
 
 
 
 
 

ÖSSZEFOGLALÓ DOKUMENTUM 
I-IV. MÉRFÖLDKŐ 

 
 
 

RAKACA KÖRJEGYZŐSÉG POLGÁRMESTERI 
HIVATALAINAK ÉS ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEINEK 

SZERVEZETFEJLESZTÉSE 
 (ÁROP 1.A.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010. MÁRCIUS 31. 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 2/103 

Tartalom 
 
 

1. Vezetői összefoglaló .............................................................................................................................. 5 
2. Bevezető .................................................................................................................................................. 9 
3. A feladatok bemutatása, célkitűzések ................................................................................................ 9 
4. Módszertan ........................................................................................................................................... 10 
4.1 Működést szabályzó dokumentumok elemzése ........................................................................ 11 
4.2 Személyes interjúk ......................................................................................................................... 11 
4.3 Működési folyamatok rögzítése ................................................................................................... 11 
4.4 Tréningek, képzések lefolytatása ................................................................................................. 12 

5. Projekt megtervezése, projektdokumentumok elkészítése ........................................................... 12 
6. Működési folyamatok és a szervezeti felépítés rögzítése és optimalizálása ............................... 12 
7. Beazonosított működési problémák, javaslatok ............................................................................. 14 
7.1 Munkaleterheltség, helyettesítés .................................................................................................. 14 
7.2 Együttműködés, belső kommunikáció ........................................................................................ 15 
7.3 Papír alapú kommunikáció csökkentése .................................................................................... 16 
7.4 Partnerség erősítése a helyi vállalkozásokkal, civil szférával .................................................. 17 
7.5 Munkakörnyezet, munkaeszközök ............................................................................................. 18 

8. Költségvetés gazdálkodás .................................................................................................................. 22 
8.1 A gazdálkodás elemzése, megoldási javaslatok ........................................................................ 22 

8.1.1 Költségvetési gazdálkodás általános célja, feladatai ....................................................... 22 
8.1.2 Rakaca Körjegyzőség gazdálkodásának főbb jellemzői ................................................. 22 
8.1.3 Költségvetési gazdálkodás jelenlegi gyakorlatának bemutatása .................................. 26 
8.1.4 Az ideális állapot bemutatása ............................................................................................ 31 
8.1.5 Értékelés és tanácsadói javaslatok ..................................................................................... 43 

9. Informatikai helyzetelemzés, felmerült problémák és javaslatok ................................................ 45 
9.1 Általános megállapítások, iránymutatás .................................................................................... 45 
9.2 Pályázathoz kapcsolódó informatikai fejlesztések .................................................................... 45 
9.3 Adatok biztonsági mentése ........................................................................................................... 46 
9.4 Partnerség erősítése, honlapfejlesztési javaslatok ..................................................................... 47 

10. Humán szervezetfejlesztés ................................................................................................................. 51 
10.1 Tréningek ........................................................................................................................................ 51 

10.1.1 Előzetes felmérések eredményei ........................................................................................ 51 
10.1.2 Képzések összegzése ........................................................................................................... 53 

10.2 Teljesítménymérés, és -értékelés .................................................................................................. 59 
10.2.1 A tervezés .............................................................................................................................. 59 
10.2.2 Teljesítménykövetelmények meghatározása ................................................................... 60 
10.2.3 Értéklelés ............................................................................................................................... 60 
10.2.4 A teljesítményértékelés folyamata ..................................................................................... 61 
10.2.5 Teljesítmény értékelés és a stratégia kapcsolata .............................................................. 63 

 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 3/103 

Mellékletek listája 
1. számú melléklet Emlékeztető - Rakaca Község polgármestere 

2. számú melléklet Emlékeztető - Rakacaszend Község polgármestere 

3. számú melléklet Emlékeztető - Debréte Község polgármestere 

4. számú melléklet Emlékeztető - Viszló Község polgármestere 

5. számú melléklet Emlékeztető – Rakaca - Általános Iskola igazgató 

6. számú melléklet Emlékeztető – Rakaca – szociális ügyintéző 

7. számú melléklet Emlékeztető - Rakaca – adóügyi ügyintéző és iktatás 

8. számú melléklet Emlékeztető - Rakaca - gyámügyi és gyermekvédelemi ügyintéző 

9. számú melléklet Emlékeztető - Rakaca – gazdálkodási előadó 

10. számú melléklet Emlékeztető - Rakaca – gazdálkodási előadó - pénztáros 

11. számú melléklet Emlékeztető sablon 

12. számú melléklet Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 

13. számú melléklet Részletes projektterv 

14. számú melléklet Szervezeti ábra 

15. számú melléklet Adóügyi feladatok folyamatábra 

16. számú melléklet Anyakönyvi feladatok folyamatábra 

17. számú melléklet Egyéb szabályozó dokumentumok létrehozása folyamatábra 

18. számú melléklet Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok folyamatábra 

19. számú melléklet Iktatás (bejövő) folyamatábra 

20. számú melléklet Iktatás (kimenő) folyamatábra 

21. számú melléklet Kontrolling folyamatábra 

22. számú melléklet Költségvetés elszámolása folyamatábra 

23. számú melléklet Költségvetés és stratégia készítése, összehangolása folyamatábra 

24. számú melléklet Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés folyamatábra 

25. számú melléklet Rendeletek létrehozása folyamatábra 

26. számú melléklet Szabálysértési ügyintézés folyamatábra 

27. számú melléklet Szociális ügyintézés folyamatábra 

28. számú melléklet Teljesítmény értékelés folyamatábra 

29. számú melléklet Értelmezési segédlet a folyamatábrákhoz 

30. számú melléklet Partnerség erősítése - levéltervezet 

31. számú melléklet 27 legkeresettebb közszolgáltatás listája 

32. számú melléklet Honlapstruktúra 

33. számú melléklet Vezetői kérdőív összesítése 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 4/103 

34. számú melléklet Vezetőképzés – diasor 

35. számú melléklet Vezetőképzés – hallgatói anyag 

36. számú melléklet Vezetőképzés – jelenléti ív 

37. számú melléklet Ügyfélszolgálati képzés – diasor 

38. számú melléklet Ügyfélszolgálati képzés – hallgatói anyag 

39. számú melléklet Ügyfélszolgálati képzés – jelenléti ív 

40. számú melléklet Microsoft Word és Excel képzés – jelenléti ív 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 5/103 

1. Vezetői összefoglaló 

Rakaca település Önkormányzata összefogva a Rakaca Körjegyzőségébe tartozó többi 
településsel (Rakacaszend, Viszló és Debréte) 2008-ban sikeresen pályázott az 
„Államreform Operatív Program - A Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2)” 
keretében vissza nem térítendő támogatásra. A támogatás megvalósítását egy 
hirdetmény közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás során a kellő szakmai 
ismertekkel és tapasztalattal rendelkező GRID CEE Tanácsadó Zrt. nyerte el. 
Jelen összefoglaló dokumentum arra hivatott, hogy a komplex szervezetfejlesztést, 
annak fázisait, az elvégzett feladatokat és a született eredménytermékeket bemutassa. 

A szervezetfejlesztés projekt formájában került megvalósításra, az ÁROP 1.A.2 
pályázatban a Körjegyzőség által vállalt célokkal összhangban. A megvalósult 
szervezetfejlesztés, a született eredménytermékek teljes mértékben lefedik a három fő 
pályázati célhoz (Döntési mechanizmusok korszerűsítése, Költségvetési gazdálkodás javítása, 
Partnerség erősítése) tartozó alcélokban megfogalmazottakat. 

Jelen összefoglaló elkészítésekor alapelv volt, hogy az a gyakorlatban is alkalmazható 
megoldásokat nyújtson a Rakaca Körjegyzőségében dolgozó munkatársak és vezetők 
részére. 

Fontos továbbá kiemelni, hogy a leírtak gyakorlati megvalósítása kapcsán az elvégzett 
szervezetfejlesztés során alkalmazott különböző módszerek eredményei időben eltérően 
mutatkoznak meg. A tréningek lefolytatása például adott napokhoz köthető és a 
szervezetfejlesztés szempontjából azonnal érezhető hatással bír. Történt azonban számos 
olyan fejlesztés, amelyek bizonyos módszerek, dokumentumok aktív használatával 
hoznak fejlődést a közeljövőben (pl.: folyamatábrák, mutatószámok). A dokumentum 
végül tartalmaz olyan javaslatokat is, amelyek megvalósítása és ez által megvalósulása is 
hosszabb időt (min. 2 év) vesz igénybe (pl.: stratégiai mutatószámok bevezetése, 
működtetése). 

 

Mint az már említésre került, a munka projekt formájában, előre kialakított módszertan 
szerint került megvalósításra. Ennek érdekében készült egy Projekt Alapító Okirat és 
Projektterv, valamint a személyes interjúkon elhangzottak rögzítésére szolgáló 
emlékeztető sablon. 

A projekt első fázisában történt meg a helyi igények felmérése érdekében: 

 a működést szabályozó dokumentumok begyűjtése és elemzése; 

 valamint a vezetőkkel személyes interjúk lefolytatása. 

Az itt kapott információk alapján történt meg a projektterv pontosítása és kerültek 
kidolgozásra a lefolytatott képzések, tréningek tematikái. 

Következő lépésben történtek meg a különböző területek részletes felmérései és azok 
elemzése, alapos vizsgálata, majd a javaslatok kidolgozása és végül összegzése. Mindez 
a munkatársak bevonásával, nagyrészt a helyszínen történt a szükséges további interjúk 
és egyeztető megbeszélések lefolytatásával. 
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A szervezetfejlesztés főbb területeiként az alábbiak kerültek definiálásra: 

 Működési folyamatok felmérése, rögzítése és optimalizálása 

 Működés kapcsán tapasztalt problémák azonosítása 

 Költségvetés gazdálkodás vizsgálata 

 Informatikai helyzetelemzés készítése 

 Humán szervezetfejlesztés 
o Tréningek 
o Teljesítménymérés, -értékelés 

 

Ezen felsorolás alapján épül fel jelen összefoglaló dokumentum is: a témák egy-egy 
fejezetben kerültek kibontásra. 

 
1. Működési folyamatok felmérése, rögzítése és optimalizálása 
A működési folyamatok felmérése kapcsán – a piacvezető ARIS projektmenedzsment 
informatikai alkalmazás segítségével – 14 db folyamat került felmérésre és rögzítésre. 
Ezen folyamatok mindegyike optimalizálásra került, ahol is a működéssel kapcsolatosan 
jobbító, a folyamatokat felgyorsító, azokat optimalizáló, az emberi erőforrás-igényt 
csökkentő módosítások történtek meg. 

A folyamatok felmérése és optimalizálása kijelölt folyamatgazdák (Körjegyzőségben 
dolgozó munkatársak) személyes interjúja során elhangzottak alapján, valamint a 
GRID Zrt. e téren felhalmozott szakmai segítségével történt meg. 

Az optimalizált, rögzített folyamatok segítségével minden ügyintéző és vezető számára 
egyértelműen átláthatóvá válik a működés: tisztán láthatóak a feladatokat felépítő 
tevékenységek rendszere, az azok elvégzéséhez szükséges informatikai támogató 
rendszerek, valamint a hozzájuk rendelt hatás-, felelősségi körök. A folyamatábrák adott 
esetben segítik a helyettesítés hatékony megvalósulását is. 

 
2. Működés kapcsán tapasztalt problémák azonosítása 
A szervezetfejlesztés során tapasztalt működési problémák egyrészt átfogóan (szöveges 
formában), majd egy-egy problémára bontva (táblázatba rendezve) kerültek rögzítésre. 
Mindkét esetben megoldási javaslat is megfogalmazásra került a Körjegyzőség részére a 
működés hatékonyságának növelése céljából. 

A legfontosabb működési problémák az alábbi területen kerültek azonosításra: 

 Munkaleterheltség, helyettesítés 
A jelenlegi munkatársi létszám – elsősorban a jelentős adminisztratív teendőkből 
adódóan – szűkösen elegendő a feladatok megfelelő szintű elvégzésére. A 
projekttel párhuzamosan bevezetett informatikai fejlesztések és további – 
kompetencia alapú képzése (pl.: időgazdálkodás, kommunikációs képzések) 
segítségével javítható a helyzet.  
A helyettesítés jelenleg nem megoldott, a fentiekből adódóan nehezen kezelhető. 

 Együttműködés, belső kommunikáció 
Az együttműködés a különböző szervezetek között jó, ez alól egyedül az 
általános iskola kivétel, ahol úgy érzik, hogy alárendelt szerepben vannak, az 
őket érintő döntésekbe nincs beleszólásuk. Javasolt az általános iskola nagyobb 
mértékű bevonása az őket érintő döntéshozatalba. 
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 Papír alapú kommunikáció csökkentése 
Az hivatal jellegéből adódóan jelentős a papírfelhasználás, ennek csökkentése – 
ha kis mértékben is – de cél kell, hogy legyen. Erre gyakorlati megoldások 
kerültek megfogalmazásra (pl.: honlap aktív használata, papír újrafelhasználása). 

 Partnerség erősítése a helyi vállalkozásokkal, civil szférával 
Javasolt a helyi vállalkozásokkal és civil szférával a partnerségben rejlő 
lehetőségeket feltárni az. Ezek alapján a következők feladatok elvégzése javasolt: 

 az önkormányzat együttműködési kapcsolatainak feltérképezése, 

 az együttműködési készségek és szemlélet fejlesztése, 

 az együttműködési területek és szerepek azonosítása és mechanizmusok 
kialakítása. 

A projekt során elkészítésre került egy levél-tervezet a kapcsolat elmélyítése 
céljából. 

 Munkakörnyezet, munkaeszközök 
A munkaeszközök – az munkatársak elmondása alapján – megfelelőek a 
munkavégzéshez, azonban két területen felmerült fejlesztési igény: 

 Szeparált ügyfélváró kialakítása, annak érdekében, hogy a munkatársak 
munkáját ne zavarják az ügyfelek. 

 Pénztárban az ügyiratok elhelyezésére egy tároló kialakítása, valamint egy 
szék beszerzése. 

 
3. Költségvetés gazdálkodás vizsgálata 
A téma alapos vizsgálata után számos területen történtek megállapítások és azokra 
születtek javaslatok. Ezek nagy része egyfajta szemléletváltást igényel elsősorban a 
vezetők részéről. A cél a tervezhetőség és a kontroll kialakítása, vagyis a ciklusprogram 
(stratégia) és a költségvetés tervezése, megvalósítása kapcsán új technikák alkalmazása. 

Megfogalmazásra kerültek – a jelenlegi helyzetből kiindulva – azok a módszerek, 
amelyek segítségével jobban tervezhető és kontrollálható lesz a Körjegyzőség 
gazdálkodása. Ezek az alábbi témák kapcsán kerültek kibontásra: 

 Ciklusprogram 

 Szakpolitikai prioritások 

 Átfogó stratégiaalkotás – stratégiai mutatószámok bevezetése 

 Költségvetés tervezés 

 Rövid távú gördülő tervezés – a fizetőképesség javítása 

 Gazdálkodás 

 Elszámolás 

 Pénzügyi kontrolling rendszer kialakítása 
A fenti témákkal kapcsolatban összességében elmondható, hogy mindegyik területen 
szükséges azok fejlesztése. A jelenleg is tapasztalható, csökkenő normatív bevételek 
mellett elengedhetetlen a megfelelő tervezés és a költségvetés kontrolljának – a 
jelenleginél hatékonyabb – megvalósítása. Erre a gyakorlatban is megvalósítható 
módszerek kerültek megfogalmazásra. 
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4. Informatikai helyzetelemzés készítése 
A 9. fejezetben átfogó informatikai helyzetelemzés található, amelyben megfogalmazott 
javaslatok segítik a működési folyamatok felgyorsítását, a ráfordítási idők csökkentését. 

Fontos megemlíteni, hogy jelen pályázattal párhuzamosan – szintén a GRID Zrt.-vel 
kötött megállapodás értelmében – a történt meg három informatikai alkalmazás 
bevezetése a Körjegyzőségnél. Ezek az alábbiak: 

 teljes körű ügyiratkezelő rendszer,  
 gyámhatósági szoftver (jegyzői hatáskörhöz) és 
 szociális ügykezelő szoftver. 

A fenti informatikai alkalmazások aktív használata és az egyéb informatikai javaslatok 
betartása jelentős mértékben segítheti és gyorsíthatja az ügyintézést, csökkentheti a hibák 
számát. 
 
5. Humán szervezetfejlesztés 
A szervezetfejlesztés egyik fontos részeként megtervezésre, megtartásra és kiértékelésre 
kerültek az előzetesen egyeztetett képzések. Ezek az alábbiak voltak: 

 Vezetőképzés 
 Ügyintézői képzés 
 Microsoft Word és Excel felhasználói képzés 

A képzések célja a szükséges vezetői kompetenciák megismerése, a szemléletmód-váltás 
megalapozása, illetve az ügyintézők kapcsán elsősorban a túlterheltséggel járó stressz 
kezelése, az időbeosztás és a kommunikáció javítása volt. 

A humán szervezetfejlesztés részeként javaslat került megfogalmazásra a 
„mostohagyermekként” kezelt teljesítménymérés- és értékeléshez kapcsolódóan. 
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2. Bevezető 

Rakaca Körjegyzőség szervezetfejlesztése érdekében – a körjegyzőség többi 
Polgármesteri Hivatalaival egyetértésben – Rakaca Község Önkormányzata 2008-ban 
sikeresen pályázott „Államreform Operatív Program - A Polgármesteri Hivatalok 
Szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2)” keretében a hivatal szervezetfejlesztését célzó, vissza 
nem térítendő támogatásra. 

A megvalósításra Rakaca Község Önkormányzata 2009. március 31-én hirdetmény 
közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárást indított. A közbeszerzési eljárás 
nyerteseként a GRID CEE Tanácsadó Zrt. (továbbiakban GRID Zrt.) került kiválasztásra 
2009. május 5-én. A szervezetfejlesztéshez kapcsolódó szakértői munka a kapcsolódó 
vállalkozási szerződés aláírását követően vette kezdetét, 2009. július 1-jétől. 

A szervezetfejlesztés során elvégzendő feladatok projekt formájában kerültek 
megtervezésre, amely projekt dokumentumai a későbbiekben részletesen kifejtésre, 
valamint csatolásra kerültek (lásd 5. fejezet „Projekt megtervezése, 
projektdokumentumok elkészítése”). 

A megvalósítás az ÁROP 1.A.2 pályázatban vállalt célokkal összhangban történt meg a 
3. fejezetben bemutatott feladatok elvégzésével, szem előtt tartva a három fő pályázati 
célhoz (Döntési mechanizmusok korszerűsítése, Költségvetési gazdálkodás javítása, 
Partnerség erősítése) tartozó alcélokat. 

Jelen összefoglaló elkészítésekor alapelv volt, hogy a gyakorlatban is alkalmazható 
megoldásokat nyújtson a Rakaca Körjegyzőségében dolgozó munkatársak részére. 

A gyakorlati megvalósítás kapcsán fontos megemlíteni, hogy az elvégzett 
szervezetfejlesztés során alkalmazott különböző módszerek eredményei időben eltérően 
mutatkoznak meg. A későbbiekben részletesen bemutatott tréningek lefolytatása például 
adott napokhoz köthető és a szervezetfejlesztés szempontjából azonnal érezhető hatással 
bírtak. A tréningek azonban csak egy részét (bár fontos részét) képezik a projektnek. 
Számos olyan fejlesztés történt, amelyek bizonyos módszerek, dokumentumok aktív 
használatával hoznak fejlődést (pl.: folyamatábrák). 

A szervezetfejlesztés során születtek azonban olyan javaslatok is, amelyek megvalósítása 
és ez által megvalósulása is hosszabb időt (min. 1-2 év) vesz igénybe. A legfontosabbak 
ezek közük a stratégia integrálása a működésbe és a megfelelő kontrolling rendszer 
működtetése. Ezeket a lehető leghamarabb, már a 2010-es évben ki kell alakítani és 
működtetni szükséges. Az összefoglalóban bemutatott stratégiai mutatószámok 
bevezetése és alkalmazása csak az után történhet meg. 

 

3. A feladatok bemutatása, célkitűzések 

A Polgármesteri Hivatalok és intézményeinek szervezetfejlesztése érdekében - az előző 
fejezetben felsorolt célkitűzések figyelembe vételével - az alábbi feladatok valósultak 
meg, illetve kerültek kidolgozásra: 

 Projekt megtervezése, projektdokumentumok elkészítése, úgy, mint: 

o Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 

o Részletes projektterv 

o Emlékeztető sablon 
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 A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítését bemutató szervezeti ábra 
elkészítése 

 A Polgármesteri Hivatal működését bemutató folyamatábrák elkészítése: 

o Adóügyi feladatok folyamatábra 

o Anyakönyvi feladatok folyamatábra 

o Egyéb szabályozó dokumentumok létrehozása folyamatábra 

o Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok folyamatábra 

o Iktatás (bejövő) folyamatábra 

o Iktatás (bemenő) folyamatábra 

o Kontrolling folyamatábra 

o Költségvetés elszámolása folyamatábra 

o Költségvetés és stratégia készítése, összehangolása folyamatábra 

o Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés folyamatábra 

o Rendeletek létrehozása folyamatábra 

o Szabálysértési ügyintézés folyamatábra 

o Szociális ügyintézés folyamatábra 

o Teljesítményértékelés folyamatábra 

 Teljesítmény értékelés folyamatábraA Polgármesteri Hivatal működésével 
kapcsolatos megállapítások rögzítése, fejlesztési javaslatok megfogalmazása 

 Vezetőképzés előkészítése, megtartása és kiértékelése 

 Ügyfélszolgálati képzés előkészítése, megtartása és kiértékelése 

 Microsoft Word és Excel felhasználói képzések előkészítése, megtartása és 
kiértékelése 

 Szervezeti szintű teljesítménymérési és értékelési rendszer kialakításához 
szükséges információk begyűjtése, rendszer kiépítéséhez szükséges javaslatok 
megfogalmazása 

 

4. Módszertan 

Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalainak és önkormányzati intézményeinek 
szervezetfejlesztése kapcsán – annak érdekében, hogy a szervezet fejlesztése a 
leghatékonyabb módon kerüljön megvalósításra – számos eszköz lett segítségül hívva. A 
rendelkezésre álló módszertanok közül az alábbiak alkalmazása történt meg a projekt 
során: 

 Működést szabályzó dokumentumok elemzése 

 Személyes interjúk lefolytatása 

 Működési folyamatok rögzítése 

 Tréningek, képzések lefolytatása 

A felsorolt módszertani eszközök részletesen a következő alfejezetekben kerülnek 
bemutatásra. 
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4.1 Működést szabályzó dokumentumok elemzése 

A következő alfejezetben bemutatásra kerülő személyes interjúk bemutatása előtt 
minden esetben szükséges megismerni, hogy az adott szervezet milyen szabályozó 
dokumentumok alapján működik. A Polgármesteri Hivatal és a fenntartott intézmény 
(általános iskola) részéről begyűjtésre kerültek azok a működést szabályozó 
dokumentumok, amelyek a pályázati kiírásban megfogalmazott célkitűzések kapcsán 
szóba kerülhetnek. Ezek jellemzően az alábbiak voltak: 

 Szervezeti és Működési Szabályzat (a bevont intézmények vonatkozásában is); 

 működési szabályzati dokumentáció: utasítások, szabályzatok stb., (a bevont 
intézmények vonatkozásában is); 

 stratégia, üzleti tervezésre vonatkozó dokumentáció, mint például ciklusprogram, 
gazdasági program; 

 költségvetési dokumentumok (koncepció, zárszámadás, stb.); 

 egyéb a működést, a működés szabályozását leíró dokumentum. 

