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Koordinációs és Szervezési Főosztály 

 

A projekt neve: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kormányablakainak 

akadálymentesítése  

A projekt kódja: TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0015 

A projekt időtartama: 2013.02.01. – 2014.07.31.  

Támogatási összeg: 320.429.342,- Forint 

 

Projekt leírása: 

 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 

keretében támogatott projektet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal konzorciumi partnerségben 

valósítja meg. 

 

A projekt során prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati pontok, 

ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára 

általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör 

jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének 

biztosítására. A projekt keretében a kormányhivataloknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az „egyablakos 

ügyintézés”-t megvalósító pontjainak akadálymentesítése történik meg, annak érdekében, hogy az 

ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.  

 
 
 
 
 



 2 

Fő cél a fogyatékossággal élő személyek, az időskorú, továbbá kisgyermekkel érkezők, babakocsival 

közlekedő, illetve mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból akadályozott felnőttek és 

gyermekek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés 

megvalósítása útján. Célkitűzés a kormányhivatalok és az illetékességi területükhöz tartozó, 

közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló tereinek 

komplex hozzáférhetőségének megteremtése. A projekt során megvalósul a fizikai akadálymentesítés, 

például parkolók, rámpák, széles ajtónyílások, alacsony ügyintézői pultok, mosdók kialakításával. E mellett 

további cél a családbarát környezet (pelenkázó, játszósarok), valamint az infokommunikációs hozzáférés 

(indukciós hurok, vezetősáv, öninformációs terminál, hangostérkép, információs táblarendszer) biztosítása. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal által kezelt TIOP-3.3.1/A-12/2 „A közszolgáltatásokhoz 

való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

Kormányablakainak akadálymentesítése című, TIOP-3.3.1/A-12/2-2013-0015 azonosító számú” projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 

Előzmények 

A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program keretén belül 2011. január 1-jén megnyílt első 29 

kormányablak működésének tapasztalatait is felhasználva folyik a teljes, országos hálózat kialakításán 

dolgozó szakértői csoportok munkája.  

A meglévő ügyfélszolgálatok mellett a legtöbb okmányirodában, valamint számos vasúti pályaudvar 

bizonyos helyiségeiben is kormányablakok nyílnak.  

A Kormány elkötelezett a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása mellett, az EU 

irányelveivel is összhangban. Ezt hivatott megvalósítani a TIOP-3.3.1.A jelű projekt a kormányablakok 

akadálymentesítése révén. 

Az akadálymentesítés olyan tudatos tevékenységek összefoglaló neve, melyek a különféle (fizikai, 

érzékszervi vagy értelmi) fogyatékossággal élők számára biztosítanak olyan körülményeket, amelyek 

lehetővé teszik számukra azon tevékenységek elvégzését, amelyben akadályoztatva vannak. 

Az akadálymentesítés jogi hátterét az esélyegyenlőségi törvény (2003. évi CXXV. törvény az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról) adja, amely megköveteli az önálló életvitel és a 

társadalmi életben való aktív részvétel biztosítását a fogyatékossággal élők számára. 
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A projekt célja, célcsoportja  

A projekt célja az intézményrendszer teljes körű akadálymentesítése, ezáltal a nyújtott szolgáltatások 

minőségének javítása az igénybe vevők megfelelő ellátásának megteremtése érdekében. A fejlesztések 

közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához tartozó speciális és 

hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok társadalmi aktivitása, életminősége javuljon, és a 

helyi közösségben való aktív részvétele növekedjen. A munkaerő-piaci és társadalmi integrációt segítő 

szolgáltatások fejlesztése, infrastrukturális feltételeinek megteremtése, javítása – az életminőség javítása 

mellett – az aktív álláskeresést és munkavállalást is segíti és támogatja. 

A projekt keretében prioritást élvező akadálymentesítendő közszolgáltatások azok az ügyfélszolgálati 

pontok, ahol az ügyintézés koncentrált, nagy ügyfélforgalmat bonyolítanak, felkeresésük az ügyfél számára 

általában nem kikerülhető, illetve azok a területek, ahol a közszolgáltatás jellegéből adódóan az ügyfélkör 

jelentős részének az akadálymentes környezet alapvetően szükséges az igénybevétel lehetőségének 

biztosítására. A projekt keretében a kormányhivataloknak az ügyintézés a legáltalánosabb, az „egyablakos 

ügyintézés”-t megvalósító pontjainak akadálymentesítése történik meg, annak érdekében, hogy az 

ügyfelek számára az egyenlő esélyű hozzáférés megvalósulhasson.  

Fő cél a fogyatékos személyek, továbbá az időskorú, járókerettel közlekedő, továbbá nagycsaládos, 

babakocsival közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott 

emberek vagy gyermekek életminőségének javítása, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés megvalósítása útján. Jelen konstrukció a kormányhivatalok és az illetékességi területéhez 

tartozó, közszolgáltatást nyújtó és ügyfélforgalmat bonyolító szervezetek ügyfelek fogadására szolgáló 

tereinek komplex (fizikai és infokommunikációs) akadálymentességének megteremtése. 

 

Célcsoportok 

Fogyatékos személyek, valamint az időskorú, járókerettel közlekedő, nagycsaládos, babakocsival 

közlekedő; mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból (átmenetileg) akadályozott felnőttek és 

gyermekek. 

 

Mutató neve Mutató forrása Mértékegység Kiinduló 

érték 

Célérték Célérték 

elérésének 

időpontja 
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Akadálymentessé tett 

központi fenntartású 

közszolgáltatások száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

db 0 19 2014.05.31 

Egyenlő eséllyel, 

akadálymentesen 

hozzáférhető ügyfélterek 

száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

db 0 19 2014.05.31 

 

Egyenlő eséllyel, 

ügyféloldalról 

akadálymentesen 

hozzáférhető 

munkaállomások száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

db 0 19 2014.05.31 

Komplex módon 

akadálymentesített épületek 

száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

db 0 19 2014.05.31 

 

A projekt neve: „A Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A 

foglalkoztatási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)”   

A projekt kódja: TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002 

 

A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 

2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik 

kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és 

Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, 

illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek és járási hivatalok jogszabály alapján 

bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak. 

 

Az országosan létrehozott kormányhivatalok legfontosabb célja, hogy a területi államigazgatás 

hatékonysága javuljon, átlátható struktúrában, egységesen, összehangoltan és költségtakarékosan 
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működjön. A kormányhivatalok korszerű, emberközpontú, „szolgáltató államot” megjelenítő középszintű 

közigazgatási gyakorlatot szeretnének kialakítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal két 

nagyobb egységből, törzshivatalból és tizenöt szakigazgatási szervből, továbbá járási hivatalokból áll. 

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. § szerint: 

(1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a 

továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből és Járási Hivatalokból áll. 

