta tó szol gál ta tá sok is igény be ve he tõk. 

A vir tu á lis tér ben az ügy fél be lép
a va ló ság gal meg egye zõ

bu da ör si pol gár mes te ri hi va tal ba10

Az in ter ak ti vi tás – va lós idõ ben – el en -
ged he tet len a hasz nált vir tu á lis igaz ga tá si tér 
min den je len lévõ sze rep lõ jé vel, te hát ad ab -
sur dum az adott vir tu á lis tér ben egy szer re
tar tóz ko dó szim bo li kus ügy fe lek nem csak
az ügy in té zõ ket, ha nem egy mást is meg szó -
lít hat ják.

Az ügy fél azok nak az ügy fe lek nek
a meg sze mé lye sí té se it lát ja, akik ép pen ak kor
szin tén be lép tek a bu da ör si hi va tal vir tu á lis
te ré be. Ezek kel va lós idõ ben kom mu ni kál hat

Nem csak a hi he tõ és rész let gaz dag, va ló -
di hi va ta li kör nye zet há rom di men zi ós ké -
pének kell meg je len jen nie, ha nem az ügy -

feleket meg sze mé lye sí tõ, vir tu á lis repre -
zentációk (ava ta rok) for má ja is lé nye ges.
A já tékoktól el té rõ en, az igaz ga tás ko moly -
sá gát meg õr zen dõ, egy or szág szer te egy sé -
ges kész let bõl cél sze rû vá lasz ta ni. Mi vel az
in fo szo ci o ló gia egyik leg újabb irány za ta
már azt is vizs gál ja, hogy a sze mé lyes ava -
tarkészítések és vá lasz tá sok so rán mi lyen
tár sa dal mi mo ti vá ci ók, ta pasz ta la tok moz -
gat ják a fel hasz ná lót,11 a szi get sze rû al kal ma -
zá sok a vir tu á lis köz igaz ga tás ban nem kí vá -
na tos devian ciákat hoz hat nak lét re. Ép pen
ezért jog sza bály ban kell kor lá toz ni a vir tu á -
lis igaz ga tá si té ren be lül a vi deo já té kok ban,
vagy akár az üz le ti célú fel hasz ná lá sok ban
egyéb ként meg en ge dett in di vi du a liz must.

A va lós és a vir tu á lis tér kü lönb sé gei kö -
zött lé nye ges, hogy a vir tu á lis tér ben az ügy -
fél egy szer re több vir tu á lis tér ben je len het
meg, in for má ci ó kat gyûjt het és in ter ak ci ó -
kat foly tat hat a sa ját szim bo li kus rep re zen -
tán sá nak (ava tar já nak) a ké pé ben. Így az ügy -
fél ide je több szö rö sen ki hasz nál ha tó, anél -
kül hogy ez ügy ben kü lön utaz nia kel le ne.
A „jó ál lam” ügy fél ba rát ügy in té zé se egy
ilyen szol gál ta tás ban mu tat koz hat meg a
leg lát vá nyo sabb mó don.

A vir tu á lis köz igaz ga tás 
tar tal ma és szerkezete

A vir tu á lis tér ele mei a sze rep lõ ket, a ter -
mé ke ket (szol gál ta tá so kat) és a folyama tokat
tar tal maz zák.12 Köz igaz ga tá si kon tex tus ban 
a sze rep lõk (ügy fe lek és ügy in té zõk a front
of fi ce-ban, va la mint a hi va ta li mun ka társak a 
back of fi ce-ban) egy háromdimen ziós ka rak -
ter kész let uni for mi zált fi gu rái.
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A bu da ör si hi va ta li elõ tér ben az ügy fél 
a kur zor moz gá sá val vál toz tat ja he lyét