A begyűjtést követően a dokumentumok elemzése történt meg, amely során egyrészt 
azonosításra kerültek a szükséges, de hiányzó dokumentumok, másrészt megvizsgálásra 
kerültek, hogy a működési folyamatokkal mennyire vannak összhangban. 

 

4.2 Személyes interjúk 

A projekt előkészítése és megvalósítása során egyaránt alkalmazásra került a személyes 
interjú, mint az információgyűjtés és strukturálás, valamint a személyre (szervezetre) 
szabás elsődleges eszköze. 

Mint miden szakértő tanácsadói munka során, ez esetben is a helyzetelemzés, a 
„kiinduló állapot” felmérésre és rögzítése kell, hogy legyen az elsődleges feladat. Ennek 
a tevékenységnek és a vezetői igények megismerésének legjobb módja a személyes 
interjúk lefolytatása. Az első körben a Polgármesteri Hivatalok és az általános iskola 
vezetőivel, majd később a kijelölt munkatársakkal történt meg a szükséges interjúk 
lefolytatása. Az interjúkról minden esetben emlékeztető készült, ezeket az 1-10-es 
mellékletek tartalmazzák. 

 

4.3 Működési folyamatok rögzítése 

Annak érdekében, hogy a működés átláthatóvá váljon, felülvizsgálatra kerültek a 
Polgármesteri Hivatal főbb működési folyamatai. A folyamatok modellezésében és 
optimalizálásában az ARIS folyamatmenedzsment alkalmazás nyújtott segítséget. 

Az ARIS folyamatmenedzsment alkalmazás egy adatbázis alapon működő, a szervezetre 
szabható, könnyen kezelhető és értelmezhető szoftveralkalmazás, amelyhez módszertan 
is kapcsolódik. Segítségével a folyamatok felmérése, rögzítése, optimalizálása, 
szabályozása, adott esetben azok minőségirányítási rendszer bevezetésére szolgáló 
előkészítése, auditálása is megtörténhet. 

Jelen esetben az ARIS alkalmazás alapfunkcióját vettük igénybe, amikor is egy szervezeti 
ábra, és 14 db - a működési főfolyamatokat bemutató - folyamatábra került rögzítésre. A 
rögzített folyamatok, azok részletes elemei a későbbiekben kerülnek bemutatásra. 
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4.4 Tréningek, képzések lefolytatása 

A szervezet humán fejlesztését szem előtt tartva, a vezetői interjúk alapján 
meghatározásra kerültek a humán fejlesztési igények is. A Polgármesteri Hivatalok és az 
általános iskola vezetői részére egy 2 napos vezetői tréning, míg az ügyintéző 
munkatársak részére 1 napos ügyfélszolgálati képzés került kialakításra. Az előzetesen 
felmért igények alapján – a fentiek mellett – összeállításra és megtartásra került egy 
Microsoft Word és egy Microsoft Excel felhasználói ismereteket bővítő képzés is. A 
tréningek kialakítása ugyancsak a pályázatban megfogalmazott célok, valamint az 
interjúk során megismert szervezeti sajátosságok figyelembe vételével valósult meg. 

 

5. Projekt megtervezése, projektdokumentumok elkészítése 

A munka megtervezéséhez a GRID Zrt. a már korábban is eredményesen és sikeresen 
használt projektmenedzsment módszertanát és eszközét (Primavera Project Management 
modul) hívta segítségül. A módszertan részeként készültek el azok a 
projektdokumentumok, melyek segítségével a munka sikeresen, kontrollált formában 
kerül megvalósításra. 
 
Emlékeztető sablon 
A személyes interjúkon, a szükséges szóbeli egyeztetéseken elhangzottak rögzítésének 
érdekében kialakításra került egy emlékeztető sablon. Egyszerű felépítésével hatékonyan 
segíti a kommunikációt, az elhangzottak egyértelmű értelmezését. Ez a dokumentum a 
11-es számú mellékletként került csatolásra. 
 
Projekt Alapító Dokumentum (PAD) 
Az elkészült Projekt Alapító Dokumentum részletesen tartalmazza a projekt kereteit, az 
elvégzendő feladatokat, azok ütemezését, az elérhetőségeket, a projektszervezet 
felépítését, a kommunikáció eszközeit és kereteit. Ez a dokumentum biztosítja többek 
között az elvégzendő feladatok egységes értelmezését. A 12-es számú melléklet ezt a 
dokumentumot mutatja be. 
 
Részletes projektterv 
A PAD-ban már kibontott projekt-tartalommal összhangban, a projektterv mutatja be, 
hogy a feladatok hogyan kerültek ütemezésre. A projekttervben a tevékenységek 
egymástól függőségi viszonyban vannak (egyenként meghatározva, hogy melyik 
feladatnak kell befejeződnie ahhoz, hogy a másik elkezdődhessen; illetve mely feladatok 
történhetnek meg párhuzamosan), kontroll alatt tartva, így a véghatáridő teljesülését. A 
dokumentum a 13-as számú mellékletként került csatolásra. 
 
 

6. Működési folyamatok és a szervezeti felépítés rögzítése és optimalizálása 

A bevezetőben felsorolt részcélok jelentős része úgy valósítható meg, hogyha első 
lépésben a Körjegyzőség jelenlegi működése kerül rögzítésre (helyzetfelmérés), majd a 
működéssel kapcsolatosan jobbító, a folyamatokat felgyorsító, azokat optimalizáló, az 
emberi erőforrás-igényt csökkentő javaslatok kerülnek megfogalmazásra. 
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Ennek alapján kerültek a Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalainak alábbi működési 
folyamatai rögzítésre és optimalizálásra az ARIS folyamatmenedzsment alkalmazás 
segítségével: 

1. Adóügyi feladatok folyamatábra 

2. Anyakönyvi feladatok folyamatábra 

3. Egyéb szabályozó dokumentumok létrehozása folyamatábra 

4. Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok folyamatábra 

5. Iktatás (bejövő) folyamatábra 

6. Iktatás (bemenő) folyamatábra 

7. Kontrolling folyamatábra 

8. Költségvetés elszámolása folyamatábra 

9. Költségvetés és stratégia készítése, összehangolása folyamatábra 

10. Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés folyamatábra 

11. Rendeletek létrehozása folyamatábra 

12. Szabálysértési ügyintézés folyamatábra 

13. Szociális ügyintézés folyamatábra 

14. Teljesítményértékelés folyamatábra 

A fenti folyamatok modellezése egy erre a célra kialakított módszertan szerint valósult 
meg, amely során tevékenység lépés szinten felmérésre került, hogy: 

 ki végzi el az adott tevékenységet, 
 ki az, aki közreműködik az adott tevékenység elvégzésében, 
 ki kap információt az adott tevékenységről, a keletkezett output kihez kerül, 
 milyen inputok segítségével végezhető el a tevékenység (dokumentum, adat), 
 milyen outputok keletkeznek a tevékenység elvégzése során (dokumentum, 

adat), 
 milyen támogató informatikai rendszer szükséges a tevékenység elvégzéséhez, és 
 milyen szabályzat, törvény, rendelet határozza meg az adott tevékenység 

elvégzését. 
Annak érdekében, hogy a működési folyamatok egy-egy tevékenységéhez egyértelműen 
hozzárendelésre kerülhessen az a munkatárs, aki azt elvégzi, vagy közreműködik benne, 
előzetesen elkészítésre került – szintén az ARIS folyamatmenedzsment alkalmazás 
segítségével – a Polgármesteri Hivatal szervezeti ábrája (14-es számú melléklet). 

A működést leképező, már optimalizált folyamatmodellek az 15-28-as számú 
mellékletként kerültek csatolásra. Olvasásukhoz elkészítésre és csatolásra került továbbá 
egy értelmezései segédlet, amely megtalálható a mellékletek között (29-es számú 
melléklet). 

A felsorolt működési folyamatok a Körjegyzőség munkatársaival közösen kerültek 
optimalizálásra. Mivel a folyamatok nagy része törvényben, illetve helyi rendeletben 
szabályozott, ezért azok optimalizálásakor szűk lehetőségek adódtak. 

Az optimalizált, rögzített folyamatok segítségével minden ügyintéző és vezető számára 
egyértelműen átláthatóvá válik a működés: tisztán láthatóak a feladatokat felépítő 
tevékenységek rendszere, az azok elvégzéséhez szükséges informatikai támogató 
rendszerek, valamint a hozzájuk rendelt hatás-, felelősségi körök. A folyamatábrák adott 
esetben segítik a helyettesítés hatékony megvalósulását is. 
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7. Beazonosított működési problémák, javaslatok 

A projekt sikeres megvalósítása érdekében Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri 
Hivatalainak és az általános iskola vezetőivel lefolytatott előzetes felmérő interjúk, 
valamint a működési folyamatok modellezése során megtartott második körös 
személyes interjúk alkalmával azonosításra kerültek a működés hatékonyságát gátló 
problémák, gócpontok. 

Annak érdekében, hogy a körjegyzőség intézményei, azok vezetői és munkatársai 
részére a gyakorlatban is használható javaslatok kerüljenek kidolgozásra: 

 egységes formában összefoglalásra kerültek – az ÁROP 1.A.2 pályázatban vállalt 
alcélokkal összhangban –a legfontosabb fejlesztendő területek; 

 valamint táblázatba foglalva megjelenítésre kerültek, az előző ponttal 
összhangban, a személyes interjúk során konkrétan elhangzott problémák. 

E két megközelítés segít egyrészt átfogóan, majd egy-egy problémára bontva megoldási 
javaslatot nyújtani a Körjegyzőség részére a működés hatékonyságának növelése 
céljából. 

 

7.1 Munkaleterheltség, helyettesítés 

A Polgármesteri Hivatalok működése rendkívül szabályozott. Számos törvény 
(pl.: 2004. éve CXL trv. - KET) alapján folyik a munka, ráadásul a vonatkozó törvények 
évente változnak. Annak érdekében, hogy a változások folyamatos nyomon követése, 
működésbe való beillesztése és ezáltal a működés teljes mértékű megfeleltetése ezen 
előírások szerint történjen, hogy időben és az elvárt minőségben legyen a munka 
elvégezve, jelentős adminisztrációs teher rakódik a munkatársak vállára. A megszabott 
határidők betartása (beszámolók leadása, pályázatok beadása, elszámolása, stb.) plusz 
feladatokat és időt jelent az itt dolgozók részére. 

 
Munkaleterheltség 
Ezt a jelentős mennyiségű és sokrétű munkát a körjegyzőségben dolgozó ügyintézők úgy 
tudják csak kezelni, hogy egy-egy ügyintéző több típusú munkafolyamatot is végez. Ez 
jól kitűnik a hivatalban dolgozó öt fő pozíciójának megnevezéséből: 

 Gazdálkodási előadó, pénztárkezelő 

 Gazdálkodási előadó 

 Adóügyi ügyintéző, iktató 

 Szociálpolitikai ügyintéző 

 Gyámügyi és gyermekvédelmi ügyintéző 

Az ügyintézők munkájukat egy helyszínen, Rakacán a polgármesteri hivatal épületében 
végzik. Ez szerencsés megoldás és a jelenlegi létszám mellett javasolt ezen állapot 
megtartása akkor is, ha a Körjegyzőség egyéb települései igényt tartanak „saját” 
ügyintézőre. A hasonló méretű körjegyzőségek esetén tapasztaltak alapján elmondható, 
hogy ezen igény kielégítése jelentős plusz munkaidőt és költséget (főleg az alkalmazott 
informatikai eszközök, szoftverek kapcsán) jelentene. 
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A dolgozók leterheltsége – mint ahogy az fent már rögzítésre került – azonban így is 
jelentős, és bár korábban nem volt egyenletes, mára ezek a „leterheltség-
kiegyenlítődések” megtörténtek. 

A leterheltség csökkentésére - első körben - hatékony megoldást nyújtanak az 
ügyiratkezelő és szociális ügyeket, illetve gyámhatósági ügyek kezelését megkönnyítő 
informatikai alkalmazások. Ezek a szoftverek jelen projekttel párhuzamosan kerültek 
bevezetésre. Fontos kiemelni, hogy alkalmazásuk a mindennapi munkában további 
(felhasználói) ismeretek megszerzését igényli, azonban ezen ismeretek segítségével 
nagyban támogatható a költséghatékonyabb, gyorsabb munkavégzés. 

Szintén jelentős fejlődést eredményezhetnek, de alapvetően hosszú távon: 

 a munkatársak megfelelő – elsősorban kompetencia alapú – képzése 
(pl.: időmenedzsment, ügyfélkezelés, belső kommunikáció). Ezen képzések jelen 
projektben is megvalósultak (ügyintézői képzés, MS Word és Excel képzés), de 
elengedhetetlen a rendszeresség, hogy a fejlődés folyamatos legyen. 

 valamint a megfelelő ösztönző rendszerek (lásd teljesítménymérés, -értékelés) 
működtetése. 

Ezek a megoldások természetesen akkor működnek eredményesen, ha megfelelő vezetői 
támogatással bírnak. Természetesen ezen javaslatok igényelnek anyagi „áldozatot” is, de 
olyan megtérüléssel bírnak, ami pénzben kifejezni nem, vagy nehezen lehet. 

 
Helyettesítés 
A körjegyzőség hivatalában gondot jelent a helyettesítés megoldása. A helyettesítési 
párok kijelölése egy olyan feladat, amelynek kialakítása ugyan egyszerű, viszont a 
helyettesítési rend működtetése már igényli a folyamatos információcserét, a 
munkamódszerek egységes alkalmazását, a két-, háromheti egyeztetést a helyettessel. A 
tervezett helyettesítés (pl.: rendes szabadság) esetén erre időben fel kell készülni, 
egyeztetni szükséges a folyó munkákkal kapcsolatban. 

 

7.2 Együttműködés, belső kommunikáció 

A körjegyzőség hivatalában dolgozó ügyintézők közötti együttműködés mindenki által 
jónak minősített. Ha voltak is a múltban problémák, esetenként konfliktusok a 
munkatársak között, azok megoldódtak és mára jó munkakapcsolat jellemzi a 
Polgármesteri hivatalban dolgozókat. 

A jegyző és a polgármesterek közötti együttműködés szintén jónak minősített, egyedül a 
rakacai általános iskola kapcsán merült fel igény az intézmények közötti viszony 
javítására. Az általános iskola vezetőinek elmondása alapján minden esetben alárendelt 
és nem mellérendelt viszonyuk van Rakaca Önkormányzatával és a Körjegyzőséggel. 
Úgy érzik, hogy nincsenek bevonva az őket érintő döntések meghozatalába és – bár 
önállóan működő, de nem önállóan gazdálkodó intézményként működnek – nehezen 
tudnak önállóan pályázni adott esetben, mivel a szükséges információt körülményes 
begyűjteniük a fenntartótól.  

A körjegyzőség polgármesterei és a jegyző rendszeresen– hetente, igény szerint 
sűrűbben – tartanak megbeszéléseket, hogy a felmerülő problémákat egyeztessék, 
azokra megoldásokat találjanak. Bár ezek nem mindig múlnak el viták nélkül, de az 
„információ-megosztó” funkciójukat betöltik.  
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Annak érdekében, hogy az általános iskola is aktívabban vehessen részt a körjegyzőség 
életében, esetleges ötletei beépülhessenek a működésbe, javasolt az őket érintő 
kérdésekben meghívni az iskola vezetését ezekre a megbeszélésekre.  

Javasolt témák a megbeszélések kapcsán a működés, a gazdálkodás eredményeinek, az 
elkövetkező időszak feladatainak bemutatása, a problémás területek felvetése, feladatok, 
határidők, felelősök meghatározása. Az ott elhangzottakról egy feljegyzés és ahol 
szükséges, intézkedési terv születethet. A feljegyzés felépítése módosítható lenne az 
alábbi struktúrában: 

1. Elvégzett feladatok 
2. Jövőben várható feladatok 
3. Felmerült problémák, megoldási javaslatok 
4. Feladatok, határidők és felelősök kijelölése 
5. Egyéb 

Javasolt továbbá ezen információk egységes kezelése, az átláthatóság és a hatékony 
gyors kezelés, a visszakereshetőség biztosítása érdekében. 

Szintén elhangzott az interjúk során, hogy a költségvetés tervezésekor az intézmények 
közötti kommunikáció és a problémamegoldás nem zökkenőmentes. Ennek megoldására 
érdemes volna egy kijelölt – akár szakértő által koordinált – „vezetői napot” tartani. Ezen 
a dedikált napon – a megfelelő keretek között – lehetne a költségvetéssel kapcsolatos 
felvetéseket, javaslatokat megvitatni. A tapasztalatok alapján legjobban akkor működik, 
ha külső helyszínen kerül megrendezésre, a napi munkavégzés azzal járó feladatok nem 
zavarják a résztvevőket. Ez alacsony anyagi ráfordítással megoldható és az 
együttműködést is hatékonyan támogatná. 

 

7.3 Papír alapú kommunikáció csökkentése 

Rakaca Körjegyzősége életében – a jogszabályi előírásoknak megfelelően – számos 
dokumentumot papír alapon kell kezelni, tárolni. Elég, ha csak az ügyfelek által 
benyújtott nyomtatványokat, űrlapokat és azok mellékleteit vesszük alapul. Felmérve a 
helyzetet, nehéz olyan, érdemben a papír alapú kommunikációt csökkentő javaslatokat 
megfogalmazni, melyek a gyakorlatban is alkalmazhatóak a jelenlegi szabályozás 
mellett. 

Van azonban néhány terület, ahol tudatos odafigyeléssel csökkenthető a felhasznált 
papír mennyisége és elsősorban a digitális megoldások segítségével javulhat a helyzet. 

A papír alapú kommunikáció az alábbi javaslatok megvalósításával csökkenthető: 

 ösztönző lépések a települések honlapjának használatára: 

o az információnyújtás, 

o és az elektronikus ügyintézés terén (lásd kibontva a 9. fejezetben) 

 belső használatra (pl.: jegyzetelés) használható – az adatvédelmi feltételek 
figyelembe vételével – a felhasznált, de már megsemmisítésre ítélt papírok 
hátoldala. 

Ahol a papír használata nem „kikerülhető” ott is javasolt újrahasznosított papír 
használata. Vállalható árkülönbség mellet már beszerezhető olyan fehér színű, 
újrahasznosított papír, amely a mai nyomtatókban, fénymásolókban is használható. 
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7.4 Partnerség erősítése a helyi vállalkozásokkal, civil szférával 

Jelen szervezetfejlesztési projekt során folytatott helyzetelemzés alapján megállapításra 
került, hogy Rakaca Körjegyzőség jelenlegi működésében nincsenek szilárdan kialakított 
módszerek, folyamatok és eljárások az önkormányzat, valamint a civilek és vállalkozók 
közötti együttműködés elmélyítésére. 

A fenti probléma megoldásának keresése során átgondolásra került, hogy a 
partnerségben rejlő lehetőségeket miként lehet feltárni az önkormányzat és a civil, illetve 
vállalkozói szféra között. Ezek alapján a következők feladatok elvégzése javasolt: 

 az önkormányzat együttműködési kapcsolatainak feltérképezése, 

 az együttműködési készségek és szemlélet fejlesztése, 

 az együttműködési területek és szerepek azonosítása és mechanizmusok 
kialakítása. 

A jelenleg működő kapcsolatok diagnózisát javasolt több szempont szerint elvégezni, 
ilyen lehet például a kapcsolatok száma, minősége, és gyakorisága. 
A lehetséges együttműködési területek tekintetében az alábbi 4 kategóriát javasolt 
részletesen megvizsgálni, majd az együttműködést elmélyíteni: 

1. Közszolgáltatásokban való együttműködés: javasolt azon lehetőségek 
feltárása, és együttműködés kezdeményezése, ahol mód van az 
önkormányzati feladatok közös elvégzésére vagy szerződéses átadására. 
Az ilyen szintű munkamegosztás és bevonás eredményezheti az egyik 
legerősebb együttműködési forma létrejöttét az önkormányzat és a civil 
szervezetek, vállalkozások között. 

2. Szolgáltatások: az önkormányzat adott esetben számos szolgáltatással 
járulhat hozzá az erőforráshiánnyal küzdő civil szféra működéséhez 
(pl. információs-, infrastruktúraszolgáltatás). Javasolt olyan pályázati-
információs bázis és egyéb fórumok kialakítása, ahol az érintettek egyszerűen 
és gyorsan jutnak hozzá a szükséges információkhoz, valamint hogy 
e-kommunikációs platformok (pl.: a már meglévő eMagyarország pont) 
segítsék a felek közötti interaktivitás kialakulását. 

3. Támogatások: javasolt olyan pályázati rendszer meghatározása és fejlesztése, 
amelynek segítségével az önkormányzat támogatást tud nyújtani az arra 
rászorult szervezeteknek. 