(2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint az osztály jogállású Kormánymegbízotti 

Kabinet, a Jogi Perképviseleti Osztály és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra 

tagozódhatnak. 

(3) A Kormányhivatalban a következő szakigazgatási szervek működnek: 

a) Szociális és Gyámhivatal 

b) Építésügyi Hivatal 

c) Igazságügyi Szolgálat 

d) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

e) Földművelésügyi Igazgatóság 

f) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

g) Földhivatal 

h) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 

i) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

j) Munkaügyi Központ 

k) Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

l) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

m) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

n) Közlekedési Felügyelőség 

o) Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 

 

 

A Kormányhivatalt Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezett ki. A kormányhivatal hivatalszervezetét Dr. Teschmayer 

Gábor főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A 



 6 

főigazgató munkáját általános helyettesként Dr. Kiss Elek igazgató segíti.  

 

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a 

kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek 

keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja 

a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi 

fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési 

tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási 

jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. 

 

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni 

védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és 

vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és 

megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás 

korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

összehangolásában és szervezésében. 

 

A Kormányhivatal szervezetében összesen 1921 fő szakember dolgozik különböző szakterületeket 

lefedve. 

 

A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése és a komplex rehabilitáció 

szakmai hátterének megerősítése uniós pályázat egyes lebonyolítási kérdéseinek - előre nem látott 

körülmények miatti - rendezése vált szükségessé. 

 

A projekt címe: „A Komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése (A 

foglalkoztatási rehabilitáció infrastrukturális feltételeinek fejlesztése)”  (továbbiakban Projekt), 

melyet a kedvezményezett TIOP-3.2.2-08/1-2008-0002 azonosító számon regisztrált pályázatként nyújtott 

be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) Humánerőforrás-fejlesztési 

Operatív Program Irányító Hatósága a 2008.01.22- én kelt, K-2008-TIOP-322-08/1-0014413 iktatószámú 

támogató levél szerint támogatásban részesített. 
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A Projekt megvalósítására egyrészről a Támogató képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. C épület; adószáma: 

20963631-2-41; cégjegyzékszáma: 01-09-919262.) közreműködő szervezet (a továbbiakban: 

Közreműködő Szervezet) másrészről a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, mint 

kedvezményezett (továbbiakban: Kedvezményezett) vissza nem térítendő támogatás formájában 

támogatási szerződést kötöttek egymással. 

 

A támogatásban részesült projekttel érintett államigazgatási feladat- és hatáskörök ellátása jelentős 

részben az 1502/2011 (XII. 29.) kormányhatározatban illetve a 95/2012 (V. 15.) kormányrendeletben 

foglaltak alapján a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként működő rehabilitációs 

szakigazgatási szervekhez kerül. A kedvezményezett feladat- és hatáskörei ennek következtében 

módosulnak, átrendeződnek illetve szakmai tartalmukban is változnak. A jogszabályi változások 

szükségessé teszik és indokolják, hogy a Projekt előírásszerű és eredményes megvalósítása érdekében 

az érintett szervezetek konzorciumot hozzanak létre. 

 

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok: 

 Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal: 

 Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

 Baranya Megyei Kormányhivatal 

 Békés Megyei Kormányhivatal 

 Borsod Megyei Kormányhivatal 

 Csongrád Megyei Kormányhivatal 

 Fejér Megyei Kormányhivatal 

 Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

 Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 

 Heves Megyei Kormányhivatal 

 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal 

 Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal 

 Nógrád Megyei Kormányhivatal 
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 Somogy Megyei Kormányhivatal 

 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal 

 Tolna Megyei Kormányhivatal 

 Vas Megyei Kormányhivatal 

 Veszprém Megyei Kormányhivatal 

 Zala Megyei Kormányhivatal 

A Konzorcium Tagjai a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt választották a Konzorcium 

vezetőjévé. 

 

A projekt fő tevékenységei: 

Építés, felújítás, PCM szerinti tevékenyésgek. 

 

A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben 

foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban: 

 

 Tag neve Feladat A feladatra jutó 

támogatás összege 

1. NRSZH Koordinálás, tervezés, közbeszerzés, 

elszámolás. Konzorciumi elnökségi 

szerv. 

1 425 902 942 

15. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Kormányhivatal 

Építés, felújítás 271 238 297 

 

Projekt tárgya: 4400 Nyíregyháza Bessenyei Tér 2-4 sz. alatti épület felújítása, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigazgatási Szervének komplex kialakítása a fent 

megjelölt összegből. 
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„Ne légy áldozat!"- a TÁMOP 5.6.1. C- 11/2-2011-0018 azonosítószámú projekt - Segítség a 

bűncselekmények áldozatai számára 

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Operatív Program keretein belül meghirdetett „Az áldozattá válás 

megelőzése, áldozatsegítés” című pályázati kiírás célja hogy a helyi együttműködések révén az 

állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető információkat, módszereket, képességeket szerezzenek 

arról, hogyan előzhető meg az, hogy kriminális cselekmények (bűncselekmények, kriminális 

szabálysértések) sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák védekezőképességüket. Cél 

továbbá, hogy a már kriminális cselekmény áldozatává vált személyek segítő szolgáltatáshoz jussanak, 

sérelmeik ne maradjanak ellátatlanul, becsatornázódjanak az állami vagy nem állami szervezetek által 

nyújtott áldozatsegítés rendszerébe. Ennek érdekében nyújtotta be pályázatát a Szabolcs-Szatmár-Bereg 

Megyei Kormányhivatal fő pályázóként, konzorciumi partnerségben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Rendőr-főkapitánysággal és a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatallal.  

 

A „Ne légy áldozat!” a  TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0018 azonosító számú projekt 100 százalékos 

támogatási intenzitás mellett 121 543 860 forint támogatást nyert el. A projekt kiterjed egész Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megye területére. A projekt megvalósításának eredményeként a megye lakossága 

nagyobb biztonságban élhet, hiszen megfelelő tudásra fog szert tenni azzal kapcsolatban, hogy hogyan 

kerülheti el az áldozattá válást az élet bármely területén. 

 

PROJEKT CÉLOK 4 PILLÉRE: 

1. Áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása 

2. Tréningek, tapasztalatcserék, konferenciák, műhelymunkák, esetmegbeszélések a 

célcsoportok számára. 

3. Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság 

4. Kísérleti tesztprogram 

 

1.pillér: Áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák kialakítása 

Egy hatékony áldozatsegítő háló kialakítása, az áldozatvédelmi és áldozatsegítő irodák létrehozásával a 



 10 

megyében működő Rendőr-főkapitányságokon és a Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálatánál és 

kirendeltségein.  

