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Hivatalos látogatáson vett részt csütörtökön dr. Szabó Erika Székesfehérváron. Az államtitkár 
a Fejér Megyei Kormányhivatal mellett a helyi Kormányablakba is ellátogatott, ahol az ország 
többi pontjához hasonlóan szintén zökkenőmentesen történik az ügyintézés.  

Dr. Szabó Erika megbeszélést folytatott dr. Dorkota Lajos kormánymegbízottal, dr. Balogh 
Ibolya főigazgatóval, és dr. Paróczai Csaba igazgatóval, akikkel az állampolgárbarát 
közigazgatás kialakítását megkönnyítő feladatokat beszélték át. 

Az értekezés után az Államtitkár és a Kormánymegbízott közös sajtótájékoztatón értékelte a 
Kormányhivatalok és Kormányablakok működésének első három hónapját. 

Dr. Dorkota Lajos elmondta: Fejér megyében Dunaújvárosban és Székesfehérváron működik 
Kormányablak, ahol megnyitásuk óta közel háromezer ember fordult meg. Az integrált 
ügyfélszolgálatokról eddig csak pozitív visszajelzéseket kaptak. Külön kiemelte, hogy ezek a 
Kormányablakok is hosszított nyitva tartással 8-20 óráig várják az ügyfeleket. 

 

Dr. Szabó Erika úgy fogalmazott, hogy „a történelmi léptékű átalakítás említésekor minden 
esetben hozzá kell tenni, hogy ennek célja 2013-ig az egyablakos ügyintézés megvalósítása”. 
Ezáltal minden hatósági ügyet egy ablaknál lehet majd intézni az állampolgároknak. Jelenleg 
sokszor probléma, hogy a területi közigazgatási rendszer rendkívül széttagolt és az 
állampolgároknak gondot jelent, hogy melyik ügyben milyen szervhez forduljanak. A 
Kormányablakok ebben tudnak egyre nagyobb segítséget nyújtani az állampolgároknak. Az 
államtitkár elmondta, hogy példátlan a magyar közigazgatás történetében, hogy olyan 
ügyekben is tájékoztatást lehet kérniük az állampolgároknak, amelyeket nem ott intéznek. 
Véleménye szerint „nem az ügyfélnek kell járkálnia, hanem az ügyiratnak”. 



Az ott dolgozók speciális képzésekor külön hangsúlyt kaptak az etikai alapelvek, amelyek 
által sikerült kialakítani a „mosolygós” hivatalt. Dr. Szabó Erika szerint mindenképp el kell 
kerülni, hogy egy esetleges rossz ügyintézés miatt negatív érzései legyenek a segítséget kérő
embereknek. 

Az Államtitkár bízik abban, hogy az elektronikus ügyintézés körének bővítésében is komoly 
eredményeket sikerül elérni. 

A Kormányhivatalokkal kapcsolatban Dr. Szabó Erika felidézte, hogy a 33 szakigazgatási 
szervből 14-et integrálva hozták létre ezeket a szervezeteket. A Fejér Megyei 
Kormányhivatalban összesen 1210 dolgozó végzi munkáját. A Kormánymegbízottak 
kinevezésével pedig jelentősen könnyebb lett a Kormány szakpolitikai célkitűzéseinek területi 
megvalósítása. A vezetőkkel az Államtitkárság napi kapcsolatban van, és eddig minden 
felmerülő kérdést meg lehetett oldani. 

A látogatás ismételten alátámasztotta, hogy Magyarország helyes úton halad a Jó Állam 
megteremtésében és az ügyfélbarát közigazgatás kialakításában. 

(kormany.hu) 