4. Döntési folyamatba történő bevonás: javasolt a jelentősebb szervezetek 
képviselőiből dedikált szakértők bevonása a testületi és bizottsági ülésekre a 
civileket és vállalkozókat érintő napirendek kapcsán. 

A fenti javaslatok mentén egy – az együttműködés elmélyítését célzó, az önkormányzat 
által elküldendő – levél került összeállításra és csatolásra az összefoglaló 30-as számú 
mellékleteként. 

Fontos szempont, hogy a fejlesztések Rakaca Körjegyzőség adottságaihoz és 
lehetőségeihez illeszkedve kerüljenek megvalósításra, az érintettek érdekeivel és 
erőforrásaival összehangolva. 

 

 

 

 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 18/103 

7.5 Munkakörnyezet, munkaeszközök 

Rakaca Körjegyzősége hivatali ügyeinek intézése – mint az már megemlítésre került – 
Rakaca település Polgármesteri hivatalában történik. Az ügyintézők elmondása alapján a 
rendelkezésre álló munkakörnyezet és munkaeszközök megfelelőek a munka 
elvégzésére. Mindemellett van néhány olyan fejlesztési igény, amelyet javasolt szem előtt 
tartani és amennyiben a szükséges anyagi eszközök rendelkezésre állnak, elvégezni. Az 
elhangzott igények az alábbiak: 

 Szeparált ügyfélváró kialakítása, annak érdekében, hogy a munkatársak 
munkáját ne zavarják az ügyfelek; 

 Pénztárban az ügyiratok elhelyezésére egy tároló kialakítása, valamint egy szék 
beszerzése, hogy az ott dolgozó munkatárs ne állva végezze munkáját. 

 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 19/103 

Kategória Probléma leírása Fejlesztési javaslat 
Fo

ly
am

at
sz

ab
ál

yo
zá

s 
- s

zo
ft

ve
rt

ám
og

at
ás

 

A korábbi gyakorlat szerint érkeztető bélyegzővel lett ellátva 
a beérkező ügyirat, de nem került rögzítésre informatikai 
rendszerben. Ez által körülményes volt és a szükségesnél 
nagyobb időráfordítást igényelt az ügyiratok visszakeresése. 

Az ügyiratok érkeztetése kapcsán új feladatként megjelenik az 
ügyiratkezelő rendszerben (IRMA) történő érkeztetés, ami 
megoldja a problémát. 

A projekt kezdetekor még alkalmazott 
„E-iktat” szoftver használatakor az iktatott dokumentumhoz 
kapcsolódó előzmények keresése nehézkes volt. 

Szintén a jelen projekttel párhuzamosan bevezetett IRMA 
ügyiratkezelő alkalmazás oldja meg a problémát. 

A jelenlegi iktatási folyamatban nem történik meg a 
dokumentumok szkennelése és ez által elektronikus úton 
történő nyilvántartása. Ennek hiánya lassítja az ügyiratok 
kezelését. 

Javasolt egy megfelelő szkenner beszerzése és az ügyiratok, 
szkennelése a könnyebb és gyorsabb dokumentumkezelés 
megvalósítása érdekében. Az IRMA ügyiratkezelő alkalmazás 
rendelkezik az ilyen típusú elektronikusan nyilvántartást 
támogató funkcióval.  

Bár a szociális ügyek száma arányaiban magas, a projekt 
kezdetekor még nem volt használatban speciális, szociális 
ügykezelő szoftver. Az ilyen irányú adminisztrációt Excelben 
oldották meg a munkatársak. 

Jelen projekttel párhuzamosan bevezetett „WinSzoc” szociális 
ügykezelő alkalmazás oldja meg a problémát. Segítségével 
könnyebben és gyorsabban kezelhetőek a szociális ügyek. 

Jelen projekt kezdetekor a szociálpolitikai ügyintéző 
munkáját - informatikai szempontból – csupán Helyi Vizuál 
Regiszterből kinyert (anyakönyvi) adatok segítették. Ez 
egyrészt jelentős többletmunkát, másrészt hibalehetőséget 
jelentett a munkájában. 

Jelen projekttel párhuzamosan bevezetett „WinSzoc” szociális 
ügykezelő alkalmazás oldja meg a problémát. Segítségével 
könnyebben és gyorsabban kezelhetőek a szociális ügyek. 

A BM adatbázisban, a gépjárműadó kapcsán számos esetben 
eltérő adatok vannak az önkormányzatok saját 
nyilvántartásához képest, ilyenkor általában telefonon 
szükséges pontosítania az adóügyi feladatokat végző 
munkatársnak. 

Ez az adatbázisok eltérő tartalmából adódó probléma helyi 
szinten kezelhető a leírt módon, de csak magasabb szinten 
oldható meg. 
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Rendszeresen előfordul, hogy az ügyfelek a kijelölt 
ügyfélfogadási időt figyelmen kívül hagyva szeretnék intézni 
ügyeiket. Ezen céljukat el is érik, ami által a hivatalban 
dolgozó munkatársak nem tudnak az aktuális, elvégzendő 
feladataikra kellő mennyiségű időt és figyelmet fordítani. 

Ez sajnos igaz a körjegyzőség többi településein dolgozó 
polgármesterek esetében is. 

Bár a jelenség már „elharapódzott” szükséges egy határozott 
szemléletmód változtatás és kommunikálás az ügyfelek 
fogadása terén. Az ügyfélszolgálati idő betartása jelentősen 
támogatja a nagy leterheltség mellett dolgozó munkatársakat 
abban, hogy az ügyfélszolgálati időn kívül az adott feladataikra 
tudjanak koncentrálni. 

Többek között az ügyfelek megfelelő kezelését segítendő került 
megtartásra ügyfélszolgálati munkatársak részére tartott 
Ügyfélszolgálati képzés (lásd 10.1-es alfejezet) 

Az ügyfelekkel szemben sok konfliktus fordul elő, nehéz őket 
kezelni, gyakran hátráltatják a munkavégzést, így esetenként 
otthon kénytelen túlórában egy-egy munkatárs elvégezni a 
feltorlódott feladatait. 

Szintén megemlítendő, hogy többek között az ügyfelek 
megfelelő kezelését segítendő került megtartásra 
ügyfélszolgálati munkatársak részére tartott Ügyfélszolgálati 
képzés (lásd 10.1-es alfejezet) 
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A szociálpolitikai ügyintéző munkatárs 4 órában dolgozik, de 
nagyon túlterhelt és kevés információt kap a munkájához. Ez 
utóbbi jellemzően a sűrűn jelentkező jogszabály módosulások 
miatt van így.  

Javasolt pénzügyi, adózási képzéseken történő részvételi 
lehetőség biztosítása a munkatársak részére. 

Jó megoldást nyújthat az a már bevett gyakorlat, hogy a 
környező településeken dolgozó kollégákkal informális módon 
történik egyeztetés, ennek eredményét azonban mindig 
egyeztetni szükséges a Körjegyzővel is. 

Megfontolást igényel – az ellenkező tendencia ellenére – a 
munkatárs 6, esetleg 8 órában történő alkalmazása. 

A helyettesíthetőség a hivatalon belül nem megoldott, ami 
esetenként a munka megakadását, nem megfelelő 
ügykezelést eredményez. 

A helyettesítés kapcsán javasolt nevesített „helyettes-párok” 
kialakítása valamint a rendelkezésre álló adatok, információk 
hatékony formában történő megosztása (közösen elérhető  

Kategória Probléma leírása Fejlesztési javaslat 
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Egyes munkatársak több munkakört látnak el, nincsenek 
egyértelműen specializálódva. Habár egy típusú üggyel (pl.: 
szociális, pénzügy, iktatás) többen is foglalkoznak, a 
helyettesítéshez nincs elég ismeretük a kollégáknak. 

Az új informatikai alkalmazások (IRMA, WinSzoc) használata 
nagy mértékben segíti a munka hatékonyságát. 

Javasolt a munkatársak mindegyikének 8 órában történő 
alkalmazása, illetve megfontolása annak, hogy egy új munkatárs 
felvétele megtörténjen, ami természetesen a feladatok 
újrafelosztását eredményezné. 
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 Kisebb összegű pályázatokat az iskola önállóan is meg tudna 
pályázni, de az ahhoz szükséges – elsősorban pénzügyi 
információkat nehezen tudja begyűjteni a fenntartótól. Nagy 
előrelépést jelentene, ha ebben gördülékeny együttműködés 
valósulhatna meg. Jelenleg a pályázati pénzek és a szükséges 
dokumentáció elkülönített kezelése is problémát jelent. 

Javasolt az általános iskola részére az önálló pályázati feltételek 
megvalósítása: 

 alszámla az intézmény részére; 

 dokumentumok, pénzügyi adatok gördülékeny áramlása a 
fenntartó és az intézmény között. 

Az intézmény jövőjét meghatározó döntések meghozatalakor 
igény merül fel arra, hogy az iskola vezetése az eddiginél 
nagyobb mértékben kerüljön bevonásra. 

Az igazgatónő és helyettese úgy érzi mindemellett, hogy a 
velük szemben támasztott elvárások nincsenek összhangban 
az ő részükről felmerült igényekkel, vagyis teljesen alárendelt 
szerepben érzik magukat. 

Javasolt egy szorosabb – sokkal inkább mellérendelt viszonyban 
megtestesülő – együttműködés kialakítása, az iskola 
vezetésének aktív bevonása szükséges folyamatokba. 

A kommunikáció a fenntartóval leginkább szóban valósul 
meg, nagyrészt informálisan, elsősorban a polgármester úrral 
történő beszélgetések formájában. Az írásos (e-mail-ben 
megvalósuló) kommunikáció minimális. 

Javasolt a kommunikáció javítása az Rakaca Polgármesteri 
Hivatala és az általános iskola között (tartalmi és formai 
egyaránt).  

Kategória Probléma leírása Fejlesztési javaslat 
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8. Költségvetés gazdálkodás 

 
8.1 A gazdálkodás elemzése, megoldási javaslatok 

 
8.1.1 Költségvetési gazdálkodás általános célja, feladatai 

 

A megfelelő költségvetési gazdálkodás a helyi Önkormányzat, valamint minden 
közintézmény hosszú távú működésének alapfeltétele. Célja a stratégiai célok 
elérésének, a szakpolitikai prioritások megvalósíthatóságának, az ellenőrizhető, átlátható 
működésnek, valamint a jogszabályi megfelelőségnek teljes körű biztosítása a 
közszolgálatiság folyamatos szem előtt tartása mellett. 

A fenti célok elérése érdekében a törvény által előírt költségvetés tervezési, könyvviteli 
és beszámolási, zárszámadási kötelezettségen túl szüksége van arra, hogy az éves 
költségvetés megfelelően tartalmazza a ciklusprogramban, a stratégiában és a 
szakpolitikai prioritásokban megfogalmazott célok eléréséhez szükséges beruházások, 
fejlesztések és egyéb kiadások, valamint az ezeket biztosító bevételek komplex 
rendszerét. A jól tervezett költséggazdálkodás mellett a végrehajtás és annak 
ellenőrizhetősége, pontos betartatása is kulcsfontosságú tényező. Ezen célok elérése 
érdekében hatékony és korszerű tervezési, gazdálkodási és kontrolling módszerek 
használatára van szükség Rakaca Körjegyzőségében. 

 
8.1.2 Rakaca Körjegyzőség gazdálkodásának főbb jellemzői 

 
Rakaca Körjegyzőségének költségvetési gazdálkodása az alábbi intézményi egységeket 
érinti: 

 Önálló gazdálkodási jogkőrrel felruházott szervezetek: 
o Rakaca Körjegyzőség 
o Rakaca Önkormányzata 
o Rakacaszend Önkormányzata 
o Viszló Önkormányzata 
o Debréte Önkormányzata 

 

 Részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények: 
o Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
o Védőnői szolgálat, orvosi rendelő – Rakaca 

 

A polgármesterekkel történt egyeztetés alapján megállapítható, hogy jellemzően mind a 
négy település lakossága folyamatos csökkenésben van. Rakaca lakossága körülbelül 900 
fő, Rakacaszenden 408 bejelentett lakos él, Viszló lakossága a statisztikák szerint 78 fő, 
míg Debrétén mintegy 16 fő él. 

Rakaca Polgármesteri Hivatalának feladata a Körjegyzőség üzemeltetése, valamint a 
Körjegyzőségbe tartozó települések, azaz Rakaca, Rakacaszend, Viszló és Debréte 
igazgatási feladatainak ellátása. Ezek alapján elmondható, hogy a legjelentősebb 
önkormányzati feladatok központosítva, Rakaca Polgármesteri Hivatalának épületében 
kerülnek ellátásra, a költségvetés gazdálkodási és pénzügyi feladatok adott településre 
vonatkozó rész kivételével. 

 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 23/103 

Rakaca, Rakacaszend, Viszló és Debréte községek önálló költségvetéssel rendelkeznek, 
azonban a közös intézmények, mint a Körjegyzőség részben az ő hozzájárulásukból 
gazdálkodik. Az egyes intézmények, szervezetek finanszírozása különféle módon 
történik, de általánosságban elmondható, hogy mindegyik kiegészítő finanszírozásra 
szorul az önkormányzatok által. 

A Körjegyzőség saját, önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezik. Finanszírozása részben 
a központi költségvetésből, részben a négy község büdzséjéből átadott pénzeszközökből 
tevődik össze. A Körjegyzőség költségei a községek lakosságának arányában kerülnek 
felosztásra a települések között. Az orvosi rendelő finanszírozása közvetett módon az 
OEP által, az Önkormányzatokon keresztül történik. A településen a védőnő mellett heti 
két alkalommal rendel egy „külsős” háziorvos. A szolgáltatás fenntartása így 
kedvezőbb, mivel nem kell teljes munkaidőben fizetni őt. Finanszírozását az OEP 
mintegy 70-80%-ban fedezi, a fennmaradó részt Rakaca Önkormányzata állja. 

Az iskola költségeinek jelentős részét az állami normatíva hivatott fedezni, mely az 
oktatási tevékenységért járó alap normatívából, valamint az egyéb kiegészítő 
normatívákból (pl.: etnikai, informatikai, sport, bejárók után járó, képesség-
kibontakoztató) tevődik össze. A működéshez szükséges fennmaradó rész Rakaca 
Önkormányzatának költségvetését terheli, és bár a szomszédos településekről is jár az 
iskolába néhány tanuló, azonban a többi település nem fizet hozzájárulást! 

A részben önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott intézmények gazdálkodása Rakaca 
Önkormányzatán keresztül történik. Ezen szervezetek esetében a szakmai irányítást 
továbbra is az adott intézmény vezetője gyakorolja, míg a gazdasági feladatokat a 
rakacai önkormányzat központilag látja el. 

A lakosság arányának, valamint az önkormányzatokra kirótt feladatoknak megfelelően a 
Körjegyzőség tagjainak költségvetése a következőképp alakult. 
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Rakaca rendelkezik a körjegyzőség legnagyobb költségvetésével, 2006-ban, 2007-ben és 
2008-ban is rendre meghaladta a 310 M Ft-ot. Ennek mintegy harmadával - 107 M Ft 
költségvetéssel a 2006-2008. évek átlagában – gazdálkodik Rakacaszend. Viszló 
költségvetése rendre nőtt, így mintegy 17 M Ft-os költségvetési átlaggal rendelkezik, 
míg Debréte átlagosan évi 11 M Ft-os költségvetési keretből gazdálkodott a három éves 
időtávlatban. 

A bevételek oldalán az önkormányzati gazdálkodás esetében a sajátos működési 
bevételek vizsgálata indokolt. Mivel kommunális adót a községek nem szednek, így a 
három vizsgálandó adókategória az iparűzési adó, a gépjárműadó, valamint adó jellegű 
bevételként a személyi jövedelemadó helyben maradó része. A 2006-2008. évek 
átlagában a fenti három adórend alakulása az alábbi ábrán figyelhető meg. 

 

 
 

A települések gazdálkodását jelentősen nehezíti, hogy jelentősebb adóbevételekre a helyi 
vállalkozások hiánya miatt nem igen tudnak szert tenni, ez különösképp igaz a kisebb 
településekre. Ahogyan az a fenti ábrán is látható az adóbevételek egyedül Rakaca 
esetében lépik túl az 1 M Ft-os határt, amely rendkívül csekély mértékű sajátos 
működési bevételt jelent. Könnyen megállapítható, hogy az önkormányzatok javarészt a 
rendelkezésükre bocsátott költségvetési normatívától függnek. 

Az Önkormányzatok költségvetési támogatása a 2006-2008. közti években 
változékonyan alakult, azonban a többletfinanszírozás sem feltétlenül jelent sikeres és 
stabil gazdálkodást, mivel ezek meghatározására csak a kiadások vizsgálatát követően 
van mód. A 2006-2008. években a költségvetési támogatás az alábbiak szerint alakult. 
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A 2007. évben tapasztalható támogatás-visszaesést az SZJA normatíva növekedése 
kompenzálta. Ez 2008-ban megszűnt, így újból közvetlen finanszírozásra volt szükség. 

A hosszú távú stabil működés és fizetőképesség (szolvencia) érdekében az 
önkormányzati vagyon folyamatos szinten tartása és esetleges növelése szükséges. 
Ennek meghatározása érdekében a működési és felhalmozási célra felhasználható 
összegek vizsgálatára van szükség. Az alábbi ábrán a 2006-2008-as évek átlagában 
figyelhető meg a célterületek finanszírozásának alakulása. 
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A fenti ábrán jól látszik, hogy a legjelentősebb forrásokkal Rakaca rendelkezik, azonban 
a működési és felhalmozási források aránya közel sem ilyen kecsegtető. Figyelembe 
véve továbbá Rakaca község népességét, valamint a rá rótt közszolgálati feladatokat és 
az ezekhez kapcsolódó többletköltségeket, kijelenthető, hogy Rakaca költségvetés 
gazdálkodása koránt sem sorolható az „egyszerűen finanszírozható kategóriába”. 
Az alábbi ábra az egy lakosra jutó működési és felhalmozási kiadásokat mutatja be. 

 

 
 

Jól látható, hogy az Önkormányzat vagyonának gyarapítására koránt sem elegendő a 
rendelkezésre álló felhalmozási célú forrás, így közép, hosszú távon a saját vagyon 
felélése várható. 

Általánosságban elmondható, hogy a körjegyzőség és a települések fejlesztési 
lehetőségei jelentősen korlátozottak, leginkább csak azon fejlesztések válnak 
megvalósíthatóvá, melyekre vonatkozóan Európai Uniós forrás bevonására lehetőség 
van, azaz a jelentősen lecsökkent saját forrás miatt jelenleg csak az alacsony önerőt 
igénylő pályázatók segítségével tudják a beruházásokhoz és felújításokhoz szükséges 
forrásokat előteremteni. 

Mind a négy község stabil működési feltételeinek megteremtését, a szakpolitikai célok 
érvényesülését, valamint a szakmai kontrollt a polgármesterek és a körjegyző mellett a 
gazdálkodási előadók biztosítják. 

 
8.1.3 Költségvetési gazdálkodás jelenlegi gyakorlatának bemutatása 

 

Hazánkban jelenleg igen erősen differenciált példák fedezhetők fel a települési és 
megyei önkormányzatok működésével, működtetésével kapcsolatosan. Alapvető tény, 
hogy az egyes önkormányzatok gazdálkodása és az ott alkalmazott módszertanok 
palettája leginkább az önkormányzat és a felügyelt intézmények méretétől függ. 
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Csak a jelentősebb költségvetéssel rendelkező közigazgatási, közszolgálati szervek 
esetén nyílik lehetőség a bonyolultabb módszertanok és megoldások alkalmazására. 
Ezek bevezetése és működtetése jellemzően nagyobb szaktudást, jelentősebb tőkét 
igényel. Fogalmazhatunk úgy is, hogy ezen szervek esetében megvan az a „gazdaságos 
üzemméret”, amely indokolttá és költséghatékonnyá teszi egy komplex, átfogó 
pénzügyi rendszer alkalmazását. 

A mérettől függetlenül azonban kijelenthető, hogy a költségvetési gazdálkodás 
elsődleges feladata az operatív működés fenntartásán túl, hogy teljes mértékben 
megfeleljen a jogszabályokban meghatározott kereteknek. Jellemző, hogy a szűkös 
források, valamint az ebből következő folyamatos „tűzoltás” szerű gazdálkodás miatt, 
gyakran nincs lehetőség a minimálisan előírt feladatok ellátásán túl, újabb, a 
gazdálkodás hatékonyságának növelését szolgáló intézkedések meghozatalára. 

Mindezek következtében a jelen helyzet feltérképezését követően megállapítható, hogy a 
Körjegyzőség, az Önkormányzatok és az általa felügyelendő intézmények elvben 
alkalmazandó és gyakorlatban megvalósuló költségvetés gazdálkodási folyamatai 
gyakran nem esnek egybe. Rakaca Körjegyzőség gazdálkodásának részletes 
megismerését követően készült az alábbi ábra, mely a jelenlegi gazdálkodási gyakorlatot 
hivatott bemutatni. 

 
Rakaca Körjegyzőség jelenlegi gazdálkodási tevékenységei 
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A jelenlegi gazdálkodás jellemzője, hogy a költségvetési szervek részére biztosított 
források jelentős részét az általános működésre kénytelenek fordítani, így igen csekély 
összegeket fordíthatnak fejlesztésre, felújításra és új beruházások finanszírozására. 

Az egyes költségvetés gazdálkodási feladatok bemutatása, jellemzése a következőkben 
kerül kifejtésre. 

 
8.1.3.1 STRATÉGIA 

 

Kiemelt fontosságú cél lenne, hogy a polgármesterek ciklusprogramjában 
megfogalmazott fejlesztéseket és részcélokat meg tudják valósítani, azonban a jelenlegi 
gyakorlatban a ciklusprogram és az éves költségvetés között nincs megfelelően szoros, 
direkt kapcsolat. Ennek oka, hogy bár a ciklusprogram tartalmazza mindazon célokat, 
melyeket a polgármesterek megválasztásukkor kitűztek maguk és a községek elé, 
azonban a rövid és hosszú távú stratégiai tervezés ezzel együtt nem valósul meg. 