8 városban - Nyíregyháza, Mátészalka, Kisvárda, Nyírbátor, Vásárosnamény, Tiszavasvári, Fehérgyarmat 

és Záhony - összesen 12 helyszínen történik az áldozatok segítése. 

 

Áldozatok részére nyújtott szolgáltatások : 

 

1. Pszichológusi segítségnyújtás 

A bűncselekménnyel összefüggő lelki problémák megoldásában nyújt segítséget.(11 pszichológus 

bevonásával.) 

 

2. Mentálhigiénés, szociális szakember segítségnyújtása 

Egyéni és csoportos kezelések, terápiák biztosítása, segítségnyújtás, mentálhigiénés, életvezetési 

tanácsok nyújtása. 

 

3. Humán szakember vagy önkéntes segítő rendelkezésre állása 

A sértett meghallgatása, az otthoni életbe, társadalmi és munkahelyi visszailleszkedéshez szükséges 

praktikus tanácsokkal történő ellátása. 

 

2.pillér: Tréningek, tapasztalatcserék, műhelymunkák, esetmegbeszélések a célcsoportok számára. 

 

     Célcsoport: 

• Bűncselekmények sértettjei  

• Tulajdon elleni szabálysértések sértettjei; 

• Potenciális áldozatok, különösen hátrányos földrajzi fekvésű-, zsáktelepüléseken élők; a megye 

lakossága 

• Szakemberek; 

 

I. Szakemberek számára szervezett képzések: 

- Készségek, képességek fejlesztése, felkészítésük „Az áldozatpolitika új irányai Magyarországon” 
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című e-learning igénybevétele a pályázat közvetlen megvalósításában résztvevő szakemberek 

részére 

- Műhelymunkák szervezése 

- Interdiszciplináris felkészítések (különböző szakterületek munkatársainak) 

- Esetmegbeszélések, tapasztalatcserék 

- Kommunikációs tréning 

- Szupervízió biztosítása 

- A nem szorosan vett áldozatsegítési szakterületen dolgozók felkészítése az áldozatok számára 

elérhető szolgáltatásokról szóló információkra és azok átadására 

 

II. Áldozatok számára szervezett képzések: 

 

1.Reintegrációs foglalkozás 

A felnőtt korú csoporttagok saját élethelyzetének tudatosítása,a társadalomba,munka világába történő 

beilleszkedésük segítése,jól hasznosítható gyakorlati ismeretek átadása a csoporttagok részére. 

 

2. Önismereti tréning  

A bűncselekmény következtében jelentősebb érzelmi, önértékelési nehézségekkel küzdő áldozatok 

számára; elsősorban középfokú iskolákban tanuló fiatalok számára:  

 

3. Önvédelmi tanfolyam 

A bűncselekmények fiatal áldozatainak részére önvédelmi technikák elsajátítása. 

 

3.pillér:Kommunikáció, tájékoztatás, nyilvánosság 

 

- Nyitó- és záró konferencia 

- Szakmai konferenciák 

- Kisfilmek készítése  

- Papír formátumú kiadványok, szóróanyagok 

- Best-Practice tanulmány készítése 
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- „Védd magad okosan” társasjáték elkészítése 

- Tv, rádió, újság folyamatos tájékoztatása 

 

4.pillér: Kísérleti tesztprogram 

A kísérleti tesztprogramban 12 település vesz részt:  

 Tímár, Nagyhalász, Dombrád, Pátroha, Nagyecsed, Nyírmihálydi, Nyírpilis, Nyírtelek, Tiszavid, 

Tisztaberek, Tiszalök, Tuzsér 

A tesztprogram célja: 

 állampolgár-barát rendőri jelenlét a tesztprogram településein; 

 áldozatvédelmi és bűnmegelőzési szolgáltatás fejlesztése; 

 szóróanyagok terjesztése; 

 „kék esték” szervezése 

 

A projekt hosszú távú és közvetlen céljai: 

 

Hosszú távú cél: az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már bűncselekmény 

áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá tétele Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyében, az állami és nem állami szervezetek helyi együttműködésének kialakításával, 

az állami és nem állami szervezetek által nyújtott szolgáltatások fejlesztésén és „jó gyakorlatok” 

kialakításával. 

A potenciális áldozatok felkészítését és az áldozattá vált személyeknek biztosított szolgáltatást is magában 

foglaló, komplex és eredményes beavatkozás érdekében – nemcsak az áldozatokra, hanem környezetükre 

és a velük kapcsolatba kerülő szakmai szervezetekre is összpontosítunk. 

 

Közvetlen célok: 

 A helyi együttműködések révén az állampolgárok jól hasznosítható, könnyen elérhető 

információkat, módszereket, képességeket szerezzenek arról, hogyan előzhető meg az, hogy 

kriminális cselekmények sértettjeivé váljanak, megerősítsék önvédelmüket, fokozzák 

védekezőképességüket. 

 A projekt megvalósításával a bűncselekményt és szabálysértést elszenvedők személyre szabott, 
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rugalmasabban igénybe vehető segítséget kapnak a helyi együttműködésben résztvevő 

szervezetektől.  

 A sérelmet szenvedett állampolgár az elkövetett bűncselekményhez (szabálysértéshez) 

kapcsolódó eljárások során ne sérüljön ismételten (másodlagos viktimizáció). E nemkívánatos 

jelenség elkerülése érdekében a szervezeteket és munkatársaikat empatikusabbá, jobban 

szervezetté, reflexívebbé kell tenni. Az áldozatok visszailleszkedéséhez jelentős segítséget 

nyújthat közvetlen környezete befogadó készsége. 

 

A projekt célja, hogy a célcsoport tagjai ne váljanak áldozattá a megszerzett ismereteik kamatoztatása 

által, továbbá hogy a már áldozattá vált célcsoport elfogadja, feldolgozza sérelmét és képesség váljon a 

rehabilitációra. A projekt keretében 280 fő szakember vesz részt tréningeken, 200 fő szolgáltatást vesz 

igénybe, 3000 fő felvilágosító, tájékoztató rendezvényen vesz részt, mely programoktól a lakosság 

tájékozottsági szintjének, elégedettségének, biztonságérzetének 1%-os növekedése várható. 

 

Mutató neve Mutató forrása Mértékegység Kiinduló 

érték 

Célérték Célérték 

elérésének 

időpontja 

Felkészítésen részt vett 

szakemberek száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

fő 15 280 2014.06.30 

Szolgáltatást igénybe vevők 

száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

fő 50 200 2014.06.30 

Felvilágosító, tájékoztató 

rendezvényen részt vett 

személyek száma 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

fő 200 3000 2014.06.30 

A lakosság tájékozottsági 

szintjének, 

elégedettségének, 

biztonságérzetének 

Szakmai 

beszámoló és 

Záró beszámoló 

% 5 6 2014.06.30 
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növekedése 

 

A projekt neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása 

A projekt kódja: KEOP-5.6.0/12-2013-0029 

A projekt időtartama: 2014.03.17. – 2014.12.31.  