és lá tó te rét

Ugyan azo kat a bu da ör si in for má ci ó kat,
be ren de zé si tár gya kat lát ja,

mint a va ló ság ban. Vá laszt hat
a szak igaz ga tá si osz tá lyok kö zül

Az in for má ci ós táb lá kat ugyan úgy
ta nul má nyoz hat ja, mint a va ló ság ban,

je len eset ben – ép pen Bu da ör sön –
sor szá mot húz hat

A szol gál ta tá sok ér te lem sze rû en front és
back of fi ce mun ka fo lya ma to kat je len te nek.
A mun ka fo lya ma to kat le író igaz ga tá si ügy -
me ne tek is me re te13 – ahogy már a „ha gyo má -

nyos” e-köz igaz ga tás ese tén is – el en ged he -
tet len. A leg gya ko ribb ügy me ne tek vir tu á lis 
tér ben meg je le ní té sé re a leg ké zen fek võbb
az Euró pai Unió ál tal meg ha tá ro zott „alap -
ve tõ köz szol gál ta tá sok lis tá ja”, az úgy ne ve -
zett CLBPS lis ta14 le het az irány adó, amely
ná lunk is szé les kör ben is mert. Ez az ál lam -
pol gá rok ál tal igény be vett 12 leg gya ko ribb
ügy tí pus ügy me ne te it, va la mint a cé gek ál tal 
igény be vett 8 leg gya ko ribb ügy tí pust és
ügy me ne te it je len ti.

A bu da ör si ok mány iro dá ban va lós ide jû
meg be szé lést foly tat hat az ügy in té zõ vel,

aki nek a vir tu á lis te ré ben szin tén meg je le nik
az ügy fél. A sze mély azo no sí tás függ vé nyé ben

ér de mi ügy in té zés re is sor ke rül het

Back of fi ce ese té ben a meg be szé lé sek, ve -
ze tõi ér te kez le tek, tes tü le ti ülé sek, bi zott sá -
gi ülé sek vir tu á lis tér be he lye zé se je len t költ -
ség meg ta ka rí tást.

A back-of fi ce fo lya ma tok ban a hi va tal
mun ka tár sai va lós ide jû meg be szé lést

foly tat hat nak, elõ adá so kon,
to vább kép zé se ken ve het nek részt vir tu á lis

meg sze mé lye sí té sük ré vén
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A vir tu á lis tér lét re ho zá sa az államigaz -
gatás ol da lán egy sé ges kell le gyen, mint
ahogy a mun ka fo lya ma tok sem tér het nek el 
a köz igaz ga tá si el já rá si tör vény tõl. E te kin -
tet ben te hát az elekt ro ni kus gaz da ság szi -
getszerû al kal ma zá sai nem je len te nek kö ve -
ten dõ pél dát. Az ál lam pol gár ol da lá ról a vir -
tu á lis hi va tal el éré se in gye nes kell le gyen,
egy in ter net rõl le tölt he tõ prog ra mon ke -
resz tül.

Az igaz ga tá si tar tal mak ki épí té se lép csõ -
ze tes, a há rom di men zi ós tér ben megvaló -
suló sze mély azo no sí tá sig az elekt ro ni kus
köz igaz ga tás szo fisz ti ká ci ós szint jei kö zül
az in for má ci ós és az in ter ak ci ós szint va ló -
sítható meg, illetve épít he tõ ki; a sze mély -
azo no sí tás meg nyug ta tó ren de zé se után  pe -
dig a tranz ak ci ós, transz for má ci ós és  tar -
getizációs szint is el ér he tõ, ahol a va lós ide jû
pár be szé de ken túl mu ta tó an már a  valós tér -
ben tör té nõ ügy in té zés tel jes mun ka fo lya -
ma ta ér dem ben szi mu lál ha tó.