A ciklusprogram továbbgondolása és lebontása nem történik meg, így sem hosszú-, sem 
rövidtávú stratégiai célok sem kerülnek megfogalmazásra. Ezzel párhuzamosan a 
szakpolitikai prioritások és a költségvetés tervezés között is leginkább indirekt kapcsolat 
van. A fentiek fényében elmondható, hogy a stratégiaalkotás, mint külön tevékenység 
nem kerül megvalósításra, mindössze a ciklusprogram és a szakpolitikai prioritások 
meghatározása alapján kívánják a költségvetés sarokszámait kialakítani. 

Sem a községek, sem az intézmények, sem a Körjegyzőség nem rendelkeznek olyan 
hosszú-, vagy rövidtávú stratégiával, amely pontosan meghatározná azokat az elérendő 
célokat és egyértelműen kijelölné azon működési kereteket, amelyek a tervszerű 
gazdálkodás alapjait jelentenék. 

Elmondható, hogy az adott évi költségvetés jellemzően az előző évi adatokon alapuló, 
bázis alapú módszerrel készül, mindössze bizonyos költségtételeket növelnek meg a 
várható infláció mértékével. A tervek elkészítésekor a stratégiai célok – mivel jellemzően 
ezek nincsenek külön deklarálva – nem kerülnek közvetlenül figyelembe vételre, 
kizárólag az intézményvezetők és a polgármester által igényelt változtatásokon 
keresztül jelenhetnek. 

A stratégia, így a ciklusprogram megjelenésének hiánya leginkább a forráshiányban 
keresendő, mivel – mint ahogy az korábban már megemlítésre került – jellemzően csak 
azon fejlesztések tudnak megvalósulni, melyekre hazai vagy uniós pályázatok kerülnek 
kiírásra. 

 
8.1.3.2 KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉS 

 

A Rakacai hivatalban dolgozó pénzügyi ügyintéző felel a települések, a Körjegyzőség, 
valamint a Körjegyzőséghez tartozó intézmények költségvetésének elkészítéséért. 
A költségvetési koncepció, határidőre, legkésőbb előző év novemberének 30. napjára 
kerül elkészítésre a pénzügyi ügyintézők, a körjegyző, az intézményvezetők és a 
Képviselő Testületek közreműködésével. A koncepció tartalmazza mindazon 
irányelveket, melyek a jövő évi költségvetés pontos tervezésének kereteit adják. Ez, a 
Képviselő Testületek által elfogadott koncepció még nem tartalmaz konkrét számokat, 
kizárólag nagyságrendeket, arányokat határoz meg, valamint a lényeges alapelvek 
kijelöléséért felel. 
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A költségvetés készítés első lépéseként az intézményvezetőktől kerülnek begyűjtésre a 
szükséges mutatószámok és fajlagos mutatók. Ezek elküldése szintén november 30. 
napjáig esedékes és meg is történik. A mutatószámok alapján kerül a központi 
költségvetés meghatározásra. 

A tényleges tervezés csak a központi költségvetés elfogadását követően kezdődhet. 
A költségvetés készítésekor a pénzügyi ügyintéző az előző évi költségvetés számainak 
felhasználásával, az intézményi mutatószámok segítségével, valamint a 
jogszabályváltozások figyelembe vételével hozzák létre azt a tervezetet, amely a 
polgármesterekkel, a jegyzővel, a Képviselő Testületekkel és az intézményvezetőkkel 
egyeztetésre kerül. Jellemzően a bázis adatként szolgáló előző évi bevételek és költségek 
kerülnek korrigálásra az előző évi hiánnyal, valamint betervezik a biztosan előre látható 
költségeket. A költségvetés készítésekor az Önkormányzatok mozgástere jelentősen 
leszűkül, mivel nem rendelkeznek számot tevő saját bevétellel, így gazdálkodásuk 
jórészt a központi költségvetés által biztosított normatívától függ. 

A fentiekben leírtak alapján elmondható, hogy a tervezés nem az adott év stratégiájának 
megfelelően történik, így gyengén reagál a változások generálta igényekre. Az így 
kialakuló költségvetés tervezet december végén, január elején maximum 1-2 alkalommal 
„megfordul” az érintettek között, majd elfogadásra kerül. 

Jelentős gondot jelent, hogy a költségvetés tervezésekor a számítástechnika nyújtotta 
lehetőségek jellemzően nem kerülnek teljes körűen igénybevételre, egyrészt mivel az 
adatok és a költségvetés egyeztetése javarészt informális úton történik, másrészt mivel a 
számítógép által nyújtott zárt rendszer lehetősége is kiaknázatlan marad. A táblázatos 
formában megjelenő dokumentumok összegző sorai gyakran nem tartalmaznak 
képleteket, hanem az értékek manuálisan kerülnek beírásra (feltételezhetően 
számológéppel történt összeadást követően). Mindez jelentős hatékonyságcsökkenést, 
valamint potenciális kockázatot jelent, mivel a tervezés, nem egy zárt, komplex 
rendszerben történik. 

A probléma legfőbb oka egyik oldalról a nem pénzügyi beállítottságú, azaz nem 
pénzügyi, gazdasági ügyintézői munkakört ellátó érintettek pénzügyi ismereteinek 
szűkösségében, de legfőbbképp az általánosan elmondható szövegszerkesztési és 
táblázatkezelési készségek, képességek hiányában, esetlegesen a régi beidegződések el 
nem hagyásában keresendők. A későbbiekben kerül bemutatásra, hogy milyen oktatások 
kerültek elvégzésre ennek orvosolására (MS Word és MS Excel képzés). 

Feltételezhetően ezen hiányosságnak tudható be, hogy a költségvetések, tervek, 
módosításakor, a módosított érték több alkalommal nem, vagy hibásan jelenik meg az 
összegző sorokban, így nem kerül megfelelően átvezetésre, téves eredményt ad. 

A központi költségvetés elfogadását követő 45 napon belül – jellemzően február 15. 
napjának környékén – a város költségvetése készen áll, ezt követően a költségvetésről 
rendeletet alkotnak és elküldésre kerül a Magyar Államkincstár (MÁK) részére. 

A költségvetés elfogadását követően kerülhet sor az „önhibáján kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok kiegészítő támogatása” (ÖNHIKI) 
igénylésére is, mely lehetőséggel mindegyik község az elmúlt évek folyamán 
folyamatosan élt. Jellemzően nem a szükséges mértékű támogatást kapják, azonban így 
is létfontosságú és meghatározó elemet jelent a költségvetésben. 

Az érintettek szerint jelentős problémát jelent, hogy az előző évi zárszámadás elfogadása 
annak benyújtását követően történik. A zárszámadást a Képviselő Testület április hó 
folyamán tárgyalja, de már március 15. napjáig be kell nyújtani a MÁK felé. 
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Ez a tervezésben is jelentős problémákhoz vezethet, hiszen egy még nem elfogadott 
zárszámadás kerül bázisként felhasználásra. 

A személyes interjúk alkalmával elhangzott példaként, hogy a tervezési és kontrolling 
funkciókból jelenlegi korlátaiból fakadóan például a háziorvosi szolgálat munkáját 
nehezíti, hogy az éves költségvetés elkészítése jelenleg ez az egyetlen alkalom, amikor a 
háziorvosnak „ráhatása” van a költségvetésre. 

 
8.1.3.3 GAZDÁLKODÁS 

 

Az elfogadott költségvetést követően kerülhet sor a „tényleges gazdálkodásra”. Így 
jellemzően a költségvetési év első két hónapjában az előző évi számok, valamint a 
koncepcióban meghatározottak alapján tudnak gazdálkodni. Sem konkrét pénzügyi 
terv, sem likviditási terv nem áll rendelkezésre. 

A Körjegyzőség és felügyelt intézményeinek gazdálkodása általánosságban elmondható, 
hogy igen gyengén szabályozott. A gazdálkodás, így a kifizetések jóváhagyása is 
jellemzően bizalmi alapon történik. A kötelezettség vállalás az önállóan működő 
intézmények esetében a polgármester és az intézményvezető ellenjegyzésével történik, 
míg az önkormányzatok esetén a polgármesterek egyénileg jegyzik ellen. 

Pozitívumként értékelendő, hogy bárminemű kiadásra kizárólag polgármesteri 
jóváhagyás után kerülhet sor. A kiadások jóváhagyása azonban mégsem mindig a 
megfelelő módon történik, mivel többször előfordul, hogy a jelentős kötelezettség 
állománynak köszönhetően „tűzoltás” szerű gazdálkodás folyik, így sokszor nem az 
előzetes terveknek megfelelő ütemben történnek a kifizetések. A kötelezettségvállalás 
ellenjegyzésekor nem kerül minden esetben figyelembevételre, hogy az adott 
kiadáscsoportra tervezett előirányzat milyen szinten áll, valamint, hogy az adott kiadás 
milyen további hatásokkal lesz a rövid-, középtávú likviditásra. Mindezen tényezőket az 
alulfinanszírozottság, valamint az önkormányzatok rossz helyzete tovább erősíti. 

Jelenleg egyik szervezet sem rendelkezik rövidtávú, gördülő módon vezetett pénzügyi, 
likviditási tervvel. A pénzhiányokat átcsoportosításokkal próbálják kezelni. 
A halaszthatatlan, jelentős prioritást élvező esetek kerülnek ilyenkor előtérbe. Ennek 
megfelelően elmondható, hogy esetenként, indirekt módon, ún. „cash pool” (a 
különböző források egy helyre történő átcsoportosításával, hogy abból egy adott költség 
kerüljön lefedésre) rendszer szerinti működés valósul meg, mely azonban nem párosul 
tudatos „cash pool” szintű tervezéssel. 

A Rakacán található általános iskola esetében az intézmény egy 200.000,- Ft összegű, 
havi ellátmánnyal rendelkezik, amellyel hónap végén tételesen el kell számolni. Ezek 
jellemzően olyan kis tételek, amelyek kifizetésére gyorsan van szükség. Az ellátmány 
folyamatosan feltöltésre kerül, a költségek elszámolásához megfelelő bizonylatolási – 
számlákkal alátámasztott – rendet írnak elő. 

Minden önkormányzati intézmény és Önkormányzat könyvelése a Rakacai hivatalban, 
központilag történik. 

A gazdálkodás folyamán a tervektől való eltérést jellemzően a rendkívüli, 
halaszthatatlan és előre nem látható költségek és kiadások okozzák, melyre előzetesen 
nem lehet tartalékot képezni, kizárólag az előirányzat módosítását követően, ennek 
megfelelően a likviditás sok esetben veszélybe kerülhet. 
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A jelenleg tapasztalható likviditási gondok egy részére megoldást jelenthet, hogy az 
Önkormányzat az elnyert pályázatok utófinanszírozásos konstrukciója miatt és a 
folyamatos likviditás biztosítása érdekében egy rulírozó hitelkeret megnyitását tervezi. 

 
8.1.3.4 KONTROLLING 

 

Általánosságban elmondható, hogy mind igény, mind megfelelő kapacitás hiányában a 
települések esetében nem beszélhetünk működő kontrolling rendszerről. Az egyes 
jelentések és beszámolók kizárólag a jogszabályok által előírt tartalommal és ütemezés 
szerint kerülnek elkészítésre, amelynek elsődleges célja a központi költségvetés felé 
történő adatszolgáltatás, így a szükséges törvényi megfelelőség biztosítása. Ezen felül a 
települések és intézmények vezetői is tájékoztatást kapnak, de az információáramlás 
jellemzően csak egyirányú. 

Mindezek következtében a gazdálkodás ellenőrzése jelenleg csak a könyvelésre 
korlátozódik, amely megtörténtét követően a megfelelő működéshez elengedhetetlen 
értékelések nem kerülnek elkészítésre. Ennek egyik oka, hogy eddig nem jelentkezett 
erre jelentős igény, másik ok a kapacitásokban keresendő. 

A részben önálló gazdálkodó szervek, így Rakaca intézményei gazdálkodásának 
elszámolása, könyvelése központilag a polgármesteri hivatalban történik. Az egyes 
intézmények számlái közvetlenül ide kerülnek kézbesítésre, így a pontos elszámolásra 
és könyvvezetésre azonnali lehetőség nyílik. Az elszámolások a vonatkozó jogszabályok, 
így például az 1990. évi LXV. törvény, a 217/1998 (XII.24.) Korm. rendelet alapján, a 
hatályos számviteli törvények, valamint az Önkormányzati törvény teljes körű 
figyelembe vétele alapján készülnek. 

Több alkalommal problémát jelentett, hogy mivel a pénzügyi visszacsatolási rendszer 
nem lett megfelelően kialakítva, így gyakran egyoldalú, hiányos kommunikáció történt. 
Így például előfordult, hogy az iskola nem rendelkezett pontos információval a 
gazdálkodási helyzetét illetően, ez által nem volt pályázatképes. 

Általánosságban elmondható, hogy az érintettek a gazdálkodást érintő fontosabb 
változásokról csak azok megtörténtét követően, jelentős csúszással értesülnek, amely sok 
esetben már nem teszi lehetővé a szükséges lépések megtételét a változás okozta negatív 
hatások kiküszöbölésére. Az év elején elfogadott tervszámok teljesülése nincs 
szabályozottan ellenőrizve, a változások kizárólag a negyedévente készülő jelentésekben 
tükröződnek. 

Ennek megfelelően alapvető cél kell, hogy legyen egy működőképes kontrolling 
struktúra kiépítése, mely indikátorként jelezi az esetleges beavatkozási igényeket, 
pontosan kimutatja a terv-tény adatok közötti eltérést, valamint naprakész 
információkat biztosít az érintett munkatársak részére. Optimális megoldást nyújthat az 
önkormányzatok és az intézmények tekintetében egy havi szintű kontrolling jelentési 
rendszer kialakítása és működtetése. 

 
8.1.4 Az ideális állapot bemutatása 

 

Napjainkra a globalizálódott fejlett piacgazdaságok egészét tekintve a modern 
vállalatvezetési és pénzügyi technikák, módszertanok jelentős mértékben átalakították a 
magánszféra gazdálkodásának legtöbb területét. 
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A multinacionális és globális vállalatok által nemzetközi szinten megkövetelt működési 
kritériumok olyan új szemléletmódok penetrációját okozták hazánkban, amelyek 
egyrészről forradalmasították a vállalatirányítást, másrészről olyan szintű 
alapkövetelménnyé váltak, melyek megléte már nem jelent feltétlen versenyelőnyt, 
azonban hiányuk mindenképp érezhető hátrányt jelent a hosszú távú működésre. 
Hazánkban az elmúlt tíz évben olyan, előtte csak tankönyvekből és külföldi guruk 
előadásaiból ismerhető fogalmak integrálódtak a vállalkozások életébe, mint például a 
minőségirányítás, a termelésmenedzsment, a stratégiamenedzsment, valamint a 
pénzügyi kontrolling. 

A fent említett új módszertanok és szemléletmódok elterjedése nagyjából megegyezik a 
legtöbb technológia elterjedésének folyamatával. Így az elsődlegesen haditechnikaként 
alkalmazott módszerek (stratégiák, szoftveres megoldások, egyéb módszertanok) és 
technológiai vívmányok (telekommunikáció, számítástechnika, speciális anyagok, stb.) 
idővel a vezető világvállalatok életében is alkalmazásra kerülnek. A kiforrott és bevált 
módszerek később elterjedésükkel párhuzamosan vesztenek értékükből, így elérhetővé 
vállnak a magánszféra kisebb vállalkozásai számára is. Csak mindezek után, jelentős 
csúszással érik el ezen technológiák és módszerek a közszféra szintjét és csak ezt 
követően terjednek el a közigazgatásban. Ennek legfőbb oka a közigazgatás felépítéséből 
és méretéből adódó rugalmatlanságban rejlik. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy a közigazgatásban nem lenne szükség az új 
módszerek bevezetésére, éppen ellenkezőleg. A közszféra méretéből adódóan jelentős 
szükség van olyan komplex irányítási rendszerek kidolgozására, melynek segítségével a 
stratégiaalkotás, a tervezés, a végrehajtás és mindezek ellenőrzése és értékelése 
áttekinthetővé, elérhetővé és költséghatékonnyá válik. Elmondható, hogy mai 
felgyorsult világunkban, a gazdaság egyetlen területén sem elég, ha a gazdasági 
folyamatok „csak úgy zajlanak”, tudatos stratégiai célokra van szükség. A stratégiai 
célok mellett – azokból kialakítva – operatív időtávú tervezéssel, és ehhez kapcsolódó 
akciókkal is rendelkezni kell. Mindezek megvalósításán túl azonban jelentős hangsúlyt 
kell fektetni a folyamatos ellenőrzésre és értékelésre. 

A közszféra, így az önkormányzatok esetében is jelentős eltérés lehet a gazdasági 
vállalkozások esetén alkalmazható módszertanokban, amelynek legfőbb oka a gazdasági 
célokban és feladatokban keresendő. Fontos szem előtt tartani, hogy bár a közigazgatási 
intézmények non-profit alapon működő szervezetek, azonban ez a megállapítás 
könnyen félrevezetheti és félre is vezeti a legtöbb érintettet. Nem a nulla profit elérése 
kell, hogy célként lebegjen az intézményvezetők szeme előtt, hanem a gazdasági 
folyamatok optimalizálása, a költségek csökkentése, a bevételek maximalizálása a 
közszolgálatiság folyamatos szem előtt tartása mellett. Így elmondható, hogy míg a 
vállalkozások életében a nyereség és a vagyonnövekedés az elérendő cél, addig az 
önkormányzatok esetén a minőségi feladatellátás és ezen keresztül a közigazgatási szerv 
felé meglévő bizalom erősítése. 

A likviditás, a szolvencia és a gazdaságosság elveinek érvényesülése a vállalatok esetén 
elégedett befektetőket, az önkormányzatok esetén elégedett állampolgárokat 
eredményez, így az önkormányzatok egyértelmű célja a likviditás, szolvencia, 
profitabilitás hármasának egyensúlyban tartása, melyhez optimális eszközt kínál a 
stratégiai szemléletmód, a hatékony pénzügyi tervezés, valamint a kontrolling metodika 
alkalmazása. 
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Mindezek következtében elmondható, hogy az önkormányzatok célja, egy olyan 
optimális modell elérése kell legyen, mely az előzőekben felsorolt kritériumoknak teljes 
mértékben megfelel. 

 

Az önkormányzatok optimális működési modelljét az alábbi ábra mutatja be: 

 
Optimális gazdálkodási modell 

 

 

 

Mint az előző ábrán is jól látható, a ciklusprogram alapján szükséges meghatározni a 
szakpolitikai prioritásokat, valamint ezzel párhuzamosan szükség van egy átfogó 
stratégia alkotására, amelyben kellő mélységig megfogalmazódnak azon részcélok, 
melyek az érintett szerv jövőképének elérését szolgálják. 

A stratégiai irányok és az egyes szakpolitikai döntések meghozatalát követően nyílhat 
lehetőség a költségvetés tervezés és készítés folyamatára, melynek lényegi eleme, hogy 
az előzőleg kialakított célokat szolgálja. A hosszú távú tervezéssel párhuzamosan 
szükség van egy rövidtávú, 1-2 hónapos előrelátással rendelkező gördülő likviditási terv 
elkészítésére, melynek segítségével meghatározható az elkövetkezendő időszak várható 
pénzmozgása, azaz a teljesítendő kötelezettségek és a várható bevételek egyaránt. 

Kizárólag ezt követően és ez alapján kell a költségvetésben meghatározott gazdálkodási 
feladatokat végrehajtani, szinkronban a rövidtávú tervben foglaltakkal. 
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A végrehajtás a megfelelő döntési és felelősségi jogkörök meghatározása mellett 
történhet, miközben a pénzügyi döntések megfelelően dokumentált és nyomon 
követhető formában történő meghozatalára van szükség. A végrehajtási fázist követően 
szükséges a gazdasági események elszámolása és rögzítése, a lehető leggyorsabb és 
legáttekinthetőbb módon. Ennek gyakorlata az évek során már kialakult a polgármesteri 
hivatalnál, így ezen tevékenység szorul legkevésbé módosításra. Fontos kiemelni, hogy a 
könyveléssel és könyvvezetéssel párhuzamosan a kontrolling táblák feltöltése is 
szükséges. A kontrolling táblák feltöltését követően a következő szükséges lépés a terv-
tény adatok összehasonlítása, mely számszerű magyarázatot ad a költségvetésben 
szereplő tervszámok és a teljesített költségek közötti esetleges eltérésre. 

Szintén elengedhetetlen tudatosítani, hogy a kontrolling feladata nem kizárólag a 
különbségek számszerű kimutatására, hanem a jelentősebb eltérések okának 
feltérképezésére és megfelelő magyarázatára is szükség van. Kizárólag ezt követően van 
lehetőség annak eldöntésére, hogy az esetleges változások igénylik-e a szakpolitikai 
prioritások, esetleg a stratégia újragondolását, netán elegendő a rövidtávú, esetleg 
hosszú távú tervek módosítása, vagy akár az eset semmiféle módosítást nem igényel. 

A fent leírt folyamat ciklikus jelleggel ismétlendő. Az önkormányzatok és a kapcsolódó 
intézmények gazdálkodásának működését tehát javasolt a fent vázolt működési 
modellnek megfelelően folytatni, a hosszútávon fenntartható prudens működés, 
valamint a mindenkori likviditás és szolvencia fenntartása érdekében. 

A fent látható modell helyes értelmezése és az optimális állapot elérése érdekében 
mindenképp fontos tisztázni, mit kell érteni egy önkormányzat esetében az alábbi 
fogalmak alatt: 

 Ciklusprogram 
 Szakpolitikai prioritás 
 Átfogó stratégiaalkotás 
 Költségvetés tervezés 
 Rövidtávú gördülő tervezés 
 Gazdálkodás 
 Elszámolás 
 Kontrolling 

 
Ciklusprogram 
A ciklusprogram alapvetően a polgármester megválasztása után életbelépő alapvető 
célokat tartalmazó dokumentum, mely iránymutatást ad az elkövetkezendő ciklus (4 év) 
alatt véghezviendő főbb feladatok tekintetében. Jellemzően az átfogó hosszú távú 
települési stratégia mellett, mely általában kisebb önkormányzatok esetében nem készül, 
a ciklusprogram kell, hogy jelentse az elkövetkezendő évek irányadó alapját, így 
tartalmaznia kell a főbb általános és szakterületi célokat egyaránt. 