Támogatási összeg: 170.500.000,- Ft 

 

A projekt fő tevékenységei: 

 

I.Előkészítés 

- energetikai tanulmány elkészítése 

- tervezés 

- közbeszerzés lefolytatása 

II.Megvalósítás 

- projektmenedzsment lefolytatása 

- PR és tájékoztatás 

- könyvvizsgálat 

- építés 

- műszaki ellenőrzés 

- záró audit nyilatkozat és energetikai tanulmány kiadása. 

A projekt műszaki tartalma: 

 

A) Épületenergetikai fejlesztések 

- lapos tető hőszigetelés, 7/2006. TNM Rendeletnek megfelelően 

- nyílászárócsere, 7/2006. TNM Rendeletnek megfelelően 

- homlokzati hőszigetelés, 7/2006. TNM Rendeletnek megfelelően 

- termosztatikus radiátorszelepek kiépítése a meglévő radiátorokra 

- fűtési rendszer szabályozása 

- világítótestek korszerűsítése korszerű energiatakarékos lámpatestekkel 
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B) Megújuló energiaforrás hasznosítására vonatkozó fejlesztések 

- hálózatba visszatáplálással kiépített napelemes rendszer telepítése (áramtermelés csak saját 

használatra) 

- Napkollektoros HMV termelés rásegítés 

 

C) Előzetes számítások alapján a várható projektmutatók: 

- Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése:97,77t/év 

- Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó 

mennyisége: 1468,54GJ/év 

 

BMR (Beruházás megtérülési Ráta): 0,78% 

 

Projekt leírása: 

Az érintett épület egy pince+földszint+2 emelet szintszámú irodaépület, mely B30 tégla szerkezetű. Ez 

ma már igen korszerűtlen homlokzati fal. A felújítás célja az épület energetikai modernizációja, 

amelyet a határoló szerkezetek hőtechnikai paramétereinek javításával és az épületgépészeti 

rendszerek korszerűsítésével kívánunk elérni. 

 

Az ablakok fa szerkezetű nyílászárók, hőszigetelt üvegezéssel. Kialakításuk az épülettel együtt történt 

1992-ben. A meglévő padlásfödém farost lemezekkel alulról védett fa gerendás födém, gerendák 

között építéskor 10 cm üveggyapot szigetelés került, mely ma már felére is összeroskadt, mivel 

kívülről nincs védve. Első lépésként a homlokzati nyílászárók kerülnek kicserélésre. A meglévő 

ablakok és ajtók a tokkal együtt kibontjuk, és helyükre 5 légkamrás műanyag ablakok kerülnek 

beépítésre, 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az ablakok hőátbocsátási értéke: 1,25 W/m
2
K. 

 

A külső homlokzati falakra 10 cm Austrotherm EPS hőszigetelés készül+hálózás és kapart hatású 

vékonyvakolat. A lábazatokon 8 cm XPS hőszigetelés készül+hálózás és lábazati vékonyvakolat. 

A jelenleg zárófödémbe és a fűtött tetőteret határoló tetőfelületre 10+10 cm kőzetgyapot hőszigetelés 

kerül. Erre szerviz járófelületnek OSB lapok kerülnek lefektetésre. 
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Az épület jelenlegi fűtését 2 db FÉG C40 állandó hőmérsékletű kazán látja el. A beépített szivattyúk 

állandó fordulatszámú szivattyúk. Helyettük új szabályozási rendszert, nagyhatékonyságú szivattyúkat 

és új indirekt fűtésű használati melegvíztárolókat építünk be, napkollektoros rásegítéssel. 

B.) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága 

Irodaépület 

Az érintett épület egy pince+földszint+2 emelet szintszámú irodaépület, mely B30 tégla+5 cm 

homlokzati burkolótégla szerkezetű, ami ma már igen korszerűtlen homlokzati fal. A felújítás célja az 

épület energetikai modernizációja, amelyet a határoló szerkezetek hőtechnikai paramétereinek 

javításával és az épületgépészeti rendszerek korszerűsítésével kívánunk elérni. 

 

Az ablakok műanyag szerkezetű nyílászárók, hőszigetelt üvegezéssel. Kialakításuk 1992-ben történt. 

A meglévő tetőfödém 17 cm vasbeton födém bitumoperlit szigeteléssel. Első lépésként a homlokzati 

nyílászárók kerülnek kicserélésre. A meglévő ablakok és ajtók a tokkal együtt kibontjuk, és helyükre 5 

légkamrás műanyag ablakok kerülnek beépítésre, 2 rétegű hőszigetelő üvegezéssel. Az ablakok 

hőátbocsátási értéke: 1,25 W/m
2
K. 

 

A külső homlokzati falakra 10 cm Rockwool kőzetgyapot hőszigetelés készül+4 cm légrés+8 cm 

burkolótégla. A lábazatokon 8 cm XPS hőszigetelés készül+hálózás és lábazati vékonyvakolat. A 

jelenleg tetőfödémre 15 cm Nikelcell hőszigetelés kerül. 

 

Az épület jelenlegi fűtését 2 db IMMERGAS VICTRIX 75 típ. és 2 db FEROLLI ECONCEPT 35A típ. 

kondenzációs kazán látja el. A beépített szivattyúk frekvenciaváltós szivattyúk. 

Jelenleg indirekt fűtésű használati melegvíztároló van beépítve cirkulációs szivattyúval. A HMV 

termelés napkollektoros rásegítéssel tervezett. 

 

A projekt célkitűzése, hogy az épület energiahatékonyságát az eredeti állapotához képest legalább 50 

%-kal javítsuk. 

 

 

A megvalósítások ütemezése: 
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Amennyiben az épületek a pályázati támogatást megkapják, akkor 2014. év márciusában elkezdődik 

az épületek homlokzati hőszigetelése, és nyílászáróinak cseréje. 

Eközben 2014.05.01-től. 2014.10.31-ig az épületgépészeti beavatkozások elkészülhetnek. 

Előzetes számítások alapján a várható projektmutatók: 

1. Üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése:97,77t/év 

2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó 

mennyisége: 1468,54GJ/év 

3. BMR (Beruházás megtérülési Ráta): 0,78% 

 

 

A projekt célja, célcsoportja  

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei lakosság, ügyfelek, a helyben dolgozó hivatali apparátus, a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei hivatali infrastruktúra, Nyíregyháza lakosai, Vásárosnamény lakosai. 

