
A KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00041 „A szolgáltató kormányhivatali és közigazgatási modell 

bevezetése” projekt keretében a mérések tapasztalatai és az eredmények 

 

A hatósági eljárásban résztvevő ügyfelek elvárásának és elégedettségének felmérése érdekében – 2017. április 1. 

és 2017. június 15. közötti időszakban – 657 ügyfél kérdőíves lekérdezése valósult meg. A vizsgálatba 

Győr-Moson-Sopron megye legfejlettebb és legnagyobb lakosságszámú járása (Győri járás), a legkisebb és 

legkevésbé fejlett járása (Téti járás) és a megye egy dinamikusan fejlődő járása (Mosonmagyaróvári járás) 

került bevonásra. A vizsgálat kiterjedt többek között az ügyfelek ügyintézésének céljára, az ügyintézésre 

való előzetes felkészülésre, az állami tisztviselők szakmai felkészültségére, az ügyintézés időjellemzőire, 

valamint az ügyfélfogadás és az ügyfélfogadási helyszínek megítélésére. A tartalmát tekintve széleskörű 

vizsgálat eredménye, hogy a hatósági eljárásban részvevő ügyfelek magas elvárással bírnak a hatósági 

ügyeik gyors, pontos elintézése és az állami tisztviselők szakmai felkészültsége és emberi magatartása 

tekintetében. Ezzel párhuzamosan pedig a tapasztalataik is pozitívak a kormányhivatal feladatellátásának 

minősége tekintetében. A vizsgálat eredményei egyúttal lehetőséget biztosítottak arra is, hogy a 

kormányhivatal azonosíthassa az ügyfelek gyorsabb ügyintézés előmozdító beavatkozási területeket is, így a 

Szolgáltató Kormányhivatali Modell keretében felülvizsgálatra kerül a kormányhivatal honlapja és ügyfél-

tájékoztatási rendszere.  

Az önkormányzatok kormányhivatallal szembeni elvárás- és elégedettség vizsgálatának célja, hogy a 

Kormányhivatal és kiemelt partnerei az önkormányzatok, valamint a képviseletükben eljáró 

polgármesterek közötti együttműködésről egy általános kép szülessen, a vizsgált dimenziókon keresztül a 

hatékonyabb és eredményesebb feladatellátás érdekében. A felmérésbe a megyében található hét járásból 

három került bevonásra: a Győri, a Téti és a Mosonmagyaróvári járás. A három járás 55 főállású 

polgármesterével készült strukturált interjú (kérdőív) két dimenzióban zajlott: a) az Önkormányzat és a 

Kormányhivatal együttműködése a Kormányhivatal kompetenciájába tartozó kérdéseknél, b) a település 

lakosai számára biztosított, hatósági eljárásokat kísérő szolgáltatói kultúra. 

A felmérés eredményeként megfogalmazódott az önkormányzatok és a kormányhivatal közötti jó partneri 

viszony fenntartása, megerősítése, továbbfejlesztése a hatékonyabb és közvetlenebb kapcsolattartás 

érdekében, a kölcsönös együttműködés jegyében. 

A felmérés a vállalkozásokat, illetve civil szervezeteket is érintette, előbbi célcsoport vonatkozásában 

mindösszesen 100, míg utóbbi esetében 20 kérdőív szolgált az elemzés alapjául. A civil szervezetek 

vonatkozásában a felmérés iránti érdeklődés nagyobb volt, mint a vállalkozások tekintetében. A Modell 

alap- és járulékos céljainak megfelelően a vizsgálat a megye vállalkozásainak, illetve civil szervezeteinek a 

kormányhivatal felé fennálló bizalmára, elégedettségére, elvárásaira terjedt ki. Az érintett fő dimenziók az 

együttműködés, a lehetséges kapcsolódási pontok és kommunikáció, továbbá a kormányhivatal szakmai, 

emberi hitelességének és gyors reagálási képességének területeit érintette. A felmérés alapján főbb 

megállapításként rögzíthető, hogy mind a vállalkozások, mind a civil szervezetek esetében szükséges a 

kapcsolatfelvételi pontok beazonosítása és az érintett szervezetekkel való közvetlenebb kapcsolat 

kialakítása. Mindezek mellett igény mutatkozik tematikus rendezvények megtartására is, melyek egyébként 

előbbi cél megvalósításához is megfelelő lehetőséget biztosítanak. E két fő fejlesztési terület az, amely a 

kormányhivatal cselekvési programjában is megjelent prioritásként. 

A Szolgáltató Kormányhivatal Modell egyik célja olyan szervezeti kultúra kialakítása, melynek része a 

szolgáltatói kultúra, a pozitív szolgáltatói attitűd. Az ennek eléréséhez szükséges stratégia kidolgozásának 

előfeltétele, hogy megismerjük a jelenleg létező szervezeti kultúrát, és a szervezetet alkotó állami 

tisztviselők erre vonatkozó véleményét. A vizsgálat három nagy részből állt össze, mely kérdőíves 

felmérésből, az állami tisztviselők reprezentatív mintájának megkérdezéséből, valamint mélyinterjúk 

lefolytatásából.  



A három vizsgálat eredményei azonos irányba mutatnak. A kormányhivatal dolgozóinak gondolkodásában 

már jelenleg is erőteljesen érvényesül a szolgáltatói attitűd, azonban az is elmondható, hogy a munkatársak 

olyan problémákra hívták fel a figyelmet, amelyek e két cél elérését vagy fejlődését akadályozzák.  

Ezen problémmák kezelésére reflektál az elkészült Szolgáltató Stratégia és Cselekvési Terv, majd annak 

részekre bontásával realitássá szintetizálódó cselekvési programok, melyek konkrét iránymutatásul 

szolgálnak a zárótanulmányban felvetett, stratégiában letisztuló problémák kezelésére. 

 