 
Szakpolitikai prioritás 
Az egyes szakterületekhez tartozó feladatokat mutatja be. Alapvetően a ciklusprogram 
és az esetlegesen rendelkezésre álló Önkormányzati Program alapján kell, hogy 
létrejöjjön. Ennek megfelelően a települések külön kell, hogy rendelkezzenek 
szociálpolitikai, humánpolitikai, egészségügyi, városfejlesztési, oktatási prioritásokkal, 
melyek meghatározása jellemzően a Képviselő Testületek és a szakmai bizottságok 
feladata. 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 35/103 

Átfogó stratégiaalkotás 
A stratégiaalkotás jellemzően több részből összetevődő folyamat. Részben a 
ciklusprogram alapján deklarálni kell azon az általános átfogó stratégiát, részben a 
részstratégiák alkotása a cél. Ezen feladatok egy részét a ciklusprogram, az 
Önkormányzati Program, valamint az éves feladattervek képesek ellátni, azonban csak a 
megfelelő szemléletmód és módszertan betartása mellett. 

Egy megfelelően hosszú távú stratégiának tartalmaznia kell a jövőkép, a vízió és a 
küldetés meghatározásán túl azokat a konkrét célokat, melyek akár számszerűen akár 
minőségi mutatókkal kerülnek meghatározásra. Azonban nem elegendő pusztán a célok 
meghatározása. Mindezek mellé felelős szervet és egy beazonosítható határidőt is meg 
kell jelölni, mely ez által lehetővé teszi a stratégiai célok teljesülésének megfelelő 
ellenőrzését. 

Továbbá fontos kiemelni, hogy a ciklusprogram nem feltétlenül kell megegyezzen egy 
hosszú távú stratégiával. Míg a ciklusprogram adott 4 éves ciklusra készül, úgy a 
stratégia sok esetben 5-8 évet is átfoghat. Ennek megvalósításához hosszú távú, 
fenntartható működést megcélzó szemléletmódra van szükség. 

A stratégiaalkotás szintjeit az alábbi ábra hivatott bemutatni: 
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Stratégia mutatószámok 
Mint az az előzőekben már kifejtésre került, a települések ciklusprogramjai ugyan 
rendelkeznek a jövőben megvalósításra váró célokkal, de ezek nincsenek egy egységes 
stratégiaként megfogalmazva és évente felülvizsgálva, igény esetén módosítva. 

A stratégia elkészítése és a működésbe történő integrálása fontos feladat. Miután ez 
megtörtént, következő lépésként megtörténhet az abban megvalósuló célok 
teljesülésének mérése. Erre lehet segítségül hívni a stratégiai mutatószámokat. 

A közigazgatásban, szűkebb körben az önkormányzatok esetén a stratégia mérése (is) 
még teljesen új, sem feltételeiben, sem metódusában nem kidolgozott terület. Az üzleti 
világban – Encs Város önkormányzatához hasonló gazdasági paraméterekkel (árbevétel, 
munkatársak száma, stb.) rendelkező vállalkozások életében ez ma már a működés 
természetes része. Az önkormányzatok esetén természetesen a stratégiában 
megfogalmazott célok kijelölése is jelentős lépés. Megfelelő kommunikáció, valamint jól 
lebontott akciók mellett a stratégiai célok megvalósulásának esélye megnő, de az ún. 
stratégiai mutatószámok alkalmazásával azok: 

 folyamatosan a fókuszban maradnak, 

 és heti, havi, negyedéves, stb. rendszerességgel kaphatunk, 

 objektív információt a célok megvalósulásáról. 

A stratégiai mutatószámokat az üzleti életben gyakran „KPI”-knek, vagyis „kulcs 
teljesítmény mutatók”-nak nevezik. Meghatározásuknál szükséges a jelenlegi bázisérték 
és a jövőbeli (javasolt évenkénti) célértékek meghatározása is. 

 
Stratégiai mutatószámok típusai 

A stratégiai mutatószámok kialakítása gondos odafigyelést és kellő tapasztalatot igényel. 
Sok helyen előszeretettel kerülnek alkalmazásra „input oritentáltságú” mutatószámok. 
Ezek közös ismérve, hogy az adott feladat elvégzéséhez felhasznált erőforrások 
(munkaerő ráfordítás, költség, stb.) nagyságát veszik számításba, vagyis a tevékenységet 
az input oldalról közelíti meg. Encs Város Önkormányzata például megcélozhatja, hogy 
adott évben 10 millió forintot fordít útfelújításra. Ez egy jellemzően input orientáltságú 
mutatószám. 

Az input orientáltságú mutatók használata természetesen itt is objektív, sőt, nagyon 
könnyen meghatározható. Hátránya ugyanakkor, hogy nem eredmény-centrikus: az 
inputból nem következik az output: 

 az erőforrás felhasználás nagyságának indokoltságát, 

 valamint a felhasználás hatékonyságát nem méri. 

A fentiekből adódóan az input orientáltságú mutatók használatát javasolt mellőzni, 
helyette az „output-, eredmény-, vagy hatás-orientáltságú” mutatószámok alkalmazása 
szükséges. E három mutató pontos alkalmazási területei az alábbiak: 

 Az output-orientáltságú mutató alatt a rövid távú produktum (pl.: 5 km 
önkormányzati út felújítása történt meg) értendő. Output mutatót abban az 
esetben célszerű alkalmazni, ha az eredmény, illetve hatás nem, vagy csak túlzott 
erőforrás ráfordítás árán határozható meg. 

 Az eredmény-orientáltságú mutató a közvetlen eredményre (pl.: 70%-kal 
kevesebb kátyu-baleset történt) utal. 

 A hatás-orientáltságú mutató ennél tovább megy, az áttételes, közvetett hatást 
(pl.: Encsi kistérsége fejlődött) mutatja. 
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A jó stratégiai mutatószám ismérvei 

Annak érdekében, hogy az alkalmazott stratégiai mutatószámok elérjék céljukat, 
szükséges meghatározni a velük szemben támasztott elvárásainkat. A stratégiai 
mutatószámoknak az alábbi szempontoknak kell megfelelniük: 

 stratégiai céllal való konzisztencia: a mutató kedvező értéke a cél teljesülését, ill. a 
cél felé történő elmozdulást kell, hogy jelentse. (Kiválasztásánál gondosan kell 
mérlegelni, hogy valóban szoros-e az összefüggés a mutató és a cél között.) 

 nehéz manipulálhatóság: fontos szempont, hogy ne lehessen úgy befolyásolni a 
mutatót, hogy az látszólag kedvező értéket vegyen fel, ugyanakkor a cél ne 
teljesüljön. 

 kezelhető mennyiség: gyakori hiba, hogy túlzottan sok, kezelhetetlen mennyiségű 
mutató kerül meghatározásra. Encs Város Önkormányzata esetén fontos, hogy 
egy cél – első körben – egy mutatót kerüljön hozzárendelésre. 

 egyszerűség: nemcsak a mennyiség tekintetében, hanem a mutatók definiálása 
során is hasznos alapelv, hogy az egyszerű legyen. 

 gazdaságosság: természetesen mindig szem előtt kell tartani, hogy a mutató 
hasznai hogyan viszonyulnak a költségekhez. A költség-haszon elemzés során át 
kell gondolni, hogy mennyibe kerül a mutató mérhetővé tétele (pl. informatikai 
eszköz bevezetése), hány munkanapot jelent kiszámolni. 

 ösztönzésre való alkalmasság: legyen elérhető, motiváló a munkatárs/vezető 
részére. 

 befolyásolhatóság: a mutató értékének alakulására a Encs Város 
Önkormányzatának (ill. adott intézményének) befolyással kell rendelkeznie. Ha 
mutató alakulása független, úgy nem mérheti jól a tevékenység, feladatellátás 
minőségét, célszerszerűségét. 
 

Stratégiai mutatószámok bevezetése 

Rakaca körjegyzőség önkormányzatai több lépésben tudják megvalósítani a stratégiai 
mutatószámok bevezetését, a stratégiai célok megvalósulásának rendszeres mérését és 
intézkedések kidolgozását a célok megvalósítása érdekében. 
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1. Stratégiai célok megalkotása, felülvizsgálata 
Első körben biztosítani kell azt, hogy rendelkezésre álljon egy átgondolt, 
rendszeresen felülvizsgált stratégia. Ezen stratéga céljai képezik a létrehozandó 
stratégiai mutatószámok alapját. 
 

2. Stratégiai mutatószámok meghatározása 
A meglévő stratégiából, az ott megfogalmazott célokból kiindulva lehet meghatározni 
a stratégiai mutatószámokat, a már korábban leírtak figyelembe vételével. Encs Város 
esetén első alkalommal 4-5 mutatószám bevezetése javasolt. A stratégiai 
mutatószámok függvényében már ebben a szakaszban fel kell mérni, hogy azok 
mérése milyen munkaerő ráfordítást és egyéb költséget igényel. 
 

3. Célértékek, felelősök hozzárendelése 
A meglévő stratégiai mutatószámokhoz – harmadik lépésként – célértékeket kell 
hozzárendelni. Ennek alapjául szolgálhat minden olyan már meglévő kimutatás, ami 
az adott stratégiai mutatószámhoz kapcsolódhat (pl.: korábbi, hasonló beruházások 
összege, megtérülése, stb.). A stratégiai mutatószámok kezelésével, mérésével és az 
eredmények előre meghatározott személynek történő továbbításával meg kell bízni a 
megfelelő munkatársa(ka)t. A megbízottak (mutatószám felelősök) munkaköri 
leírását – kibővítve ezzel feladatkörrel – módosítani szükséges, hosszabb távon pedig 
a teljesítményértékelésük részét kell, hogy képezze az e téren elvégzett munkájuk. 
 

4. Stratégiai mutatószámok generálása 
Ebbe a szakaszba akkor léphet a folyamat, ha teljes körűen kidolgozásra kerültek a 
mutatók és rögzítve lettek a következők: 

a) a mutatók inputjainak elérése: 
 milyen adatokat és információt kell begyűjteni, 
 honnan kell ezeket begyűjteni 
 automatikusan (pl.: egy adott szoftver generálja és egy másiknak küldi 

automatikusan), vagy manuálisan (pl.: e-mailben érkezik, de manuálisan 
kell betölteni) történik ezek begyűjtése 

b) a mutatók számításának pontos módszere: 
 milyen módon kell előállítani a stratégiai mutatószámot 
 hány helyről érkezik az adat, információ 
 ellenőrzés – a kapott érték milyen intervallumok között lehet 

c) a mutatók szöveges értékelésének módja: 
 milyen szempontok alapján kell elvégezni 
 milyen, az értéket befolyásoló hatások érték (ha van ilyen) a stratégiai 

mutatószámot 
d) a generált mutatók kommunikációjának módja 

 milyen módon kell eljuttatni a generált stratégiai mutatószámokat (pl.: e-
mail, egyéb szoftverbe feltöltés) 

 stratégiai mutatószámok továbbításának rendszeressége és határideje 
e) a generált mutatókat felhasználók pontos köre 

 kinek kell elküldeni a generált stratégiai mutatószámokat 
 kik használják / használhatják fel a stratégiai mutatószámokat 
 kik, és milyen intézkedéseket hozhatnak a stratégiai mutatószámok 

alapján, stratégia megvalósulása érdekében 
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Költségvetés tervezés 
A költségvetés tervezése mind jogszabályilag, mind önkormányzati szinten megfelelően 
szabályozott folyamat. Megfelelő működéséhez azonban elengedhetetlen vizsgálni, 
hogy az inputként szolgáló adatok milyen forrásból származnak. A tervezés folyamán 
nem elegendő az előző éveket bázisul véve tervezni. Jelen esetben érdemes a bottom-up 
(alulról-felfelé) szemléletmódot alkalmazva, az egyes szükségletek alapján összeállítani 
a költségvetés legelső tervét, melyet a várható források szűkössége miatt a későbbiekben 
természetesen korrigálni kell. Azonban ezen lépés nélkül nem valósítható meg a konkrét 
igényekhez alkalmazkodó, pontos költségvetés tervezés. 

Mindezeknek megfelelően a költségvetés tervezésekor nem elegendő az előző év adatait 
alapul venni, hanem mintegy az elejétől indulva, az egyes igények alapján kell 
összeállítani a költségvetés vázát. Az előző évi inputok mindössze ezen szintek 
összehasonlító ellenőrzéséhez szabad, hogy alapul szolgáljanak. 

 
Rövidtávú gördülő tervezés 
A rövidtávú tervezés lényege, hogy a likviditási követelményeknek teljes mértékben és 
hiánytalanul meg tudjon felelni az önkormányzat. Ennek érdekében a pénzellátási 
ütemterveket úgy kell használni, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós gazdasági 
reálfolyamatokat. Ehhez az szükséges, hogy a pénzellátási ütemtervek készítésekor ne 
kizárólag az egyes gazdálkodási szervek kerüljenek figyelembe vételre, hanem az 
Önkormányzat és intézményeinek egészére vonatkozóan tartalmazza az összes 
pénzmozgást, mutatva ezzel a valós pénzszükségletet, mely forrást esetlegesen a 
rendszeren kívülről – hitelből – kell előteremteni. 

 
Gazdálkodás 
A megfelelő gazdálkodás első számú kritériuma, hogy nyomon követhető módon, a 
tervekkel összhangba történjenek az egyes gazdasági tranzakciók. Ennek megfelelően 
fontos a pénzügyi, gazdasági felelősségvállalás megfelelő szabályozása, melyhez 
elengedhetetlen, hogy mind a megrendeléshez és kötelezettségvállaláshoz szükséges 
jóváhagyási folyamat, és mindezek dokumentálása megfelelően történjen. Ennek 
érdekében elsődleges cél kell legyen, hogy az adott kötelezettségvállalások megtételét 
megelőzően a gazdálkodási pénzügyi döntések mögött egy megalapozott gazdasági 
döntés húzódjon, azaz a vállalt kötelezettségek esetleges hatásai előre ismertek legyenek. 

 
Elszámolás 
Az elszámolás feladata kettős. Elsődlegesen a jogszabályokban előírt beszámolási 
kötelezettségnek történő megfelelés a cél, ezen felül a gazdálkodás ellenőrizhetőségének 
feltételeit kell megteremtenie. Ennek érdekében a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően történő könyvvezetés a cél, mely ez esetben rendben teljesülni látszik. 

 
Kontrolling 
Mivel megfelelő kontrolling ez idáig nem került alkalmazásra, így az alkalmazandó 
szemléletmód pontos megismeréséhez bővebb kifejtésre van szükség. 

A kontrolling meghatározásához jelentős mennyiségű definíció áll rendelkezésre, 
melyek különböző kontextusban vizsgálódnak, más-más térbe helyezve magát a 
kontrollinget, mint funkciót, más mélységben és kiterjedésben vizsgálva azt. 
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Általánosságban elmondható, hogy a kontrolling az az eredményorientált 
vállalatvezetés szolgálatába állított eszköz és tevékenységrendszer, amely hatásosan 
támogatja az irányítási ciklus egészét: a reális elvárások megfogalmazását, a tények 
visszamérését, értékelését, a beavatkozások előkészítését és hatásuk mérését. 

Választ próbál adni olyan kérdésekre, mint hogy: 

 Adott vagy megteremthető feltételek mellett mi a maximum, amit 
vállalkozásunkból kihozhatunk? 

 Kihoztuk-e ténylegesen vállalkozásunkból azt, amit elterveztünk? 

 Mik voltak a tervhez képest történő eltérések valódi okai? 

 Mik voltak a tényleges hozzájárulások az eredményhez, a teljesítményhez? 

A kontrolling bevezetése legyen szó akár egy gazdasági vállalkozásról akár egy 
önkormányzatról, az operatív menedzsment feladatain túlmutatva a változás-, 
változtatásmenedzsment feladatkörébe tartozik. Így elmondható, hogy a kontrolling 
alapvetően az alkalmazkodás eredményességét van hivatva biztosítani, javítani. A 
kontrolling hatásos működtetésének egyik legnagyobb akadálya pontosan annak 
komplexitása: nevezetesen az, hogy a kontrolling alkalmas eszközök, alkalmas 
technológiára támaszkodó alkalmazása emberi együttműködésen alapuló alkalmas 
szervezetben. Egyszerűnek tűnik máshol bevált eszközökről vagy 
információtechnológiai megoldásokról elvontan beszélni, de elég nehéz feladat egy élő 
szervezet működési módját, törekvési rendszerét úgy átalakítani, hogy törekvései valóra 
váltását segítő integrált irányítási és együttműködési mechanizmust vezessünk be. Nem 
kell a tökéletességre törekedni: a finanszíroztató és a lehetőségek/adottságok figyelembe 
vételével az elfogadható megoldási változatok közül a legjobb megvalósítására kell 
törekedni és ezt a fejlesztési ciklust bizonyos időközönként fejlettebb szinten meg kell 
ismételni (fejlesztési spirál). A kontrolling mechanizmus kiépítése nem egyszeri, hanem 
folyamatos fejlesztési folyamat, amely hozzásegít ahhoz, hogy egy-egy fejlesztési ciklus 
eredményeként egyre jobb irányítási mechanizmussal rendelkezzünk. Mindezeket 
összegezve elmondható, hogy: a kontrolling kialakítás = változtatás 

Az önkormányzati kontrolling célja, hogy az önkormányzatok intézményvezetőinek, 
illetve vezetésének megfelelő, naprakész, lehetőleg folyamatos információkat 
szolgáltasson: 

 a teljesítmények normatív tervezéséhez 

 a költségvetési előirányzatok (bevételek, kiadások, egyenleg) készítéséhez 

 a pénzügyi prognózisok tervezéséhez, valamint 

 a tényadatok figyeléséhez (a fentiek teljesítésének, az eltérések mértékének, 
eredetének és trendjének vizsgálata) 

Az önkormányzati kontrolling specifikumai, illetve annak a standard metodikától való 
eltérései az önkormányzati gazdálkodás sajátosságaiból következnek. Az önkormányzati 
gazdálkodást egyrészt annak profitorientált szervezetei, másrészt non profit 
intézményei határozzák meg. 

Az önkormányzati kontrollingnak egyrészt illeszkednie kell az Önkormányzat és 
intézményei hierarchikus szervezeti rendszeréhez, a működési gazdálkodási és 
irányítási folyamataihoz, másrészt biztosítani kell a belső informatikai 
alaprendszerekkel, valamint a külső gazdasági környezettel, így a finanszírozási 
rendszerekkel, adatszolgáltatási, beszámoltatási rendszerekkel való megfelelő 
kapcsolatot. 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
www.grid.co.hu 41/103 

Az önkormányzati kontrolling haszna a következőkben foglalható össze: 

 Öntanuló rendszerként segíti a forrásorientált teljesítménytervezést 

 Állandó naprakész előirányzat figyelést biztosít a szerződések, számlák, és 
pénzügyi teljesítések adatbázisainak létrehozásával és felhasználásával. A gazdasági 
eseményekre koncentrál, nem a pénzügyi teljesítésre 

 Az eltérések elemzését és még időbeni beavatkozást tesz lehetővé. A költségvetés 
módosításának eszköze. Több tervsík alkalmazásával lehetőséget teremt a 
költségvetés évközi módosítására 

 A közgyűlés, illetve az intézmények vezetői részére -- döntéseik meghozatalához -- 
bármikor naprakész információt biztosít. 

 Az intézményrendszer gazdálkodásának átláthatóságát biztosítja 

 Pénzügyi fegyelmet biztosít. 

 Segíti a költséghelyi keretgazdálkodási érdekeltségi rendszer kialakítását. 

 

A felelősségteljes gazdálkodás, a pénzügyi felelősségvállalás, valamint a kiszámítható, 
tervezhető és ellenőrizhető gazdálkodás kialakítása érdekében tehát mindenképp 
javasolt az Önkormányzat kontrolling tevékenységének javítása, új struktúra bevezetése. 

A megfelelően ellenőrzött és nyomon követett végrehajtás érdekében rendkívül fontos a 
gazdálkodás rendszeres felügyelete. Ennek elősegítése érdekében a költségvetésben, 
valamint a rövid távú tervekben elfogadott tervszámoknak a ténylegesen teljesült 
számokkal történő egybevetésére van szükség. Éppen ezért egy gondosan kialakított 
kontrolling rendszer részét képező kontrolling ellenőrzési táblázat létrehozása indokolt, 
mely megfelelő mélységig, egységesen tartalmazza az ellenőrizendő tételeket. 

A kontrolling rendszer megbízható működtetése érdekében javasolt az alábbiak szerint 
eljárni: 

 az egyes költségvetési szervek és intézmények vezetői gondoskodjanak arról, hogy 
az általuk vezetett intézmény számlái és bizonylatai a polgármesteri hivatal 
kontrolling feladatokért felelős pénzügyi munkatársához rendben megérkezzenek 
legkésőbb tárgyhót követő hó 8. napjáig 

 a pénzügyi munkatársak legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig 
ellenőrizzék a beküldött adatok helyességét 

 a pénzügyi munkatárs a rendben beérkezett bizonylatokat legkésőbb tárgyhót 
követő hónap 15. napjáig rögzítse 

 az intézményvezetőkkel közösen elfogadott és egységes alapokon nyugvó 
kontrolling táblázatokat a pénzügyi munkatárs legkésőbb tárgyhót követő hónap 
20. napjáig feltöltve küldje el az érintett intézmény vezetőjének, valamint a 
polgármesternek, az érintett bizottságoknak, a Képviselő Testületnek és a jegyzőnek 
tájékoztatás céljából 

 amennyiben intézkedés szükséges a kontrolling táblákban található eltérések miatt, 
úgy a felelős vezető intézkedési tervet állítson össze, melyben a megfelelő 
korrekciós lépéseket felvázolja, határidőt és felelőst rendelve az egyes feladatok 
mellé 

 az intézkedési terv végrehajtását a felelős vezető legyen köteles ellenőrizni 
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A kontrolling feladatokat összefoglaló kontrolling folyamatábra jelen összefoglaló 
31-es számú mellékletét képezi. 