 

Mutató neve Mutató 

forrása 

Mértékegység Kiinduló 

érték 

Célérték Célérték 

elérésének 

időpontja 

Helyszínválasztáskor 

környezetbarát közlekedési 

(elérhetőségi) szempontok 

érvényesítése 

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N I I I 

Környezetvédelmi/fenntarthatósági 

megbízott vagy környezeti 

nevelési, fenntarthatóság-oktatási 

felelős kijelölése (ha erre nem 

kötelezett) 

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N N I I 

Környezeti szempontokat 

alkalmaz az eszközök, termékek, 

alapanyagok, szolgáltatások 

beszerzésénél 

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N I I I 
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Esélyegyenlőségi munkatárs, 

felelős alkalmazása (I/N)  

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N I I I 

Esélyegyenlőségi terv 

(foglalkoztatási ET), megléte (I/N)  

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N I I I 

A szervezet döntéshozói, 

munkavállalói vagy közönsége 

számára esélyegyenlőségi 

képzést tart (I/N) 

Beszámolós, 

elszámolás. 
I/N I I I 

 

Projekt leírása: 

 

A megvalósítások ütemezése: 

A projekt neve: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal épületeinek energetikai felújítása 

A projekt kódja: ÁROP-1.A.7-2013-2013-0011 

A projekt időtartama: 2013.10.18-2013.11.30  

Támogatási összeg: 49.999.992,- Ft 

 

A kormány a hatékony, megbízható, polgár-barát és szolgáltató közigazgatás megteremtése érdekében 

2010 tavaszán hozzálátott a magyar állam újjászervezéséhez. E történelmi léptékű átszervezés egyik 

kiemelkedő eredményeként 2011. január 1-jétől megkezdték működésüket a kormányhivatalok, a kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. Székhelyük a megyeszékhelyeken van, a főváros és 

Pest megye esetében egyaránt Budapesten. Az általános hatáskör azt jelenti, hogy a kormányhivatal, 

illetve a kormányhivatalok részeként működő szakigazgatási szervek és járási hivatalok jogszabály alapján 

bármilyen államigazgatási ügyben eljárhatnak. 

 

Az országosan létrehozott kormányhivatalok legfontosabb célja, hogy a területi államigazgatás 

hatékonysága javuljon, átlátható struktúrában, egységesen, összehangoltan és költségtakarékosan 

működjön. A kormányhivatalok korszerű, emberközpontú, „szolgáltató államot” megjelenítő középszintű 

közigazgatási gyakorlatot szeretnének kialakítani. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal két 

nagyobb egységből, törzshivatalból és tizenöt szakigazgatási szervből, továbbá járási hivatalokból áll. 
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A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 2. § szerint: 

(1) A Kormányhivatal a kormánymegbízott által közvetlenül vezetett szervezeti egységekből (a 

továbbiakban együtt: törzshivatal), valamint ágazati szakigazgatási szervekből és Járási Hivatalokból áll. 

(2) A törzshivatal szervezeti egységei: a főosztályok, valamint az osztály jogállású Kormánymegbízotti 

Kabinet, a Jogi Perképviseleti Osztály és a Belső Ellenőrzési Osztály. A főosztályok osztályokra 

tagozódhatnak. 

(3) A Kormányhivatalban a következő szakigazgatási szervek működnek: 

a) Szociális és Gyámhivatal 

b) Építésügyi Hivatal 

c) Igazságügyi Szolgálat 

d) Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 

e) Földművelésügyi Igazgatóság 

f) Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 

g) Földhivatal 

h) Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv 

i) Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 

j) Munkaügyi Központ 

k) Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerv 

l) Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 

m) Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv 

n) Közlekedési Felügyelőség 

o) Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv 

 

A Kormányhivatalt Dr. Vinnai Győző kormánymegbízott vezeti, akit a közigazgatási és igazságügyi 

miniszter javaslatára a miniszterelnök nevezett ki. A kormányhivatal hivatalszervezetét Dr. Teschmayer 

Gábor főigazgató vezeti, aki helyettesíti a kormánymegbízottat távolléte vagy akadályoztatása esetén. A 

főigazgató munkáját általános helyettesként Dr. Kiss Elek igazgató segíti.  

 

A kormányhivatal a jogszabályoknak és a kormány döntéseinek megfelelően - összehangolja és elősegíti a 
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kormányzati feladatok területi szintű végrehajtását. Államigazgatási hatósági jogkört gyakorol, melynek 

keretében a különböző ügyekben (pl.: építésügy, gyámügy, adóügyek) első vagy másodfokon jár el. Ellátja 

a helyi önkormányzatok és kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését, valamint a kistérségi 

fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, a térségi fejlesztési tanács és a regionális fejlesztési 

tanács működésének törvényességi felügyeletét is. Ellenőrzi a területi illetékességgel államigazgatási 

jogkörben eljáró, illetve az ilyen feladatokat ellátó szerveket. 

 

A kormányhivatal közreműködik egyes szervezési feladatok ellátásban, mint pl.: katasztrófák elleni 

védekezés, illetve a közigazgatási képzések és továbbképzések területén vizsgáztatási és 

vizsgaszervezési tevékenységet végez. Gondoskodik a területi koordináció fórumának, a fővárosi és 

megyei államigazgatási kollégiumnak, létrehozásáról, működéséről, valamint közreműködik a közigazgatás 

korszerűsítésével, és az elektronikus közigazgatás kialakításával kapcsolatos feladatok 

összehangolásában és szervezésében. 

 

A Kormányhivatal szervezetében összesen 1921 fő szakember dolgozik különböző szakterületeket 

lefedve. 

 

A kormányhivatalok 2011.01.01-től, a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 2010. évi CXXVI. 

törvény alapján a megyei közigazgatási hivatalok jogutódjaként, azok bázisán jöttek létre, mint a Kormány 

általános hatáskörű területi államigazgatási szervei. 

 

Ezzel egy időben további, addig szakmailag és funkcionálisan egyes központi főhatóságokhoz tartozó 

területi szakigazgatási szervek kerültek integrálásra a kormányhivatal szervezetébe. 

 

A területi szakigazgatási szervek kormányhivatalba történő integrálásával a funkcionális feladatok ellátása 

a megyei illetékességű kormányhivatalokhoz került és ágazati szinten eltérő módon, eltérő infrastrukturális 

környezetben és vegyes folyamat és munkahatékonysággal valósult/valósul meg.  

 

Nyilvánvaló, hogy a nagyságrendekkel megnövekedett feladatok miatt jelenleg jellemzően heterogén 

feladatellátás optimalizálásához gyökeresen fejleszteni kell a kormányhivatal funkcionális feladatellátáshoz 
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szükséges folyamat és szabályrendszerét. 

A kormány kifejezett szándéka hazánk versenyképességének növelése, a lakosság közigazgatásba vetett 

bizalmának visszaállítása. A cél eléréséhez jelentős előrelépést jelent a Kormányhivatalok 

szervezetfejlesztése. A projekt célja az állami feladatok hatékony ellátása, a megkezdett szervezeti 

átalakítások szakmai támogatása, és a működési hatékonyság fejlesztése érdekében a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok tevékenységének átvilágítása, ez alapján javaslatok kidolgozása, valamint a szervezeti 

kompetenciák fejlesztése. 