A va lós ügy in té zé si kör nye zet és az úgy -
ne ve zett vir tu á lis va ló ság be li ügy in té zé si
kör nye zet egy más hoz való vi szo nyá ban, a
ket tõ kö zöt ti át me net ként meg je le nik a ki -
ter jesztett va ló ság és a ki ter jesz tett virtua -
litás tere is.15 Ez utób bi ve gyes te rek ab ban
kü lön böz nek a tisz tán vir tu á lis, akár fan -
tasz ti kus tér tõl, hogy ezek ben a va ló di fi zi -
kai kör nye zet (ese tünk ben a konk rét pol -
gár mes te ri hi va tal, ab ban a konk rét he lyi
ügy fél fo ga dá si tér és tár gya ló) képe szol gál -
tat ja a há rom di men zi ós tér ké pét és ke re tét.
Te hát a fi zi kai kör nye zet há rom di men zi ós
képe és a vir tu á li san re giszt rált in for má ci ók, 
ka rak te rek kom bi ná ci ó ja al kot ja a ki ter jesz -
tett vir tu á lis va ló sá got. Ter mé sze te sen a va -
lós ide jû in ter ak ti vi tás itt is meg je le nik.16 

A ki ter jesz tett vir tu á lis igaz ga tá si tér és az
ezen be lü li fo lya ma tok in for ma ti kai alap ját

ezek sze rint a több sze rep lõs on li ne sze rep já -
té kok je len tik, ame lye ket MMORPG17-nek
ne vez a szak iro da lom. A tar ta lom fej lesz tés
te hát ilyen irá nyú is me re te ket fel té te lez. 

Ne mes la ki ér tel me zé se sze rint a vir tu á -
lis vi lág já té ko sai és rend sze rei ki vá ló an
alkal masak kom plex gaz da sá gi-tár sa dal mi
rend sze rek – így a köz igaz ga tá si mun ka fo -
lya ma tok – szi mu lá ci ó já ra. Fü le ki 2008. évi
fel mé ré se sze rint a vi lág leg ak tí vabb in -
ternetfelhasználó cé ge i nek (a For tu ne
Top 500 lis ta sze rep lõ i nek) a 80 szá za lé ka
ren del ke zik vir tu á lis rend szer rel, és a Se -
cond Life Uni ver zum rend sze ré ben im már
több száz cég és köz el 200 ve ze tõ egye tem je -
le nik meg vir tu á lis, vagy ki ter jesz tett vir tu á -
lis tér ben iro dá i val, tan ter me i vel. Ezek nek a 
szin te ti kus te rek nek a ter je dé se, is mert sé -
gük és nép sze rû sé gük nö ve ke dé se egy re sür -
ge tõb bé te szi sza bá lyo zá su kat – amennyi -
ben va lós gaz da sá gi fo lya ma to kat is ab szol -
vál nak. Fo ko zot tan je lent ke zik ez az igény,
amennyi ben igaz ga tá si fo lya ma tok va lós
ide jû mun ka lé pé se i nek in ter ak tív mo del le -
zé sé re ke rül sor.

Egy év ti ze den be lül a je len le gi in ter ne tes
al kal ma zá so kat va ló szí nû leg fel vált ja a vir -
tu á lis, vagy a ki ter jesz tett vir tu á lis te rek al -
kal ma zá sa. A we bol da lak bön gé szé sét pe dig
fel vált ja az a le he tõ ség, hogy a ke re sett in for -
má ci ót, szó ra ko zást, ter mé ket, szol gál ta tást
a vir tu á lis tér ben sze rez zük be.

La kos sá gi fo ga dó kész ség

Az elekt ro ni kus köz igaz ga tás be ve ze té se
mel let ti gya ko ri érv a hát rá nyos hely ze tû,
vagy az idõ hi ánnyal küsz kö dõ la kos sá gi cso -
por tok hely zet be ho zá sa, hogy sze mé lyes
meg je le nés nél kül is le he tõ vé vál jon az ügy -
in té zés. Ugyan ak kor az in for má ci ós tár sa -
da lom mal kap cso la tos ku ta tá sok rá mu tat -
tak arra is, hogy a di gi tá lis sza ka dék át hi da -
lá sa a di gi tá lis írás tu dók és írás tu dat la nok
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17 Mas si vely Mul tip la y er Ori en ted Role Pla y ing Ga mes.