A kontrolling rendszer bevezetéséhez az alábbi lépések szükségesek: 

 
1. Helyzetfelmérés: 

 szervezeti; 
 számviteli; 
 tervezési; 
 beszámolási rendszer áttekintése 

 
2. Igények rögzítése: 

 a célok megvalósításához szükséges információigények feltérképezése 
 
3. A kontrolling szervezet feladatainak megállapítása 

 a szervezet elhelyezése a hierarchián belül 
 információ áramlás megszervezése, meghatározása 
 tervezési rendszer fejlesztése 
 terv-tény összehasonlítások lehetőségeinek megszervezése 

 
4. Indítás 

 munkatársak képzése, 
 munkaköri leírások elkészítése, 
 folyamat alapú szabályozás létrehozása 

 
A megfelelően kialakított kontrolling rendszer segítségével az alábbi siker kritériumok 
teljesülhetnek: 
 A folyamatok követésének lehetőségei 
 Az időben történő beavatkozás lehetőségének megteremtése 
 A tervezési rendszer fejlődése, pontosabbá válása 
 Erőforrások keletkezése, felszabadulása 
 Magasabb szintű teljesítmények, szolgáltatások feltételeinek megteremtése 
 A település gyorsabb fejlődése 
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8.1.5 Értékelés és tanácsadói javaslatok 

 
Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának és önkormányzati intézményeinek költségvetés gazdálkodási gyakorlatát értékelendő az 
alábbi észrevételek és javaslatok kerültek megfogalmazásra. 

Vizsgált terület Pozitívum Negatívum Javaslat 

Általános 
észrevételek 

 gyakorlott szakemberek 
 összeszokott csapat 
 jogszabályoknak megfelelő 

gazdálkodási rendszer 

 számítógépes ismeretek hiányosságai 
 pénzügyi szemléletmód kevés helyen 

jelentkezik 
 pozitív jövőkép teljes hiánya, 

kilátástalanság 

 MS Word és Excel tanfolyamok támogatása a dolgozók 
részére, valamint a lehetőség szerinti kizárólagos 
számítógépes munkavégzés előírása, megfelelően 
előkészített táblázatok segítségével 

 általános gazdálkodási tréningek alkalmával az 
intézményvezetők és a testületek tagjainak fejlesztése, 
képzése 
 

Ciklusprogram 

 rendelkezésre áll 
 lehetőségekhez képest figyelembe 

vételre kerül 
 gazdasági programok kerültek 

kialakításra 

 nem tartalmaz határidőt 
 nem tartalmaz felelősöket 
 követésére nem nyílik lehetőség a 

forráshiány miatt 

 pontos határidő meghatározás 
 konkrét felelősök meghatározása a lebontott céloknál 
 nagyobb ragaszkodás a meghatározott célokhoz 

Stratégiaalkotás 

 a Képviselő Testület összetétele hosszú 
ideje mondhatni változatlan, így 
alkalmas, hosszú távú célok 
meghatározására és elérésére 

 nincs egy, a ciklusoktól függetlenül 
deklarált jövőkép 

 nincs lebontott éves szintű stratégia 
 nincsenek feladattervek, részstratégiák 

 átfogó hosszú távú stratégia létrehozása és 
működtetése, a 23-as számú mellékletben talált 
folyamat szerint 

 hosszú távú (6-8 éves) stratégia létrehozása települési, 
intézményi, körjegyzőségi szinten egyaránt 

 éves feladattervek létrehozása 
 stratégia lebontása részstratégiákká 

Költségvetés 
tervezés 

 Rakaca esetében jelentős szakmai 
tapasztalat 

 tapasztalt munkaerő, gördülékeny 
munkamenet 

 személyes kapcsolat az 
intézményvezetőkkel 

 nincs egységes táblázatkezelési 
rendszer 

 nem minden adat egyértelmű, 
magyarázatra nincs lehetőség 

 kizárólag bázis alapon történik 

 költségvetés tervezés Excel alapú újragondolása, előre 
képletezett táblázatok használata a gördülékeny 
munkavégzés érdekében 

 egységesített táblázatok létrehozása, megjegyzés 
oszlopokkal együtt 

 „bottom-up” szemléletmódú tervezés bevezetése 
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Vizsgált terület Pozitívum Negatívum Javaslat 

Rövidtávú gördülő 
tervezés  

 nincs megfelelő likviditás tervezés 
 az összevont, önkormányzat szintű 

„cash pool” nincs megfelelően kezelve 
 az egyes keresztfinanszírozások ad hoc 

jellegűek 

 rövidtávú likviditás tervezése Excel alapon 
 pénzellátási ütemtervek használata, és folyamatos 

frissítése 
 treasury szemléletmód kialakítása 
 kimutatható, „csoport szintű” állományok létrehozása 

 

Gazdasági 
felelősségvállalás 

 eddig problémamentesen működött 
 szabályzat általi keretek meg vannak 

határozva 

 az egyes gazdasági döntések hatása 
„érzés” szintjén kerül elemzésre 

 az ad hoc jellegű döntések nehezítik a 
gazdálkodást 

 

 vezetői információs táblák létrehozása a megalapozott 
döntés érdekében 

 vezetők naprakész adatokkal történő folyamatos ellátása 
 megfelelően dokumentált rendszer létrehozása 

 

Elszámolás, 
könyvvezetés 

 könyvelés és könyvvezetés az 
előírásoknak megfelelően történik 

 a pénzügyi munkatársak gyakran 
szembesülnek bizonylatolási hibákkal 

 a bizonylatolási fegyelem növelése és megkövetelése 
 elszámolás, zárszámadás készítésének szabályozása a 

32-es számú mellékletben található folyamatnak 
megfelelően 

 

Kontrolling 
 a kontrolling rendszer működéséhez 

szükséges szakértelem jelenleg is 
rendelkezésre áll 

 a kontrolling mind tevékenység nem 
szabályozott 

 ad hoc jelleggel történnek a 
tájékoztatások 

 komplex és szabályozott rendszer kidolgozása az 21-es 
számú mellékletben található folyamatnak megfelelően, 
Excel alapon 

 folyamatos elemzés és értékelés megvalósítása 
 egységes formátum, egységes tartalom biztosítása 

minden vezetőnek 
 kötelezően előírt havi rendszerességű értékelés 

bevezetése 
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9. Informatikai helyzetelemzés, felmerült problémák és javaslatok 

 

9.1 Általános megállapítások, iránymutatás 

A magyarországi önkormányzatok közigazgatási feladatainak ellátásához 
elengedhetetlen feltétel a korszerű, megbízható informatikai háttér. Ez nem csak a 
hatékony és gyors munkavégzés szempontjából kiemelt fontosságú, hanem az adatok 
biztonságos kezelésének szükségessége is megköveteli a legkorszerűbb technológiákat, 
hiszen nagy mennyiségű személyes adattal történik a munkavégzés, amelyet óvni kell az 
illetéktelen hozzáféréstől. A számítógépes technológia fejlődésével, annak biztonságossá 
válásával előtérbe kerül az elektronikus ügyintézés, amely az önkormányzatok felé is 
jelentős információtechnológiai elvárásokat támaszt. 

A jövőbeni fejlesztések során fent felsorolt szempontokat figyelembe véve, fontos, hogy 
olyan eszközök és szoftverek kerüljenek beszerzésre, amelyek korszerűek, és egymással 
jól együttműködve illeszkednek a jelenlegi infrastruktúrához, valamint megfelelnek a 
jogszabályi és az önkormányzat által megfogalmazott kritériumoknak. 

Fontos megemlíteni, hogy a jövőben várhatóan egy olyan államigazgatási, informatikai 
pályázati konstrukció (ASP Központ - Application Service Provider Központ) kerül 
kiírásra, amelynek lényege, hogy egy központi szerverre telepítik az alkalmazásokat 
(szoftver), amit a felhasználók (önkormányzatok, gazdasági társulások) interneten 
keresztül érhetnek el. Ebben a működési modellben a felhasználók mentesülnek a 
rendszer-fejlesztési, valamint telepítési, üzemeltetési, verzió-követési, mentési stb. 
feladatoktól. 

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program, amelyet a Kormány 
2006 novemberében elfogadott, célul tűzi ki regionális ASP létesítését a közigazgatási 
szervek számára. Az ASP-központba telepítendő alkalmazásokkal elsősorban a 
kistelepülési önkormányzatokat, mint felhasználókat célozzák meg, tekintettel arra, 
hogy elsődlegesen ott nem állnak rendelkezésre az alkalmazások üzemeltetésének tárgyi 
és személyi feltételei.  

Rakaca Körjegyzőségének érdemes lenne erre alapoznia a jövőbeni informatikai 
fejlesztéseket. 

 

9.2 Pályázathoz kapcsolódó informatikai fejlesztések 

 

Rakaca Körjegyzőség Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztési projektjének részét 
képezi különböző informatikai alkalmazások, úgy mint: 

 teljes körű ügyiratkezelő rendszer,  
 gyámhatósági szoftver (jegyzői hatáskörhöz) és 
 szociális ügykezelő szoftver, 

beszerzése, teljes körű bevezetése és oktatása is.  A pályázati projekt e részét - külön 
ajánlatkérési eljárás keretében – szintén a GRID CEE Tanácsadó Zrt. nyerte meg és 
végezte el a 2009 decemberétől 2010. január végéig tartó időszakban. 
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Az informatikai fejlesztési projektről külön összefoglaló dokumentum került 
elkészítésre, amely a felsorolt rendszerek bevezetésének és oktatásának menetét, az 
alkalmazások részletes leírását összegzi. 

Habár az ügyiratkezelő rendszer ASP megoldásként működik, és ez esetben – ahogy 
már az előbbiekben kifejtésre került - az önkormányzat mentesül a mentési feladatoktól, 
a gyámhatósági és szociális ügykezelő szoftver esetén az adatok helyi adatbázisban 
tárolódnak, így e két rendszer és az önkormányzatnál megtalálható egyéb hasonló 
adattárolási elven működő rendszerek adatainak biztonsági mentése fontos feladat, 
amelyre ajánlásokat a következő alfejezet fogalmaz meg. 

 

9.3 Adatok biztonsági mentése 

Az önkormányzati adatvagyon rendkívül értékes és bizalmas adatok halmaza. Mivel 
Rakaca Község Önkormányzata központi szerverrel nem rendelkezik, az adatok 
szétszórtan, az adott szoftverrel telepített számítógépen tárolódnak. A vizsgálatok során 
megállapításra került, hogy Rakaca Község Önkormányzatának adatairól nem készülnek 
teljes körű biztonsági mentések. Ahol biztonsági mentés nem készül, az adatok 
elvesztésének veszélye folyamatosan fennáll. 

Javasolt, hogy informatikus szakértői segítséggel az alábbi feladatok kerüljenek 
elvégzésre az adatvagyon biztonságos tárolása érdekében: 

 Összesítés készítése a mentendő adatok fizikai helyéről, vagyis hogy melyik 
számítógépen milyen adatbázis található. 

 A mentésre használt eszközöknek, azok kapacitásának meghatározása (az 
adatok jelenlegi és várható méretének felmérésével). Ezek lehetnek pl. CD, DVD 
lemez vagy pendrive. 

 Az adatok mentési gyakoriságának és időpontjának meghatározása.  
A mentések gyakoriságát aszerint érdemes megtervezni, hogy a mentésre kerülő 
adatbázisba milyen gyakorisággal kerülnek adatok. Pl. ha a tárgyi eszköz 
nyilvántartó szoftverbe napi szinten nem, csak havonta kerül be néhány adat, 
akkor annak havi mentése  elégséges. Abban az esetben, ha napi rendszerességgel 
használt szoftver adatbázisáról van szó, célszerű legalább hetente mentést 
készíteni. 

 Katasztrófaterv kidolgozása, vagyis hogy mit kell tenni az esetleges 
meghibásodás esetén, illetve mérlegelni kell, hogy adott esemény 
bekövetkezésekor maximálisan mennyi munka vész kárba. Pl.: 1 hetes mentési 
gyakoriság esetén 0-tól 7 napig (maximálisan 5 munkanap) veszhet el adat, tehát 
ennyi munkát szükséges újra bevinni a rendszerbe. 

 Végül, de nem utolsó sorban, az elmentett anyagok, biztonsági másolatok 
tárolásának biztonságos helyének meghatározása, hogy védve legyenek 
illetéktelenek hozzáférésétől. Másik fontos szempont, hogy a tárolási hely 
tűzbiztos legyen. 

Ha a fenti pontokban megfogalmazott ajánlások elvégzésre kerülnek és ez alapján a 
mentések rendszeresen megtörténnek, elmondható, hogy az önkormányzat szoftverei és 
az azokhoz tartozó adatok mögött egy megbízható mentési rendszer van, amely 
alkalmas a fontos és bizalmas adatok biztonságos tárolására és megőrzésére. 
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Ezáltal bizonyos adatok tárolása kizárólag digitálisan formában is elégséges lesz, 
amennyiben a törvényi szabályozás azt lehetővé teszi. 

 

9.4 Partnerség erősítése, honlapfejlesztési javaslatok 

A partnerség erősítése, mint a szervezetfejlesztés egyik fő célja – az alábbi részcélokból 
épül fel: 

 Szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos 
tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére 

 A civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének 
mechanizmusa 

 Szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a 
hálózatokon nyugvó működési mód elterjesztésére 

Az információs társadalmak korában joggal várható el egy településtől, hogy az 
interneten egy informatív, könnyen átlátható weboldallal jelenjen meg. A jól kialakított 
honlap hozzájárul a lakosság és az önkormányzat közötti hatékony kapcsolattartáshoz 
és információáramláshoz, valamint megteremti a lehetőséget arra, hogy Rakaca 
Körjegyzőség községei és a településen, illetve környékén tevékenykedő vállalkozások 
bemutatkozzanak. A honlapnak az idegenforgalom élénkítése, illetve a potenciális 
befektetők érdeklődésének felkeltése szempontjából is kiemelt szerepe van. 

Egy megfelelően elkészített és üzemeltetett honlap megléte olyan széles körű 
kommunikációs lehetőséget biztosít az önkormányzatok és a civil szervezetek részére, 
amely: 

 elősegíti gazdasági és társadalmi fejlődésüket, 
 szélesíti a párbeszéd és a partnerkeresési lehetőségeiket, 
 valamint híreket, információkat és szolgáltatásokat nyújt az érdeklődők részére. 

Az internetes megjelenés minőségi változást hozhat az önkormányzat és a lakosság 
kapcsolatában, célzottan segíti a településben rejlő lehetőségek bemutatását, a település 
gazdasági fejlődését. 

Az 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat (a közigazgatás korszerűsítését szolgáló aktuális 
e-kormányzati feladatokról) szerint a Kormány, az Európai Bizottság által kiadott 
közleményben (COM/2001/0140 final) meghatározott, leggyakrabban keresett 20 
(Magyarországon 27) közszolgáltatás (31-es számú melléklet) elektronizálásának 
felgyorsítása érdekében elfogadja az alábbi, az EU által az egyes elektronikus 
közszolgáltatások színvonalának értékelésére kidolgozott négyfokú skálát: 

1. elektronikus szolgáltatási szint: információs, tájékoztató szolgáltatás, amely 
csak általános információkat közöl az adott üggyel kapcsolatos teendőkről és a 
szükséges dokumentumokról. 

2. elektronikus szolgáltatási szint: egyirányú interakciót biztosító szolgáltatás, 
amely az 1. szinten túl az adott ügy intézéséhez szükséges dokumentumok, 
nyomtatványok letöltése, és azok ellenőrzéssel vagy ellenőrzés nélküli 
elektronikus kitöltése, amely esetben a dokumentum benyújtása hagyományos 
úton történik. 
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3. elektronikus szolgáltatási szint: kétirányú interakciót biztosító szolgáltatás, 
amely közvetlen vagy ellenőrzött kitöltésű dokumentum segítségével történő 
elektronikus adatbevitel és a bevitt adatok ellenőrzése. Az ügy indításához, 
intézéséhez személyes megjelenés nem szükséges, de az ügyhöz kapcsolódó 
közigazgatási döntés (határozat, egyéb aktus) közlése, valamint a kapcsolódó 
illeték- vagy díjfizetés hagyományos úton történik. 

4. elektronikus szolgáltatási szint: teljes on-line tranzakciót (ügyintézési 
folyamatot) biztosító szolgáltatás, amikor az ügyhöz kapcsolódó közigazgatási 
döntés is elektronikus úton kerül közlésre, illetve a kapcsolódó illeték- vagy 
díjfizetés elektronikus úton is intézhető. 

A fentiek alapján Rakaca jelenlegi honlapja (www.rakaca.hu) is górcső alá került. A 
legfőbb cél az volt, hogy - a pályázati célokkal összhangban - a települések webes 
felületén kialakításra kerüljön az 1. szintű internetes ügyintézési rendszer, amely által a 
települések állampolgárai és vállalkozások számára számos közérdekű, közhasznú 
információ jelenik meg (például: a testületről, bizottságokról, polgármesteri hivatal 
felépítéséről, kisebbségi önkormányzatokról szóló információk, településismertető, 
közéleti információk, oktatási intézmények és gazdasági környezet bemutatása, 
turisztikai információk). 

Javasolt a honlap továbbfejlesztésének távlati céljaként, hogy a fenti közérdekű, 
közhasznú információk mellett az adózási, településüzemeltetési (közterület-foglalási), 
működési és telephelyengedélyek, szociális és építéshatósági stb. letölthető 
nyomtatványok is megtalálhatóak legyenek az Önkormányzat honlapján. Ez már a 
jelenlegi pályázati célokon túlmutató 2. szint elérését jelenti! 

A 3. szint (és majd a későbbi 4. szint) elérése nagyobb mértékű informatikai fejlesztéssel 
érhető el, amely jelentősen túlmutat a jelenlegi projekt keretein. Ennek megteremtéséhez 
kapcsolódó legfontosabb informatikai elvárások a következőek: 

 Információvédelem – azonosítási és jogosultsági rendszerek megteremtése, 
hitelesség és sértetlenség garantálása. 

 Megbízható működés – alacsony hibaszázalék, gyors visszaállítás hiba esetén, 
nagy rendelkezésre állás. 

 Biztonsági szabályzatok és előírások – informatikai szabályzatok megteremtése. 

A 3. szint teljesítésével szükséges megemlíteni, hogy az Okmányirodában már régóta 
lehetőség van egyes ügyek elektronikus indítására a www.magyarorszag.hu weboldalon 
keresztül történő előzetes Ügyfélkapu regisztráció segítségével. Így az Okmányirodát 
érintő ügyek esetén a 3. szint automatikusan elérésre került. Annak érdekében, hogy ez a 
lakosság, a vállalkozói szféra részére is könnyen elérhető legyen, javasoljuk a 
www.magyarorszag.hu címre mutató hivatkozás elhelyezését a honlapon. 

A 4. szint gyakorlatban történő megvalósításához mindemellett elengedhetetlen a fizetés 
elektronikus teljesítésének lehetősége. Ennek technikai megvalósítása a központi 
közigazgatási szervek feladata, és még nem megoldott. 

A vizsgálat időpontjában Rakaca honlapja érdemi információt nem tartalmazott. Jelen 
szervezetfejlesztési projekt keretein belüli, a honlaphoz kapcsolódó pályázati célok 
eléréséhez egyrészt a honlap strukturális módosítása, másrészt a tartalmi feltöltése vált 
szükségessé. 
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A strukturális javaslatok a honlap menütérképének tematikus kialakítását jelentik, 
amelyet a 32-es számú melléklet tartalmaz. 

A tartalmi feltöltés egyik eleme az önkormányzat által végzett közigazgatási 
szolgáltatáshoz kapcsolódó tájékoztató adatok megjelenítését jelenti a következő 
szempontok alapján: 

 Szükséges dokumentumok - az adott szolgáltatáshoz tartozó ügy elintézéséhez 
szükséges, ügyfél által átadandó dokumentumok listája (pl. személyi igazolvány, 
lakcímkártya). 

 Kitöltendő formanyomtatványok - az adott szolgáltatáshoz tartozó ügy 
elintézéséhez szükséges kitöltendő formanyomtatványok, sablonok. Ennek 
honlapra történő feltöltése opcionális, de 2. elektronikus szolgáltatási szint érhető 
el vele adott ügy kapcsán! 

 Illetékes hatóság (pl. Polgármesteri Hivatal, Okmányiroda) – az a szerv, ahol az 
ügyintézés lefolytatható. 

 Ügyintéző(k) neve – akik az adott ügyhöz kapcsolódó ügyintézést végzik 

 Ügyintéző(k) telefonszáma 

 Ügyintéző(k) e-mail címe 

 Ügyintéző(k) ügyfélfogadási rendje 
 

Rakaca esetében a leggyakrabban keresett 27 közigazgatási szolgáltatások közül a 
legtöbb nem az Körjegyzőség hatáskörébe tartozik, ezért azokról olyan tájékoztató 
elhelyezése javasolt, amely arról ad útmutatást, hogy az ügyfélnek kihez kell fordulni 
ezen ügyek intézésekor (pl. jövedelemadó bevallás esetén APEH). A Körjegyzőség 
hatáskörébe tartozó ügyekről tájékoztató dokumentumokat és az azokhoz tartozó, 
letölthető formanyomtatványokat az átdolgozott honlap „Körjegyzőség - Letölthető 
nyomtatványok” menüpontjában javasoljuk elhelyezni. 

A fentieken kívül javasolt még azon szolgáltatásokhoz tartozó tájékoztatókat, adatokat 
megjeleníteni, amelyek gyakoriak a Körjegyzőség életében. 

Szintén a pályázati célok megvalósulása érdekében képgaléria („Információk - 
Képgaléria” menüpont) került létrehozásra a honlapon, amelyben önkormányzati, civil 
és vállalkozói rendezvények fotói kaphatnak helyet. A turizmust, vendéglátást 
élénkítendő, a községről és annak környékéről, ezek turisztikai látványosságokról is 
célszerű jó minőségű, „vendégcsalogató” képek feltöltése. 

A javasolt weblap struktúra szerint összeállításra és az önkormányzat részére 2010. 
február 23-án kiküldésre került egy tartalombekérő űrlap, amely hathatós segítséget 
nyújtott a weblapon közzéteendő adatok összegyűjtésére. Az önkormányzat által átadott 
adatok felöltése a projekt ideje alatt feltöltésre került. 