 

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezetfejlesztése, különös tekintettel a hivatalok létrehozásával 

egyidejűleg lezajlott szervezeti integráció megvalósításával és a hivatalokhoz telepített állami feladatok 

ellátásával kapcsolatos működési helyzetkép felállítására, a hatékony működést akadályozó problémák 

felmérésére és a problémák megoldására irányuló akciók kidolgozására. A feladat része a hivatalok 

megalakulása óta a hivatalok személyi állományába felvett munkatársak beillesztésének vizsgálata és a 

megfelelő szervezeti működéshez szükséges ismeretek és a szervezeti kultúra fejlesztése. 

 

A projekt fókusza kormányhivatal szervezeti diagnózisának elkészítése, dokumentumelemzés, kérdőíves 

felmérés és személyes interjúk módszerével; a diagnózis elemzése alapján javaslattétel és 

működésfejlesztési akcióterv (továbbiakban: akcióterv) elkészítése, valamint feldolgozása vezetői 

workshop keretében. 

 

A program az alábbi programelemeket foglalja magában: 

- Megjelölt 20 db folyamat optimalizációja. 

- Egyéni személyes tanácsadás, szervezetfejlesztési coaching a kormánymegbízott, illetve a 

törzshivatal vezetője, szükség/igény esetén további vezetők számára a szervezetfejlesztési / 

változásmenedzsment folyamat levezénylésére. 

- A munkatársak beillesztésének, a szervezeti fluktuáció mértékének és okainak vizsgálata, a 

jelenség megakadályozását célzó eszközök, preventív intézkedések meghatározása. 

- A koordinált, hatékony, folyamatos szervezeti működést biztosító, a megalapozott, tényalapú 

döntéshozatalt támogató, a munkatársak erőforrásaira építő, a folyamatos működésfejlesztést 

támogató szervezeti kultúra és az ehhez kapcsolódó szervezeti tudásfejlesztés nyílt napok 
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keretében többek között a következő témakörökben: döntéshozatali modell, javaslattételi kultúra, 

személyiségtípusok szerepe, szervezeti azonosság. 

- A munkatársak ismereteinek fejlesztése a vezetői szerepek, az önérvényesítés, az üzenetalkotás 

és üzenetátvitel területein a hatékony és eredményes ügyfélkezelés, illetve a szervezeti 

együttműködés fokozása érdekében. 

 

A projekt figyelembe veszi és igazodik az alábbi célokat megfogalmazó programokhoz és 

tervekhez: 

Nemzeti Együttműködés Programja  

Ebben a Programban a Kormány a projekt megvalósítása szempontjából rögzítette „a felesleges gazdasági 

bürokrácia okozta költségek megfelezése, életszerű, egyszerű, ügyfélbarát szabályozás megteremtése, 

intézményi garanciák megteremtése a szabályok egyszerűségének megőrzésére” célkitűzéseket, mely az 

ÁROP-1.A.7. projekt célkitűzéseivel összhangban állnak. 

Új Széchenyi Terv 

Az ÚSZT a magyar gazdaságpolitika iránti bizalom visszaszerzése és vállalkozásbarát gazdálkodási 

környezet fejlesztése érdekében határoz meg hét kitörési pontot, amelyek egyike a vállalkozásfejlesztési 

program. Megállapítja, hogy az elektronikus ügyintézés bővítésével, az elektronikus üzleti lehetőségek és 

internetes ügyintézés terjedésének támogatásával megnyílik a lehetőség a virtuális ügyfélszolgálatok 

működtetésére. A vállalkozónak nem kell többé sorban állnia a hivatalokban, és cégalapítással, jogi, 

adózási, közigazgatási, pályázatokkal vagy támogatásokkal kapcsolatos kérdéseit egyszerre, egy időben is 

fel tudja tenni. 

Új Magyarország Fejlesztési Terv  

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 6. prioritásának (Államreform Operatív Program) egyike a 

közigazgatás megújítása, amelynek keretében a Kormány egyebek között a közigazgatás szolgáltatóvá 

tételére, az elektronikus ügyintézés elterjesztésére törekszik. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv 6. 

prioritása kimondja, hogy az államnak a felvállalt feladatok ésszerűsítésén és azok ellátásának 

eredményességén és hatékonyságán keresztül kell támogatnia a foglalkoztatás bővítését és a tartós 

növekedést. Ehhez szükség van a főbb állami funkciók ellátásának gyökeres átalakítására. A Terv célként 

tűzi ki, hogy fenntartható finanszírozású, jobb minőségű és jobb hozzáférésű szolgáltatásokat tudjon 

nyújtani az állam az állampolgárok és a vállalkozások számára, amelynek fontos elemei a közigazgatás 
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szolgáltatóvá tétele, az elektronikus ügyintézés elterjesztése. 

 

Államreform Operatív Program 

Az Államreform Operatív Program célja a közigazgatási rendszer teljesítményének és azon keresztül a 

szolgáltatások színvonalának emelése a korlátosan rendelkezésre álló erőforrások optimális 

felhasználásával. Ezt a célt három, úgynevezett prioritás fejlesztéseivel kívánják elérni, melyből kettő 

prioritás folyamat, szervezet és személyzeti jellegű: 

 1. prioritás - Folyamatok megújítása és szervezetfejlesztése: Célja a költséghatékonyabb és 

eredményesebb közigazgatási működés megteremtése a kormányzástechnika, az eljárások, 

valamint a folyamatok egyszerűsítése, javítása révén. 

 2. prioritás - Az emberi erőforrás minőségének javítása: Célja, hogy a közigazgatásban az emberi 

erőforrás minőségének javítását három oldalról segítse: a vezetők vezetői képességeinek a 

fejlesztésével; a teljesítményértékelés valódi tartalommal történő feltöltésével; valamint a 

készségek fejlesztésével a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban foglalkoztatottak 

körében. 

 

Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 

A Program intézkedési tervének 3. pontja fogalmazza meg a területi államigazgatás 

szervezetrendszerének átalakítását és a kormányhivatalok integrációját. Az ÁROP akcióterv konstrukciói, 

összhangban a Magyary Programban felvázolt célkitűzésekkel hat „intézkedési csoportba” sorolhatók, 

melyekből az alábbiak állnak szinergiában jelen projekttel: 

- 1 Intelligens szervezetrendszer: Célja a területi államigazgatás már folyamatban lévő 

átszervezése. 

- 3 Új tisztviselői életpálya: Célja olyan életpálya kialakítása a közigazgatásban, amely a 

feladatellátás rendszeres ellenőrzésén túl lehetővé teszi az egyéni fejlődést is, és elismeri a 

kiemelkedő teljesítményt. Ennek az intézkedési csomagnak az elemei a különböző képzési, 

kompetencia-fejlesztési, motivációépítő projektek is. 