15 Paul MILG RAM–Ha ruo TAKE MU RA: Aug men ted Re a -
lity: A Class of Disp la ys on the Re a lity-Vir tu a lity Conti -
nium = SPIE Pro ce e dings Te le-ma ni pu la tor and Te lep re -
sen ce Tech no lo gi es, Vo lu me 2351, 1994.

16 Ja mes Ri chard VAL LI NO: In te rac ti ve Aug men ted Re a -
lity, Ro ches ter, Uni ver sity of Ro ches ter, 1998.



kö zött még a fej lett or szá gok ban sem ge ne -
rá ci ós kér dés; az in ter ne tet nem hasz ná ló ré -
te gek új ra ter me lõd nek18. Ezek a hát rá nyos
hely ze tû cso por tok a mun ka nél kü li ek és az
idõs ko rú ak. Az ok mány iro da-ve ze tõk vé le -
mé nye sze rint az elekt ro ni kus ügy in té zé si
le he tõ ség gel Ma gyar or szá gon csak igen kis
szá za lék ban él nek az em be rek; a tör vény ál -
tal kö te le zõ en elõ írt elekt ro ni kus mun ka fo -
lya ma to kon, mint pél dá ul a cé ges áfa be val -
lás ban az ál lam pol gá rok leg in kább csak
egy-egy idõ pont fog la lás ere jé ig hasz nál ják ki 
a le he tõ sé ge ket. Igaz ez az in ter ne tet napi
rend sze res ség gel hasz ná ló fi a ta labb kor osz -
tály ra is.

A há rom di men zi ós ügy in té zé si le he tõ ség
vi szont van olyan „ér de kes”, hogy az elekt -
ro ni kus köz igaz ga tá si szol gál ta tá so kat ed -
dig nem, vagy csak kis mér ték ben hasz ná ló
„ne ti ze ne ket” is be te re li a vir tu á lis hi va ta -
lok ba.

Az in for má ci ós had vi se lés is so kat vál to -
zott az el múlt év ti zed ben. Míg ed dig az in -
for má ci ós tá ma dá sok el sõd le ges cél pont jai
ma guk az in for má ci ós rend sze rek vol tak, az
utób bi idõk ben im már a fel hasz ná ló, az em -
ber i tu dat vált el sõd le ges cél pont tá. A régi,
be vált tá ma dá si mód sze rek (mint pél dá ul a
szó ró lap, a han gos be szé lõ, a te le ví zi ós rek lá -
mok ban il le gá li san hasz nált egy más ba tûnõ
„morph” ké pek és a cél cso por tok ra alkal -
mazott ká bí tó sze rek) mel lett a csúcs fegy ver
ép pen a vir tu á lis va ló ság ter jesz té se, amely a
dro gok hoz ha son la tos füg gõ sé get és be fo lyá -
solhatóságot hoz hat lét re.19 Ami kor a vir -
tuális va ló sá got gaz da sá gi és köz igaz ga tá si
szol gál ta tá sok kal tölt jük fel, tu laj don kép pen
az in for má ci ós had vi se lés csúcs tech no ló gi ai
fegy ve rét hasz nál juk – a köz jó ja vára.

Ahogy Ne mes la ki meg ál la pít ja, a post -
internetes szin te ti kus vi lá gok ban való lé te -

zés a kö zel jö võ ben már nem csak egy ki kap -
cso ló dás ként hasz nált vi deo já ték lesz, ha -
nem olyan min den na pos te vé keny ség, ami 
annyi ra ter mé sze tes sé fog vál ni, mint ma
a no te bo ok, az in ter net vagy az okos te le -
fon hasz ná la ta. S ahogy ezek az esz kö zök
„csak” fel gyor sí tot ták az élet rit mu sát, de
nem ve zet tek tár sa dal mi el ide ge nü lés hez,
úgy a vir tu á lis te rek al kal ma zá sa is csak a ké -
nyel mün ket fog ja szol gál ni.

