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InternetKon kitöltési lehetőség: eMagyarország Pont 

 

 
Az Internetkon az internetről és a digitális fejlesztésekről szóló nemzeti konzultáció kizárólag 

online, az internetkon.hu honlapon elérhető. Az InternetKon kérdéssorára minden 14. életévét 

betöltött magyar állampolgár jogosult válaszolni.  

 

A kérdéssor kitöltésének három szakasza van:  

1. Azonosítás 

2. Kérdőív kitöltése 

3. Kitöltött kérdőív beküldése 

 

A honlap látogatói a válaszadási folyamatot a kezdőlapról kezdeményezhetik (internetkon.hu). 

A kérdéssor kitöltése nem megszakítható, azaz a folyamat megszakítása teljes újrakezdést 

igényel. Az internetkon.hu rendszere nem ad lehetőséget részben kitöltött kérdéssor 

mentésére és további folytatására. 

 

Fontos célunk, hogy azok is lehetőséget kapjanak a véleménynyilvánításra, a nemzeti 

konzultáció kérdéssorának a kitöltésére, akik nem rendelkeznek internet előfizetéssel vagy 

internetezéshez alkalmas eszközökkel. Ezek az emberek az eMagyarország Pontokon az 

eTanácsadók segítségével adhatják meg válaszaikat.  

 

I. Azonosítás az eMagyarország Pontokon kitöltők számára 

 

A kérdéssor csak a válaszadó azonosítása után tölthető ki, az internetkon.hu felülete három 

azonosítási megoldást biztosít: 

 

 Ügyfélkapus azonosítás 

 Facebook loginnal történő azonosítás 

 Belépés a www.internetkon.hu oldalon 

 

Bár az internetkon.hu oldal mindenki számára elérhető, annak, aki egy eMagyarország Ponton 

válaszol a kérdéssorra, lehetőséget biztosítunk arra, hogy az internetkon.hu/emagyarorszag 

honlapcímen végezhesse el a kérdéssor első lépését, az azonosítást.  

 

A honlap eMagyarország Pontoknak szánt felülete, amely az internetkon.hu/emagyarorszag 

címen érhető el, felhasználónévvel és jelszóval védett. Ezt a felhasználónevet és jelszót a 

http://www.internetkon.hu/
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http://www.internetkon.hu/emagyarorszag
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Miniszterelnökség adja át hamarosan az eTanácsadóknak. Erre azért van szükség, hogy csak az 

eTanácsadók nyithassák meg ezt a felületet kitöltés céljából a válaszadóknak. Csak az 

eTanácsadók számára küldjük el ezt a felhasználónevet és jelszót, mellyel ez az azonosítási 

módszer elérhetővé válik. 

 

A belépés során a következő adatokat kell megadniuk a válaszadóknak 

 

1. Vezetéknév és keresztnév 

2. Lakcím, Irányítószám 

3. Életkor 

4. Állampolgárság 

5. Telefonszám 

 

Sikeres azonosításhoz minden adat megadása szükséges. A rendszer úgy működik, hogy 

ugyanazon személy ne végezhessen azonosítást többször a felületen (és ez által ne tölthesse ki 

többször a kérdéssort). Ennek érdekében új azonosítás alkalmával a rendszer összehasonlítja a 

megadott adatokat és nem engedélyezi az azonosítást, ha a megadott adatokkal már ez 

korábban megtörtént. 

 

Az adatok megadása után jelenik meg a kérdéssor. 

 

FONTOS: amennyiben a válaszadási folyamat bárhol megszakad (kitöltött kérdőív beküldése 

előtt), nem csak a kérdésekre való válaszadást szükséges az elejétől kezdeni, hanem a teljes 

folyamatot újból kell kezdeni – azaz újból ki kell tölteni a regisztrációs adatokat. 

 

II. Kérdések megválaszolása 

 

A konzultáció 20 kérdésből áll. Két típusú kérdés található a kérdéssorban: egyválaszos 

kérdések, illetve több válaszos kérdések, ahol a felhasználó több választ is megjelölhet. Minden 

olyan kérdésnél, amelynél több válasz is megjelölhető, a kérdés végén erre a lehetőségre külön 

felhívjuk a figyelmet. Az egyválaszos kérdéseknél a megjelölt válasz jele kör alakú, ahol a 

felhasználó több választ is megjelölhet, ott a megjelölt válaszok négyzet alakúak. 

 

Minden kérdés kiegészítő magyarázattal is el van látva, ezek a kiegészítő információk a kérdés 

száma alatt található zöld hátterű körben elhelyezett kérdőjelre kattintva jelennek meg. 

 

A kérdésekben és válaszokban is szerepelhetnek egyes elvont fogalmak. Ezek az elvont 

fogalmak zöld színnel ki vannak emelve a szövegben, és ezek is kattinthatóak (hiperlinkek), ezek 
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a fogalmak az internetkon.hu-n található Szájbarágó című fogalomtárban részletesen ki vannak 

fejtve, kattintás után egy új ablakban az adott fogalom meghatározása jelenik meg. 

 

III. Beküldés 

 

A kérdőívet a kérdések alatt található „Beküldöm” gomb megnyomásával küldheti be a 

felhasználó. Ezzel tekinthető befejezettnek a konzultáció válaszadási folyamata. 

 

Amennyiben a felhasználó nem válaszolt minden kérdésre a beküldés gomb megnyomása előtt, 

a rendszer felhívja erre a figyelmét, amennyiben ennek ellenére be szeretné küldeni válaszait, a 

kitöltetlen kérdéseknél a rendszer automatikusan bejelöli a „Nem szeretnék válaszolni a 

kérdésre.” opciót a „Beküldöm” gomb újranyomása után. 

 

A kérdőív csak az adatvédelmi tájékoztató elolvasása és elfogadása után küldhető be. 

 

További információért forduljon bizalommal a Nemzeti Konzultáció Titkárságához, kérdéseit az 

internetkon@me.gov.hu e-mail címre várjuk. 
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