A 4 település illetve az azokat összefogó körjegyzőség esetében a 18/2005. (XII. 27) IHM 
rendeletnek (a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges 
közzétételi mintákról) való megfelelőséghez a honlapon kialakításra került egy-egy 
„Közérdekű adatok” menüpont, ahol az imént hivatkozott rendelet 1. és 2. számú 
melléklete szerint szükséges a közérdekű adatok megjelenítése. Javasoljuk a honlap e 
részének mielőbbi feltöltését, hogy az a törvényi előírásoknak teljes körűen megfeleljen. 

Az adatok helyes strukturálását és összegyűjtését segítendő, javasoljuk 
www.kozadattar.hu oldal használatát, melynek segítségével egységes felületen tölthetők 
az adatszolgáltatásra kötelezettek adatai. A regisztrációt az admin.kozadat.hu oldalon 
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lehet elvégezni. Az adatszolgáltatással kapcsolatban felmerülő kérdéseket a Közadat 
program (info@kozadattar.hu) részére kell küldeni, illetve a honlapról is beszerezhetőek 
információk. 

A honlap a település egyfajta „hirdetőtáblája”. Nem elég azt létrehozni, folyamatosan 
karban kell tartani, új információkkal kell ellátni. Ennek megvalósulása érdekében 
javasolt egy „honlap-felelős” kijelölése, aki kapcsolatot tart a webfejlesztővel és legalább 
heti gyakorisággal ellenőrzi, hogy a honlapon található információk naprakészek-e; a 
közérdekű adatok, pályázatok, rendeletek stb. az aktuális jogszabályok szerint kerültek-e 
a publikálásra. 

Néhány hasznos tanács a honlap karbantartásához: 

 Bármilyen webes tartalom publikálása előtt többszöri ellenőrzés szükséges. Ezen 
felül a közzététel után is folyamatosan ellenőrizni kell (legalább heti szinten), 
hogy az adatok naprakészek-e. Amennyiben a tartalom már nem aktuális, azt 
frissíteni, esetleg törölni szükséges. Bizonyos esetekben jelezni kell, hogy az 
érintett adat már elavult lehet vagy az információ mettől-meddig tekinthető 
hatályosnak. 

 A látogatók által megfogalmazott észrevételek figyelembevételével célszerű a 
honlapot karbantartani, illetve fejleszteni.  

 Legalább havi szinten szükséges a honlapon lévő hivatkozások (külső és belső 
tartalmakra mutatókat egyaránt) működésének ellenőrzése. Amennyiben elhalt 
linkek kerülnek elő, azt aktualizálni vagy törölni kell. (A linkek működésének 
ellenőrzése bizonyos honlap-rendszerekben automatizálható.) 

 Végül, de nem utolsó sorban, érdemes ellenőrizni a honlap betöltési sebességét. A 
betöltési sebesség egy olyan mutató, amely minden odalátogató vendéget 
kritikusan érinthet. A felhasználók általában nem hajlandóak türelmesen várni a 
lassan betöltődő tartalomra. Szűk keresztmetszet két helyen is előfordulhat: a 
szerver oldalon, annak kommunikációs sebessége miatt, illetve a felhasználói 
oldalon. A szerver oldali lassú sebesség a megfelelő informatikai eszközök 
biztosításával kiküszöbölhető, a felhasználói oldalon pedig csak részben javítható. 
Célszerű a honlapot ellenőrizni, hogy alacsonyabb sebességű internetről (pl. 
mobil internet) milyen sebességgel töltődnek be az oldalak és a tapasztalatoknak 
megfelelően optimalizálni a tartalmat. 
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10. Humán szervezetfejlesztés 

A szervezetfejlesztés egyik fontos, kihagyhatatlan eleme a munkatársak és a vezetők – 
elsősorban készségfejlesztő – képzése. Hiába kerül kidolgozásra és bevezetésre egy jól 
működő, kiforrott mechanizmus az ügyek intézésére, a döntések meghozatalára, a 
kommunikációs eszközök használatára, ha az abban részt vevő legfontosabb tényező: az 
„ember” nem tudja, vagy akarja a rendszert működtetni. 

A szervezetfejlesztés humán oldala az egyik legnehezebb feladat a szakemberek részére. 
Különösen igaz ez egy olyan közigazgatási szerv esetén, mint egy önkormányzat, mivel 
számos régi beidegződés és idejemúlt megoldás működteti a rendszert. Ezen régi 
beidegződések megváltoztatása jelenti a legnagyobb kihívást. A szervezetfejlesztés 
leghatékonyabb humán fejlesztő eszköze a tréning, ahol a problémák beazonosítása, 
szemléltetése és a megoldások közös kialakítása a cél. Rakaca Körjegyzősége esetén – a 
helyi igények alapján – a tréning mellett két szoftver felhasználói ismereteket bővítő 
oktatás is lefolytatásra került. 

A tréningek mellett ebbe a fejezetbe került a szintén humán fejlesztés kategóriájában 
sorolható teljesítmény mérés és értékelés témaköre. A teljesítmény mérése és értékelése 
összetett, az önkormányzatok esetében jelenleg „mostoha gyermekként” kezelt funkció, 
amely ez által csak korlátozott mértékben éri el valódi célját, a munkatársak ösztönzését 
a munka hatékonyságának növelését. Ebben a témában a fejezet második része nyújt a 
gyakorlatban is jól alkalmazható segítséget Rakaca Körjegyzősége, az ott dolgozó 
vezetők és munkatársak részére. 

 

10.1 Tréningek 

 
10.1.1 Előzetes felmérések eredményei 

 
Mélyinterjúk 
A megfelelő képzési program összeállítása érdekében – szem előtt tartva a 
szervezetfejlesztés részcéljait – mélyinterjúk kerültek lebonyolításra a négy 
önkormányzat, valamint az általános iskola vezetőivel és munkatársaival. 
A mélyinterjúk során olyan információk begyűjtése történt meg, amelyek a tényleges 
erősségeket és fejlesztendő területeket mutatták meg, segítettek megérteni a jelenlegi 
működést, azonosítani humán oldali fejlesztendő területeket. 

A mélyinterjúk tapasztalata volt – többek között –, hogy a betöltött munkakörhöz 
kapcsolt kompetenciafejlesztő, valamint táblázatkezelői és szövegszerkesztői képzésekre 
jelentős igény van. 

 
Elkötelező elemzés 
Az előkészítő fázis során minden vezető és dolgozó esetén elvégezésre került egy 
elkötelező elemzés, amely az önkormányzatot, mint munkahelyet kívánta felmérni. A 
felmérés a következő értékeket mutatta a fő- és aldimenziókban: 
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Fő és aldimenziók 
Átlagértékek 
1-10-es skálán 

Munka minősége 7,36 

A szervezet tevékenységének értéke 7,40 

Az elvégzett munka értéke 7,15 

Kihívás, munka érdekessége 7,50 

Munkakapcsolatok minősége 7,40 

Szabadság és autonómia 7,90 

Teljesítmény 6,80 

Belső kommunikáció minősége 7,90 

Jövőbeni fejlődési lehetőségek 6,20 

Tanulás és fejlődés lehetősége 6,15 

Karrierlehetőségek 5,80 

A teljesítmények javítása és visszajelzés 7,00 

Kihívások, értékek 7,20 

A szervezet elismertsége, hírneve 5,75 

Elismerés 6,00 

Szervezeti értékek 7,15 

Ügyfél-orientáció 8,10 

Vezetés 7,20 

Megfogható juttatások 6,42 

Egyéni teljesítmények elismerése   6,80 

A javadalmazás méltányossága 7,40 

juttatások 6,40 

Munka és magánélet egyensúlya 7,20 

Biztos jövedelem 5,70 

Szociálisan egészséges környezet 7,60 

Támogató munkakörnyezet 7,24 

Az aktuális munkakörre vonatkozó képzés, tréning, betanítás 6,20 

Biztonság, stressz 6,50 

Fizikai környezet 7,53 

Információ és folyamatok 7,90 
 

Fontos megemlíteni, hogy 10 munkatárs töltötte ki az erre a célra összeállított kérdőívet, 
akik között vezető beosztásúak is voltak. A végeredmény ezért pozitív irányban torzult, 
átlagban 1,25 pontértéket! A „Vezetői kérdőív összesítése” a 33-as mellékletként került 
csatolásra. 
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A felmérésből – annak összesítése és elemzése után – megállapítható, hogy: 

 A szervezeten belüli munkalégkör és kommunikációt mind a munkatársak, mind 
a vezetők megfelelőnek tartják. 

 Az egyéni teljesítmény vezetői elismerésére a jelenleginél nagyobb szükségük van 
a beosztottaknak. 

 A jövőbeni fejlődés és karrierlehetőségek a térség adottságai miatt is 
alulértékeltek. 

 az önkormányzati hivatal elismertségét és hírnevét nem értékelték pozitívan. 
 Az átlagnál magasabb az ügyfélszolgálati feladatokból származó ún. „stressz 

faktor”.  

A személyes mélyinterjúkon elhangzottak és az elkötelező elemzés eredményei alapján 
kerültek kialakításra és megtartásra a következő fejezetben részletesen bemutatásra 
kerülő képzések. 

 
10.1.2 Képzések összegzése 

 

Rakaca Körjegyzőség szervezetfejlesztése kapcsán a megfelelő eredmény elérése 
érdekében külön tréningek kerültek megtartásra a körjegyzőség vezetői és munkatársai 
részére. Mindemellett – a már a költségvetés gazdálkodás kapcsán is leírt okok miatt – 
kiemelt szerepet kapott az alap informatikai alkalmazások (MS Word és MS Excel) 
oktatása. A következő pontokban ezek a tréningek és oktatások kerültek összefoglalásra. 

 
Vezetőképző Szeminárium – 2010. február 17-18. 
 

A szeminárium célja volt, hogy az önkormányzati tisztségviselők vezetőként további 
ismereteket szerezzenek a vezetői kommunikáció, a helyzetfüggő vezetés, a 
munkatársak motivációja, és az időgazdálkodás témakörökben. 

A képzés résztvevői a körjegyzőség polgármesterei és a jegyző voltak. A külső 
helyszínnek köszönhetően zavartalanul és hatékonyan lehetett a képzést lebonyolítani. 

A két nap folyamán feleleveníthették a résztvevők, hogy melyek a társadalom elvárásai, 
a közigazgatással szembeni elvárások, melyek a jövő vezetőjével szemben támasztott 
követelmények. Tudatosultak bennük azok a vezetői tevékenységek, funkciók, 
amelyekkel a szervezet működése hatékonyabbá tehető. Mindemellett a stratégiaalkotás 
alapvető kérdéseit is elemezésre kerültek a kistérségre specializálva. 

A képzés során nagy hangsúlyt kapott a vezetők proaktivitásra ösztönözése. A 
szeminárium eredményeként a résztvevők: 

 megvitatták a helyi sajátosságokból adódó problémákat, elmondták 
véleményüket és kerestek megoldásokat; 

 átbeszélték a vezetéssel kapcsolatos legfontosabb teendőiket; 

 tapasztalatokat cseréltek; 

 ismereteik bővültek a vezetéssel, a motiválással és befolyásolással kapcsolatban, 
így bővült vezetői eszköztáruk. 
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Összegzésként a csoportban résztvevőkről elmondható, hogy néhányan korukból 
adódóan: 

 nehezen fogadják el a változásokat, 

 így a proaktivitás nem jellemző rájuk, 

 sok negatív hatás éri őket, 

 ugyanakkor több éves vezetői múltuk nagy tapasztalatokat hordoz. 

A képzésen elhangzottak alapját képező diasor a 34-es, a hallgatók részére kiosztott 
anyag a 35-ös mellékletként, a képzésen résztvevők jelenléti íve pedig a 36-os számú 
mellékleteként került csatolásra. 

A képzés az alábbi tematika alapján került megtartásra: 
 

 Elvárások - Analízis 

o Mi az elvárás a jövő vezetőjétől? 

o Elvárások a közigazgatástól 

o Társadalmi elvárások 

o ÁROP 

 A szervezetek hatékonysága 

o A szervezet megítélése 

o Kapcsolati viszonyok 

 Az interjúk során adott válaszok áttekintése 

 Elkötelező elemzés értékelése 

 Stratégia alkotások - megoldáskeresések 

 Vezetői motivációs eszköztár 

o Humanisztikus pszichológia alapjai 

o Befolyásolás lélektana 

 Konfliktusok a szervezetben 

o Viszonyulások 

o Asszertivitás jellemzői 

 Az időgazdálkodás alapjai 

 A képzés zárása 

 
Ügyfélszolgálati képzés – 2010. február 24-25. 
 

A Körjegyzőségi Hivatal egyik fő feladata a központi segélyek elosztása, illetve a 
hátrányos helyzetű lakosok szociális ügyeinek intézése. A képzés során – az előzetes 
interjúk tapasztalatai alapján – a résztvevők kommunikációs-, stressz kezelési-, 
problémamegoldó képességeinek fejlesztésére helyeződött a hangsúlyt. A 
körjegyzőségben dolgozó munkatársaknak megtartott ügyfélszolgálati tréning célja ezért 
az volt: 

 hogy csökkenjen az őket érő stressz szintje, kommunikációs készségeik 
fejlődjenek, megismerjék az ügyfél-tipológiát, amely nagy segítséget nyújt az 
ügyfelek megfelelő kezelésében; 
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 valamint, hogy az ügyfélszolgálati munkában magasabb teljesítményszintet 
érjenek el, 

 és nem utolsó sorban, hogy megismerjék a projektmenedzsment fogalmát, 
alapjait.  

 

A tréning során a résztvevők képet kaptak az ügyfélszolgálat művészetéről, hogy milyen 
az ügyfélszolgálati munka elvégzéséhez szükséges megfelelő személyiség. Megismerték, 
hogy hogyan tudják ügyfeleiket típus szerint beazonosítani és kommunikációs 
eszköztáruk is bővítésre került. Segítséget kaptak a nehéz ügyfelek kezeléséhez, 
szituációs gyakorlatokban sajátították el a kommunikációs stílusokat, figyelembe véve a 
szükséges udvariassági irányelveket. 

A kommunikációs és önismereti teszteket nagy érdeklődéssel töltötték ki és elemezték 
helyben a hallgatók. A tesztek sokat segítettek abban, hogy a munkatársak mindennapi 
munkájuk során csapatban tudjanak együttműködni. 

A két napos – külső helyszínen megtartott – tréning eredményeként teljesen 
felszabadultan, az önképzésre lényegesen nyitottabban számos új információval 
gazdagabban távoztak: 

 ügyfelek típusait be tudják azonosítani, ezáltal az ügyfelekkel való kapcsolat 
és kommunikációjuk tudatosabb és szakszerűbbé vált. 

 megtanultak egy könnyen végig vihető stressz kezelési technikát. 

 nehéz ügyfelek kezelésében sikerült előrelépéseket tenni. 

 erősítettük az ügyfél centrikus gondolkodást. 

 projektekben képesek lesznek feladatokat elvégezni. 

A képzés résztvevői olyan információkat és ötleteket kaptak, melyekkel az 
ügyfélszolgálati munkában és kapcsolataik kommunikációjában hatékonyabbakká és 
ügyfél orientáltabbakká válnak. A munkatársak könnyebben tudnak az ügyfelekkel 
bánni, megértik problémáikat, empatikusabb magatartást tanúsítanak velük szemben. 
Reklamáció esetén felkészülten állnak a probléma feltárása elé, és a konfliktusokat 
zökkenőmentesen tudják megoldani. 

A képzésen elhangzottak alapját képező diasor a 37-es, a hallgatók részére kiosztott 
anyag a 38-as mellékletként, a képzésen résztvevők jelenléti íve pedig a 39-es számú 
mellékleteként került csatolásra. 

A képzés az alábbi tematika alapján került megtartásra: 

 

 Az ügyfélszolgálat művészete 

o Az ügyfélszolgálat művészete 

o Az ügyfélszolgálati munkakörre jellemző személyiség 

 Ügyfél tipológia 

o Nehéz ügyfelek kezelése 

 A hatékony problémamegoldás módszere 

o hogyan kerüljük el a vitákat? 

o Hogyan kezeld a bírálatokat? 

o Hogyan kezeld a fenyegetéseket? 
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 Konfliktusok 

o Probléma megoldási módszerek 

o Előítéletek 

o Ügyfélpanasz, reklamáció 

o Kezelésük 

o Konfliktust kiváltó okok és körülmények 

 A probléma anatómiája 

o Probléma anatómiája 

o Probléma megoldások 

o Fekete Párduc mechanizmus 

o Konfliktushoz való viszonyok 

 Asszertivitás 

o Asszertivitás jellemzői 

o Lélektani technikáink 

 Projektmenedzsment alapjai 

 A képzés zárása 

 
Informatikai oktatások 
A képzés célja az volt, hogy a résztvevők Microsoft Office Word és Excel képzésben 
részesüljenek és olyan gyakorlati tudásra tegyenek szert, amellyel adatfeldolgozási és 
ügyviteli időkereteik rövidülnek. 

 
Microsoft Excel képzés 
A tréningen a Rakacai Körjegyzőség munkatársai vettek részt. A képzés tartalmilag a 
hallgatóság tudásszintjéhez és igényihez igazodva került lebonyolításra. 

Elsősorban konkrét problémák megoldására került a fókusz, úgy mint: 

 az elkészült segélyek kifizetésének Excel alkalmazással történő támogatása, 

  valamint elkészítésre került egy ÁFA analitika (ezekben az esetekben, ezen túl a 
táblázatos formátumú MS Word dokumentumok helyett MS Excel-t használnak) 

A képzés során több előkészített MS Excel és Word feladat került megoldásra, mint pl.: 
összeadási gyakorlatok, bevásárlási lista készítése, adatbázis szerkesztése, beépített 
függvények használata, sorozatok elkészítése, automatikus kitöltések, camping szórólap, 
a himnusz formába öntése, ebédrendelési formanyomtatvány készítése, szövegformázási 
gyakorlatok. 

A hallgatók megismerkedtek a táblázatkezelés lényegével, felhasználási lehetőségeivel. 
Gyakorlatban megismerték a Microsoft Office programcsomag Microsoft Excel 
komponensét. Képesek lettek egyszerű táblázatok összeállítására, a szükséges képletek, 
függvények alkalmazására. 

A képzésen résztvevők jelenléti íve a 40-es számú mellékleteként került csatolásra. 
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A képzés az alábbi tematika alapján került megtartásra: 

 Eltérés a Word táblázatoktól 

 Képletek használata 

 Dinamikus újraszámolás 

 Indítás, munkaképernyő, elnevezések 

 Adatbevitel, törlés, módosítás 

 Adattípusok 

 Műveletvégzés, dinamikus újraszámolás módosításkor 

 Dokumentum mentése, megnyitása 

 Sor, oszlop beszúrás, törlés, méretezés 

 Kijelölések 

 Blokkműveletek (Másolás, mozgatás) 

 Munkalapműveletek 

 Betűformázás 

 Szegély, mintázat 

 Számformátumok 

 Képletek szerkesztése, zárójelezés 

 Képletek másolása és mozgatása 

 Az Excel beépített függvényei, a függvényvarázsló 

 Szum, Max, Min, Átlag függvények 

 Dokumentum nyomtatása 

 
Microsoft Word képzés 
A képzés során a hallgatók alapszinten megismerték a napjainkban legelterjedtebben 
használatos Microsoft Office programcsomag Microsoft Word komponensét. Képesek 
lettek a mindennapi munka során felmerülő egyszerűbb szerkesztési feladatok önálló 
megoldására. 

A képzés az alábbi tematika alapján került megtartásra: 

 A számítógépes szövegszerkesztés előnyei, lehetőségei 

 A munkafelület elemei 

 Eszköztárak és menürendszer 

 Legfontosabb beállítások 

 A billentyűzet helyes használata, Ctrl+c, Ctrl+v kombinációk használata 

 Gépelési szabályok, hibajavítás 

 Művelet visszavonás 

 A dokumentum egységei 

 A dokumentum mentése, megnyitása 

 Karakterek kijelölése 

 Sorok, bekezdések kijelölése 

 Egész dokumentum kijelölése  
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 Félkövér/Dőlt/Aláhúzott formátum 

 Bekezdéshatárok és igazítások 

 Sorköz és térköz 

 Szegélyezés 

 Tabulálás 

 Lapméret és laptájolás 

 Margók megadása 

 Fejléc/Lábléc/Oldalszámozás 

 Táblázat beillesztése, méretmegadás 

 Sorok/Oszlopok hozzáadása/törlése 

 Cellák felosztása/összevonása 

 Szegélyezés, kitöltés 

 Office ClipArt használata 

 Beillesztés képfájlból 

 Méretezés, pozícionálás, körbefolyatás 

 A dokumentum nyomtatása 

 

Összegzésként mindkét képzés kapcsán elmondható, hogy a résztvevők aktívak és 
befogadóak voltak. A két informatikai alkalmazást magába foglaló alapozó oktatással 
sikerült egy – a szokásostól eltérő - szemléletmódot megtanítani, amely 
eredményeképpen ezen túl bátrabban használják az MS Word alkalmazás mellett az MS 
Excel szoftvert is. 

 
A tréningek, képzések összegzése 
Az előzetesen megfogalmazott szervezetfejlesztési célokkal összehangoltan a képzések 
során kapott információkat a hallgatók hasznosítani fogják a mindennapi 
munkavégzésük során. A képzések segítették a résztvevőket egy összetartóbb 
közősséget formálni, levetkőzni előítéleteiket, segítettek a pozitív gondolkodás 
kialakításában, ezáltal az egymáshoz való társas viszonyuk pozitív formálásban. A 
képzések során konkrét, azonnal hasznosítható módszereket ismertek meg a 
kommunikáció, a projektmenedzsment és az ügyfélszolgálat területén, a munkájukban 
azonnal alkalmazható MS Excel és Word többlettudásra tettek szert.  

Jelen lezárult képzések tapasztalataira és visszajelzéseire építve további képzési 
javaslatok kerültek megfogalmazásra a Rakaca Körjegyzősége, az ott dolgozó 
munkatársak részére. Ezek az alábbiak: 

 Önismereti tréning 

 Vezetői szemináriumok – stratégia alkotás 

 Pályázati forrás-felhasználáshoz ismeretek 

 IT oktatások 

 Csapatépítés 
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10.2 Teljesítménymérés, és -értékelés 

A teljesítményértékelés bevezetésének célja a közigazgatásban az volt, hogy 
megalapozza a teljesítmény középpontba állítását, jelentős mértékben hozzájáruljon a 
hatékonyabban működő, szolgáltató közigazgatás megteremtéséhez, végső soron az 
ország-stratégia adott céljainak megvalósulásához. 