- 4 Egyszerűsítési program: Az ügyfelek és az állami intézmények adminisztrációs terheinek 

csökkentése hangsúlyosan ezen intézkedési csomag keretében történik. Mindez magában foglalja 

a folyamatok egyszerűsítését, illetve az adminisztratív tehercsökkentést is az állampolgárok, a 
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vállalkozások és a közigazgatás vonatkozásában egyaránt. 

 

 

A projekt célja:  

A kormány kifejezett szándéka hazánk versenyképességének növelése, a lakosság közigazgatásba vetett 

bizalmának visszaállítása. A cél eléréséhez jelentős előrelépést jelent a Kormányhivatalok 

szervezetfejlesztése. A projekt célja az állami feladatok hatékony ellátása, a megkezdett szervezeti 

átalakítások szakmai támogatása, és a működési hatékonyság fejlesztése érdekében a fővárosi és megyei 

kormányhivatalok tevékenységének átvilágítása, ez alapján javaslatok kidolgozása, szervezeti 

kompetenciák fejlesztése. 

 

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezetfejlesztése, különös tekintettel a hivatalok létrehozásával 

egyidejűleg lezajlott szervezeti integráció megvalósításával és a hivatalokhoz telepített állami feladatok 

ellátásával kapcsolatos működési helyzetkép felállítására, a hatékony működést akadályozó problémák 

felmérésére és a problémák megoldására irányuló akciók kidolgozására. A feladat része a hivatalok 

személyi állományába felvett munkatársak beillesztésének vizsgálata és a szervezeti kultúra fejlesztése. 

 

Feladatok 

- A kormányhivatal szervezeti diagnózisának elkészítése,  

- dokumentumelemzés,  

- kérdőíves felmérés és személyes interjúk módszerével;  

- a diagnózis elemzése alapján javaslattétel és működésfejlesztési akcióterv (továbbiakban: 

akcióterv) elkészítése,  

- valamint feldolgozása vezetői workshop keretében. 

 

Elemzendő munkafolyamatok az akcióterv létrehozásához 

1. Teljesítmény-menedzselés egyéni és szervezeti szinten 

2. A kormányhivatalok, szakmai irányítószervek és szakigazgatási szervek közötti kommunikáció 

folyamata 

3. Az okmányirodákban történő pénzügyi tranzakciók folyamata 
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4. Közfoglalkoztatás igazolása közvetlen elektronikus úton 

5. Belső mozgatási bizonylatok számának csökkentése, elektronikus úton történő kezelése 

6. Törvényességi felügyeletre érkező önkormányzati jegyzőkönyvek, rendeletek érkeztetése, iktatása, 

Nemzeti Jogszabálytár működtetése 

7. Helyi önkormányzatok gazdálkodása ellenőrzésének kezdeményezésével kapcsolatos eljárás az 

Állami Számvevőszéknél. 

8. 8 millió Ft alatti beszerzési folyamat 

9. Megyei államigazgatási kollégium működése 

10. Gépjármű igénykezelő rendszer, gépjárműhasználat rendjének működése 

11. Irattározás elektronikus kezelése  

12. Együttműködés és a nyilvántartott adatok átadása az egyes szakigazgatási szervek között 

13. Peres ügyek intézése (szakma és a peres képviselet közötti kapcsolat, a peres eljárások esetén a 

perképviseleti osztály és a szakigazgatási szervek együttműködése). 

14. Belföldi jogsegély folyamata (megkereső és megkeresett szervként) 

15. Szabadságengedélyezés folyamata, szabadság-kiadás gyakorlata, tervezése. 

16. Kötelezettségvállalás rendje. 

17. Kapcsolattartás a helyi és nemzetiségi önkormányzatokkal 

18. Belső ellenőrzési tervek vizsgálata, összehasonlítása. 

19. Ügysegédek képzésének, továbbképzésének folyamata 

20. Rehabilitációs ügyintézési, valamint a foglalkozási rehabilitációs szakértői munkafolyamat 

felülvizsgálata 

 

A projekt eredményeképp 

a) megfelelő összhang teremtődik meg a kormányhivatal feladatai, erőforrásai (ide értve humán, anyagi, 

információ), szervezete és működése között; 

c) javul a belső ügymenet, a döntéshozatal megalapozottsága, a problémamegoldó képesség, valamint 

az ügyfélbarát szolgáltatás; továbbá 

d) megtörténik a folyamatos fejlődés alapját megteremtő hatékonysági tartalékok feltárására alkalmas 

akciók meghatározása, az erőforrásoknak a szükséges feladatokra való koncentrálása. 
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Létrejövő termékek 

- Összefoglaló jelentés a szervezetfejlesztési tanácsadás folyamatáról és szervezeti diagnózis, 

következtetések. 

- Szervezeti diagnózis és ez alapján szervezet- és működésfejlesztési akcióterv. 

- 20 db kormányhivatali munkafolyamat elemzése és az optimalizálásukra tett javaslatok. 

- Szervezeti kultúrafejlesztő és szervezeti tudásfejlesztő rendezvények nyílt napok keretében. 

- Szervezeti kultúra fejlesztése és ismeretfejlesztés személyes tanácsadás, egyéni coaching 

keretében. 

Szervezeti kultúra fejlesztése és ismeretfejlesztés vezetői workshopok keretében. 

 

A projekt célcsoportja:  

A projekt fő célcsoportja a pályázó szervezet vezetői, a kormányhivatalban dolgozó kormánytisztviselők. A 

döntési, feladat szervezési mechanizmus hatékonyabbá teszi a közigazgatás keretében zajló folyamatokat, 

mellyel elősegíthető a kormányhivatal által nyújtott „szolgáltatásokat” igénybevevő ügyfelek 

megelégedettsége.  

 

A kormányhivatali ügyintézők (pl. hatósági / törvényességi ügyintézők) számára a hatékony támogatás, 

mivel a racionalizálás növeli a folyamatok ellátásának gyorsaságát, ami növeli a belső dolgozói 

elégedettséget melynek hosszú távú következménye a szervezet iránti lojalitást megerősödése (átlátható 

dolgozói tér). A folyamatok felülvizsgálatának elmaradása hosszú távon gátolhatja, hogy az ügyintézők 

megfeleljenek az ügyfelek elvárásainak, továbbá növeli a dolgozók és a vezetői elvárások közötti 

feszültséget. 

 

A kormányhivatali vezetők, akik részt vesznek a workshopon, egyéni coachingon, olyan szakma-

specifikus tudáshoz jutnak, melyen keresztül szélesebb spektrumban tudják alkalmazni vezetői 

kvalitásukat, fejlődik az alsóbb szintekkel való kommunikációjuk, vezetői rálátásuk, és egyben ezáltal nő a 

szervezetben betöltött szerepük a hatékony munkavégzés és a szervezeti professzionalizmus 

tekintetében is. 