Vir tu á lis igaz ga tás és a já rá si hi va ta lok

Szak po li ti ka szem pont já ból ké nyel met -
len a „jobb ál lam” köz igaz ga tá si szol gál ta tá -
sa i nak ma gya rá za ta, ami kor az egyes pol gár -
mes te ri hi va ta lok ál lam igaz ga tá si szol gál ta -
tá sai a já rá si köz pon tok ba kon cent rá lód nak, 
ami a he lyi ügy in té zé si le he tõ sé gek meg -
szün te té sét is ered mé nye zi. Ez ese ten ként
ext ra uta zást kí ván hat meg az ügy fél ré szé -
rõl. Amennyi ben a já rá si hi va ta lok mel lett
min de nütt – egy sé ges for má ban – lét re jön a
vir tu á lis ügy fél fo ga dás is, ezt már in kább fej -
lesz tés nek, mint sem le épí tés nek íté li a köz -
vé le mény. A vir tu á lis já rá si hi va tal ba tett
pró ba lá to ga tá sok so rán egy részt hoz zá jut az 
ügy fél az ak tu á lis, ügy in té zés sel kap cso la tos
in for má ci ók hoz, más részt akár még va lós
ide jû be szél ge tést is foly tat hat az il le té kes
ügy in té zõ vel, vagy ne adj’ Is ten, akár el -
kezd he ti, vagy be is fe jez he ti az ügy in té zést.
Az uta zás sal meg spó rolt idõ ben a po ten ci á -
lis, pon to sab ban – im már – vir tu á lis ügy fe -
lek ott ho nuk ban, vagy bár hol más hol te vé -
keny ked het nek, ek kép pen költ sé get, idõt
ta ka rít va meg. A já rá sok fel sze re lé se a vir tu -
ális ügy fél fo ga dás ké pes sé gé vel ál lam i K+F
fel adat – hi szen az ál lam pol gá rok a be lé pés -
hez szük sé ges prog ra mot in gye ne sen kell,
hogy le tölt sék. Így en nek a köz igaz ga tá si
inno vációnak a ma gyar or szá gi (je len leg még 
vi lág el sõ) meg je le né se a min den ko ri elekt -
ro ni kus köz igaz ga tá si ku ta tá so kat ko or di -
ná ló kor mány za ti szer ve ze tek fel ada ta és fe -
le lõs sé ge – len ne.

10 Magyar Közigazgatás – Tudományos közlemények

18 BUDAI Ba lázs: Az e-köz igaz ga tás el mé le te, Bu da pest,
Aka dé mi ai Ki adó, 2009.

19 SIK Zol tán Nán dor: In for má ci ós had vi se lés – E-Go vern -
ment Ta nul má nyok XXIX. kö tet, Bu da pest, E-Go vern -
ment Ala pít vány, 2009.
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Vir tu á lis tér és köz igaz ga tás

A vir tu á lis tér al kal ma zá sa nemré gen kez dett el ter jed ni az elekt ro ni kus üz le ti meg ol dá sok kö -
zött, és vár ha tó an meg je le nik a köz szol gál ta tá sok ban is. Az ügy fél és az ügy in té zõ szim bo li kus
rep re zen tán sai meg je len nek egy 3D hi va ta li kör nye zet ben, ame lyet szá mí tó gé pek ge ne rál nak az
in ter net vi lá gá ban. Itt va lós ide jû pár be szé de ket kez de mé nyez het nek, s így az ügy fél je len tõs idõt
ta ka rít meg. A 3D vir tu á lis te rek al kal ma zá sa a köz igaz ga tás ban az ed di gi leg in kább ügy fél ba rát
meg ol dást fog ja je len te ni. Az el já rás jo gi sza bá lyo zás és a mun ka fo lya ma tok lé pé se i nek a ter ve zé se
már ma idõ sze rû Ma gyar or szá gon, hogy az ICT leg újabb ki hí vá sá nak meg tud junk fe lel ni.