 

Az ügyfelek, akik elsősorban az egységes, hatékony, magas minőségű és gyors kiszolgálásból 
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profitálhatnak. Elégedettségük, az államigazgatás iránti bizalmuk növekszik. A folyamatok 

felülvizsgálatának elmaradása esetén fennáll a veszélye annak, hogy a közszolgáltatások, eljárások nem 

az elvárt minőségben kerülnek lefolytatásra, statikussá válik a jogszabályi környezet, mely a társadalmi 

igényekre és változásokra nem tud megfelelően reagálni. 

 

A központi szervek is célcsoportja a projektnek, mivel az alsóbb szintek vezetői is nagy mértékben 

fejlődnek a projekt megvalósítása során, így könnyebbé válik a kommunikáció, továbbá a központi szervek 

irányából érkező utasítások kiemelt szakmaisággal történő végrehajtása. A coaching hatására a vezető(k) 

rálátást kapnak a problémás területekre, fejlődik a vezetői képességük, magasabb szintre lépnek saját 

vezetői képességeik terén is. A fejlesztés elmaradása esetén rugalmatlanná válik a vezető az új típusú 

problémák kezelésével szemben, nem ismeri meg az új irányzatú vezetői irányzatokat, mely nagy 

mértékben kihathat a szervezet egészére. 

 

A projekt szakmai tartalma: 

 

A projekt fő tevékenységei projektelemenként 

1. Projektmenedzsment ellátása 

2. Közbeszerzés lebonyolítása 

3. Nyilvánosság biztosíása: 

a. „C” tábla 

b. „D” tábla 

c. Sajtóközlemény 

d. Fotódokumentáció 

e. Térképtér 

4. Horizontális tevékenységek biztosítása 

a. Esélyegyenlőség biztosítása 

b. Szervezeti felelősség biztosítása 

c. Jogszabályokkal kapcsolatos feladatellátás 

5. 2 db rendezvény megszervezése 

6. Vezetői tanácsadás lebonyolítása (coaching) 
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7. Vezetői workshop lebonyolítása 

8. Szervezeti diagnózis és szervezetfejlesztési akcióterv készítése 

9. Munkacsoportban történő folyamatelemzés az akcióterv létrehozásához 

 

Tevékenység lehatárolás 

- A projekt során 20 db kormányhivatali munkafolyamat (a kormányhivatalok, és az integrált 

szakigazgatási szervek működését érintően felmért kulcsfolyamatok) elemzése valósul meg, 

elkészül a szervezeti állapotfelmérés (diagnózis), valamint az optimalizálásukra javaslatok 

kerülnek meghatározásra, vagyis a kormányhivatal vezetője által elfogadott, a szervezeti 

diagnózisban azonosított problémákra reagáló intézkedéseket tartalmazó akcióterv készül. 

- 3 alkalommal 7 fő vezető személyes tanácsadáson, szervezetfejlesztési coachingon vesz részt, 

valamint 2 alkalommal 16 fő részvételével vezetői tudásfejlesztő workshop kerül megrendezésre. 

- 2 alkalommal kerül sor 100 fő részvételével tudásfejlesztő rendezvény, nyílt nap megtartására. 

 

Az egyes projektelemek eredménye és hozzájárulása a projekt céljához 

A konstrukció célja a kormányhivatalok szervezetfejlesztése, különös tekintettel a hivatalok létrehozásával 

egyidejűleg lezajlott szervezeti integráció megvalósításával és a hivatalokhoz telepített állami feladatok 

ellátásával kapcsolatos működési helyzetkép felállítására, a hatékony működést akadályozó problémák 

felmérésére és a problémák megoldására irányuló akciók kidolgozására. A feladat része a hivatalok 

személyi állományába felvett munkatársak beillesztésének vizsgálata és a szervezeti kultúra fejlesztése. 

 

A projekt eredményeképp 

a) megfelelő összhang teremtődik meg a kormányhivatal feladatai, erőforrásai (ide értve humán, anyagi, 

információ), szervezete és működése között; 

c) javul a belső ügymenet, a döntéshozatal megalapozottsága, a problémamegoldó képesség, valamint 

az ügyfélbarát szolgáltatás; továbbá 

d) megtörténik a folyamatos fejlődés alapját megteremtő hatékonysági tartalékok feltárására alkalmas 

akciók meghatározása, az erőforrásoknak a szükséges feladatokra való koncentrálása. 

 

A tevékenységek eredményeként létrejövő termékek 
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- Összefoglaló jelentés a szervezetfejlesztési tanácsadás folyamatáról és szervezeti diagnózis, 

következtetések. 

- Szervezeti diagnózis és ez alapján szervezet- és működésfejlesztési akcióterv. 

- 20 db kormányhivatali munkafolyamat elemzése és az optimalizálásukra tett javaslatok. 

- Szervezeti kultúrafejlesztő és szervezeti tudásfejlesztő rendezvények nyílt napok keretében. 

- Szervezeti kultúra fejlesztése és ismeretfejlesztés személyes tanácsadás, egyéni coaching 

keretében. 

- Szervezeti kultúra fejlesztése és ismeretfejlesztés vezetői workshopok keretében. 

 

A pályázat célja, eredményei összhangban vannak az ÁROP-1.2.7 projekttel, hiszen mindkét projekt fő 

célja a kormányhivatal stabilitásának, hatékonyságának és eredményességének növelése. A jelenlegi 

projekt az 1.2.7 projekt eredményeire és az ott létrehozott keretekre épít, illetve figyelembe veszi azokat. 

Az 1.2.7 projekt tapasztalatainak figyelembe vételével annak eredményeit viszi tovább, illetve fejleszti azzal 

személyi állományát. 

 

 

 

Esélyegyenlőség érvényesülése 

 

 

 

 

 

 

Esélyegyenlőségi szempont Szempont  típusa A pályázat 

benyújtásakor 

érvényes érték 

(I/N) 

A projekt fizikai 

befejezésekor 

várható érték 

(I)  

Esélyegyenlőségi terv 

(foglalkoztatási ET) megléte  

szervezeti szinten 

értelmezendő 
I I 
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Fenntarthatóság érvényesítése 

 Társadalmi fenntarthatósági 

szempont megnevezése 

Szempont  típusa A projekt fizikai 

befejezésekor várható 

érték 

(I/N) 

1. A szervezeti felelősségi rendszer 

áttekinthető és naprakész 

közzététele 

szervezeti szinten 

értelmezendő 
I 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Nyíregyháza, 2014. február 5. 
                                                                                                 Jászai János sk. 
                                                                                                  főosztályvezető 