A teljesítmény mérésének és értékelésének még csak néhány éves múltja van ebben a 
szférában, s bár ez idő alatt sikerült számos tapasztalatra szert tenni, Rakaca 
Körjegyzősége esetén – a lefolytatott interjúk alapján – elmondható, hogy a 
teljesítményértékelés nem kiforrott folyamat. A teljesítmény mérésének és értékelésének 
rendszere a gyakorlatban a jelenleginél több szakmai ismeretet és nem utolsósorban 
megfelelő gyakorlatot igényel mind a vezetők, mind a munkatársak részéről. 
Természetesen ezen a terülten is igaz a régi megállapítás, hogy egy jó rendszer 
önmagában még nem elég; kell hozzá a megfelelő vezetői elhivatottság és a rutin. 

Annak érdekében, hogy a teljesítmény értékelés lefolytatása időben, és mind a vezetők, 
mind a munkatársak részéről plusz értéket hozzáadva történjen meg kerültek 
megfogalmazásra az következőkben bemutatásra kerülő javaslatok. 

10.2.1 A tervezés 

A hatékony bevezetés feltétele a célok egyértelmű megfogalmazása. A legtöbb célt 
általában azért nehéz megvalósítani, mert az eléréséhez szükséges módszerek 
megválasztása nem megfelelő. Egy szervezet vezetésének a teljesítmény értékelési 
rendszer bevezetésekor több dolgot is tisztáznia kell. Az elsők között van annak 
folyamata. A következő ábra a szükséges lépéseket mutatja be részletesen. 
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10.2.2 Teljesítménykövetelmények meghatározása 

A teljesítménykövetelményeket a munkaköre és a kiemelt célok alapján kell írásban, a 
tárgyévre vonatkozóan megállapítani. Ennek alapja a munkaköri leírás. Ideális esetben 
az előző évi értékeléskor célszerű megállapítani a következő évre vonatkozó 
teljesítménykövetelményeket. Az írásbeli értékelés átadását szóbeli megbeszéléshez kell 
kötni (= teljesítményértékelő megbeszélés).  

A teljesítmény menedzsment alaprendszere a következő elemekből épül fel: 

 Munkaköri leírás 

 Kulcsfontosságú teljesítménymutatók, amelyek fontos jellemzői: 

o a mérhetőség, 

o és hogy fejlődik tőle mind a munkavállaló, mind a szervezet. 

 Egyéni munkavállalói célok (az egyéni motiváltság elérés érdekében) 

 Folyamatos és rendszeres ellenőrzés és felülvizsgálat a kitűzött célok elérése 
érdekében 

 Teljesítmény értékelése 

 

 

10.2.3 Értéklelés 

Nem szabad szem elöl téveszteni, hogy a teljesítményértékelési rendszer célja, hogy a 
vezetés megtalálja azokat az erős és gyenge pontokat, amelyek révén a szervezet 
hatékonysága növelhető, az emberi erőforrás motiválható, fejleszthető. 

Ezt követően meg kell határozni a teljesítmény mérésére szolgáló teljesítmény 
mutatókat. Törekedni kell a munkafolyamatok számszerűsítésére, nevezetesen az adott 
munkakörben hányszor kell pl. könyvelni, regisztrálni, kalkulációt készíteni, milyen az 
ügyiratforgalom, milyen az ügyfélforgalom stb. Az ilyen és ehhez hasonló munkák 
minősítik a munkatársat. 

Néhány fő szempont, amit a teljesítményértékelés kialakításánál a vezetőnek célszerű 
figyelembe vennie: 

 Folyamatosan fordítson figyelmet munkatársaira: 
o figyelje munkájukat, szükség szerint azonnal adjon visszajelzést, 

o alkosson képet kollégáiról, 

o a problémákat próbálja meg közösen megoldani. 

 Értékelje saját vezetői tevékenységét és mielőtt más teljesítményét értékeli, 
önmagát értékelje: 

o mérje meg magát is a munkatársaira alkalmazott mércével, 

o mérlegelje, hogy elégedett-e személyes példamutatásával, 

o vizsgálja meg, mit tett azért, hogy munkatársai jó teljesítményt érjenek el. 
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 Tervezze meg a teljesítményértékelés menetét, készüljön fel rá és gondolja 
végig: 
o milyen módszerrel történjen az értékelés, 
o milyen eredményt vár az értékeléstől, 
o milyen tevékenységgel járulhat hozzá munkatársa a szervezet eredményeihez, 
o tudja-e pontosan a munkatársa, hogy mit vár tőle. 

 

 Amennyiben az értékelés beszélgetés formájában történik, teremtsen oldott 
légkört: 
o egyeztesse munkatársaival a beszélgetés időpontját, várható időtartamát, 
o tegye világossá, hogy mi az értékelés lényege, 
o éreztesse, hogy a teljesítményértékelés fejlődési lehetőség a számára, 
o érezze, hogy a törődés és az értékelés vezetője számára is fontos. 

 

 Adjon módot az önértékelésre: 
o tegye világossá az értékelés kritériumait, szempontjait, 
o véleményeztesse az előző időszak teljesítményét. 

 

 A teljesítmény alapján értékeljen: 
o a munkateljesítményt értékelje ne a személyt, 
o a tények és ne az érzelmek alapján értékeljen, 
o legyen konkrét és ne általánosságokban kritizáljon, 
o legyen őszinte és egyértelmű. 

 

 Építsen munkatársai erősségeire: 
o emelje ki a munka szempontjából jó és hasznos képességeket, 
o kérje meg, hogy saját maga is nevezze meg néhány erősségét, 
o erősítse meg pozitív tulajdonságaiban. 

 

 Az egyéni célokat közösen tűzzék ki a „SIKER célkitűzés” figyelembevételével: 

o Specifikus, a munkatársra jellemző 
o I dőbeli vonzata legyen 
o Kezelhető, mérhető legyen 
o Elérhető legyen a munkatárs számára 
o Releváns, azaz a tevékenységhez szorosan kapcsolódó legyen 

 
Az alkalmazottak akkor teljesítenek jól, ha eredményesek. Az ügyintéző akkor teljesít jól, 
ha tartja a határidőket, ha részrehajlás nélkül intézi az ügyfelek ügyes-bajos dolgait, 
szem előtt tartja a hatékonyságot, a gazdaságosságot stb. A teljesítmény magába foglal 
olyan további adatokat is, mint pl.: a balesetek száma, hiányzás, pontosság stb. 

 

10.2.4 A teljesítményértékelés folyamata 

A teljesítményértékelő beszélgetést javasolt az alábbiakban bemutatott folyamat mentén 
lefolytatni: 
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A folyamatban az alábbiakat szükséges betartani: 

 A teljesítményértékelést mindig négyszemközt kell lefolytatni, a szóbeliséget az 
írásbeli rögzítés követi minden esetben. 

 Javasolt a SWOT analízissel meghatározni – közösen a munkatárssal – az ő erősségeit, 
gyengeségeit, a benne rejlő lehetőségeket, és azokat az akadályokat, amelyek 
befolyásolhatják fejlődését. Ennek segítségével adható visszajelzés a munkatárs adott 
időszakban végzett munkájával kapcsolatban. 

 A fejlesztendő területeket, és határozzuk meg a mennyiségi és minőségi célokat, 
konkrétumokkal, határidőkkel, bevonható erőforrásokkal. 

 Utolsó előtti lépésként cselekvési tervek létrehozása szükséges, amelyek mind a 
vezető, mind a munkatárs számára egyértelművé teszi a következő időszak 
elvárásait. Az akciótervek létrehozásának fontosabb szempontjai az alábbiak: 

o eldönteni, hogy mi az, ami jó és megfelelő és mit kell javítani; 

o „SIKER” célokat közösen kitűzni; 

o a célok teljesítése érdekében a feladatokat meghatározni; 

o a mérföldköveket felállítani; 

o közösen elfogadott ellenőrzési folyamatot kialakítani. 

 Az ellenőrzési folyamat során, amennyiben a meghatározott mérföldkövektől 
eltérően történik a tevékenység, akkor változtatások kezdeményezhetők, amelyeket a 
fent bemutatott folyamatábra szerint lefolyathatóak. 
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10.2.5 Teljesítmény értékelés és a stratégia kapcsolata 

A jövőkép, stratégia (ciklusprogram) megvalósulása a szervezet, jelen esetben Rakaca 
minden egyes önkormányzatának legfőbb célja kell, hogy legyen. A stratégia 
(ciklusprogram) megvalósulásának méréséhez hasonlóan, a munkatársak teljesítmény 
értékelése is tartalmazhat számszerűsíthető – a stratégiai (ciklusprogram) célokkal 
összhangban lévő – célokat. Ezeket a munkatársak saját szakterületéhez kapcsolódó 
stratégiai célokkal összhangban kell megállapítani és kommunikálni. 

Ide kapcsolódó téma, hogy a felelősség hosszabb távon nem csak szakmai szinten kell, 
hogy megmutatkozzon, hanem az ügyintézők javadalmazásának is tükröznie kell a 
lebontott célok megvalósulásának eredményességét. Természetesen ez egy hosszabb 
távú folyamat, Rakaca körjegyzőség Önkormányzatai és az általános iskola estén az is 
jelentős előrelépés, ha stratégiai mutatószámok meghatározásra kerülnek, a megfelelő 
felelősök megjelölésével. A javadalmazással való összekapcsolás várhatóan csak 
fokozatosan valósítható meg, de ez hosszú távon szükséges. 
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1. számú melléklet 
 
 
 
 

Emlékeztető - Rakaca Község 
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EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 10:00 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Juhász István (Rakaca Község polgármestere) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Rakaca Község Polgármesterével a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. A Polgármester által bemutatásra került a Hivatal működése, az ott 
dolgozók létszáma, szakképzettsége, valamint a településről alkotott véleménye és a 
felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, a vezetői elvárások 
meghatározása, és a fejlesztési igények feltárása volt.  
 
1. Alapinformációk 
 
Rakaca lakosságának – kb. 900 fő – többsége roma származású (90% fölött), a nem roma 
származású lakosság nagy része pedig időskorú. Évente kb. 20 gyermek születik. A 
környezet és a munkalehetőség hiánya miatt Rakaca és a környező településekből nagy az 
elvándorlás, jellemzően a fiatalok körében. A polgármester úr elmondása szerint a 1970-es 
években a romák és a nem romák aránya körülbelül 50-50%-os volt; akkoriban a bányák a 
képzetlen munkaerőt is alkalmazni tudták, de jelenleg a roma származásúak többségének 
nincs munkája. Azóta született egy olyan generáció, akik olyan környezetben nőttek fel, ahol 
többnyire azt látták, hogy már szülőjük sem dolgozik, így a munkát ők sem érzik 
kötelességüknek. A polgármester úr szerint ez egy sokkal agresszívebb, követelődzőbb 
generáció. A polgármester úr szerint előbb leírt folyamatok humánus módszerekkel nehezen 
vagy egyáltalán nem visszafordíthatóak. 
 
2. Szervezet, működés 
 
A dolgozók közül legtöbben már körülbelül 20 éve a Hivatalban dolgoznak, a polgármester 
úr 18 éve vezeti a községet. Elmondása szerint ez idő alatt sok minden helyére került. 
Példaként említette a dolgozók közötti kapcsolatok konszolidálását. Véleménye szerint, a 
konfliktusok az eltérőnek látszódó munkaidő ráfordításból, feladatokból és keresetekből 
adódtak. Meg kellett értetni velük, hogy a munkatársak a különböző időszakokban nem 
egyformán vannak leterhelve, emiatt tűnhet úgy, hogy a másik kolléga kevesebbet dolgozik 
bizonyos időszakban.  
Elmondható, hogy mára egy együttműködő, jó csapat alakult ki. 
A szervezeten belül a munkatársak egymásrautaltsága jellemező, mivel adott munkákat 
megosztva végzik: 

 két pénzügyes 
 népesség nyilvántartás – adóügyes 
 gyámügyes – gyermekjóléti szolgálat 

 
Egyes munkatársak több munkakört látnak el, nincsenek egyértelműen specializálódva. 
Habár egy típusú üggyel (pl. szociális, pénzügy) többen is foglalkoznak, a helyettesítéshez 
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nincs elég ismeretük a kollégáknak, mivel – ahogy fentebb említésre került - ügytípusonként 
a munkák szét vannak bontva egymás közt. Azonban mivel a legtöbb ügy összefügg, így 
szükség van a kollégák együttműködésére. 
 
A munkatársak ellenőrzése, beszámoltatása polgármester úr és a jegyző asszony által is 
folyamatos és napi szintű, jellemzően a személyes megfigyelésen keresztül valósul meg. A 
határidőket tudják és be is tartják. A döntéseket gyakorlatilag mindenben - még a legapróbb 
kérdésekben is - a polgármester hozza. 
 
A munkahelyi körülményeket elégségesnek ítéli meg mind tárgyi szempontból, mind 
szakmailag. Szükséges lenne egy ügyfélfogadási helyiség kialakítása, hogy az ügyfelek ne 
zavarják se a munkájukat végző munkatársakat, se a polgármester urat. 
A polgármester úr elmondta, hogy ügyfélfogadási idő elméletileg hétfőn, szerdán és 
pénteken van, de ennek betartatása az ügyfelekkel még nem mindig történik meg.  
Az ügykezelés menetéről elmondta, hogy sokszor az ügyfél helyett kell kitölteni a 
formanyomtatványt, a szükséges iratokat kigyűjteni a hozott, rendezetlen dokumentumok 
közül. Sokszor további szükséges iratokért kell hazaküldeni az ügyfelet. Így a folyamat 
hosszabb időt vesz igénybe, melynek során az ügyintéző olyan munkát is végez, ami nem az 
ő feladata lenne. 
 
A polgármester úr szerint az önkormányzati munkák, feladatok 80%-ban tervezhetőek. 
 
A kapcsolat a körjegyzőségek között jó, napi szintű. 
 
Mindezeken felül elhangzott, hogy jellemzően régebben mindenre jutott idő, nem kellett 
kapkodni, de ma már semmire nincs, mivel az elvárások, az adminisztrációs feladatok 
jelentősen növekedtek. 
 
3. Képzések 
 
A dolgozók a MÁK, a megyei önkormányzat által szervezett államháztartási, pénzügyi, 
szociális és egyéb szakmai képzéseken voltak az elmúlt években. A polgármester úr pedig 
EU pályázatírói tréningen vett részt. Egyéb tréning nem volt. A régebbi időkben jellemző 
volt a központi továbbképzés, de ez mára már megszűnt. 
 
4. Gazdálkodás 
 
A polgármester úr meglátása szerint a tervezhetőség legjelentősebb problémáját az jelenti, 
hogy központi stratégiák hiányoznak. Amíg az országnak nincs stratégiája, addig nem lehet 
helyi szinten tervezni úgy, mindeközben minden változó központi szinten dől el. 
Az önkormányzatnak saját bevétele nincs, így normatíva alapján kell a döntéseket meghozni. 
Mivel az állami költségvetéstől függnek és a megpályázható források sem láthatók előre, 
emiatt nehéz tervezni. A gazdálkodásra a „tűzoltás” jellemző, azaz a legfontosabb és 
halaszthatatlan költségeket veszik előre. A település célja: az adósságállomány csökkentése 
és megszüntetése. Ne legyen az önkormányzatnak adóssága, ami egyre távolabbra kerül, a 
működőképesség fenntartása egyre nehezebb. Ehhez várnának segítséget, ötletet. 
Hitelkeret: 10 millió Ft (Takarék Szövetkezetnél)., mely teljes mértékben ki van használva. 
Adósság: 8- 10 millió Ft (élelmiszer, vízdíj, stb.). 
 
A költségvetésre a következők jellemzők: 
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 első lépés a tervezéskor tavalyi felhasználás vizsgálata (kiadások) 
 ezt követően a várható költségek beillesztése a tavalyi felhasználásba, valamint a 

megfelelő költségek inflálása történik 
 ezután következik bevételi oldal meghatározása, jellemzően csökkenése 
 végül a hiteligényt meghatározzák, majd a tervezett ÖNHIKI pályázati forrást is 

ide tervezik 
 ÖNHIKI igénylése:34 M Ft-os igénynél mindössze 21 M Ft ÖNHIKI, valamint 

további 5 M Ft egyszeri támogatást kaptak 
 az éves költségvetés kb. 300 M Ft-t tesz ki 
 a falu helyzetére jellemző, hogy 1993-ban 100%-ban sajáterős fejlesztések 

történtek, 2010 pályázatból se valósulnak meg, mivel az önerőre sincs keret 
 a lehetséges költségmegtakarítási intézkedéseket már mind meghozták, a 

dolgozók létszáma tovább nem csökkenthető 
 
Körjegyzőség: 

 Rakacának kb. 60%-os a hozzájárulása, pedig pl. a költségvetések elkészítése 
ugyanannyi időt vesz el településenként, így elmondható, hogy Rakacának nem 
éri meg a körjegyzőséget fenntartani 

 Rakaca nem léphet ki a körjegyzőségből, de bármilyen jelentkezőt köteles 
befogadni 

 a települések vétózhatják a költségvetést 
 
Iskola: 
Az általános iskola, amely részben önálló, 10 pedagógussal működik, a tanulói létszám 
140-160 fő. Az iskola mellett óvoda is működik a településen. 
 
Védőnő, háziorvos: 
A településen a védőnő mellett heti két alkalommal rendel egy külsős háziorvos. Fenntartása 
így kedvezőbb, mivel nem kell teljes munkaidőben fizetni. Finanszírozását az OEP mintegy 
70-80%-ban fedezi. 
 
5. Partnerség javítása: 
 
A polgármester úr szerint a vállalkozásokat nincs értelme idehozni. 
Problémák: 

 rossz infrastruktúra, így a vállalkozások számára nem ideális 
 távol van mindentől 
 nincs kiemelkedő adottsága a településnek és környékének 
 csak mezőgazdaságból lehetne profitálni 
 turizmus nem fejleszthető (problémaként említette a nagy számban jelen lévő 

roma népességet) 
 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Időpont: 2010. január 14. 13:15 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Lukács Attiláné (Rakacaszend Község polgármestere) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Rakacaszend Község Polgármesterével a 
szervezetfejlesztési projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és 
tartalma vonatkozásában. A Polgármester által bemutatásra került a Hivatal működése, 
valamint a felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, a vezetői 
elvárások meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
1. Alapinformációk 
 
A településen 408 bejelentett lakos él, amelyből kb. 30 fő áll jelenleg munkaviszonyban. 
A munkanélküliek aránya magas, ez 106 főt jelent. Túlnyomó részük segélyekből él. 
A településen alsó tagozatos általános iskola és óvoda működik, amely önállóan gazdálkodó 
szervezet, a tanulók és óvodások létszáma összesen 126 fő. A Hivatalban egy hivatalsegéd és 
egy gondnok intézi a feladatokat. Van orvosi rendelő, a háziorvos Szendrőről „jár át” hetente 
egyszer, és látja el a betegeket. 
 
2. Szervezet, működés 
 
A lakosság a hivatalos ügyeit Rakacán, a Polgármesteri Hivatalban intézi. A Polgármester 
asszony elmondta, hogy hiába van ügyfélfogadási ideje, bizony az emberek megszokták, 
hogy otthonában is bármikor felkereshetik akár apró-cseprő bajok miatt is. Már az is 
eredmény, ha előtte használják a csengőt. Tapasztalata szerint előrelépés lehetne, ha legalább 
egy ügyintéző lehetne a településen. 
 
3. Képzések 
 
Képzések, tréningek nem voltak. 
 
4. Gazdálkodás 
 
A település költségvetése éves szinten 50 Millió forint. Bevételük mindössze évi 146e Ft 
gépjármű adó formájában beszedve. 
 
5. Partnerség javítása 
A Polgármester Asszony szerint fejlesztésre vajmi kevés az esély. Ide nem fog egyetlen 
vállalat sem letelepedni. Nincs megfelelő infrastruktúra, a szennyvíz és a gáz sem megoldott. 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 12:15 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Jakab László (Debréte Község polgármestere) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Debréte Község Polgármesterével a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. A Polgármester által bemutatásra került a Hivatal működése, valamint a 
településről alkotott véleménye és a felmerült problémás területek. Az interjú célja az 
általános tájékozódás, a vezetői elvárások meghatározása, és a fejlesztési igények feltárása 
volt.  
 
1. Alapinformációk 
 
A polgármester úr elmondása alapján minden adminisztratív, önkormányzati munka a 
körjegyzőségi központjában, Rakacán zajlik. Debréte állandó lakosainak száma 16 fő, 
nagyrészük idős, 70-80 éves. 
A faluban nincs bolt, nincs tömegközlekedés. A legközelebbi busz Viszlóról indul. 
 
A körjegyzőség polgármesterei minden hétfőn személyesen egyeztetnek Rakacán, 
kapcsolatuk jó. Amennyiben az ügymenet, a problémák megoldása megkívánja, naponta 
kommunikálnak egymással. 
 
2. Szervezet, működés 
 
A faluban falugondnok dolgozik, aki szociális feladatokat lát el. A település e feladatok 
ellátásához egy gépkocsival rendelkezik. 
 
3. Képzések 
 
A polgármester úr képzésen nem vett részt. 
 
4. Gazdálkodás 
 
Debréte költségvetése kb. 7-8 millió Ft. Költségeit jellemzően a közfeladatok ellátása mellett a 
falugondnok és a falugondnoki autó fenntartása adja ki. 
 
Minimális bevételük egy 208 hektáros erdő és legelő bérleti díjából származik, melyet egy 
vadásztársaság fizet az önkormányzatnak, 60 000 Forintot éves szinten. Ezen felül mintegy 
15-20 e Ft súlyadóból származó bevételük van éves szinten. 
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Gazdálkodásuk jellemzően a minimális feladatellátáshoz szükséges feltételek 
megteremtésére korlátozódik. Mint a többi adminisztratív és önkormányzati munka, a 
költségvetés gazdálkodás is a Rakacán folyik. A költségvetés tervezésekor a polgármester úr 
egyeztet a pénzügyes munkatárssal, és az előző év adatainak felhasználásával tervezik meg a 
jövő évi költségvetést. Bár a település rendelkezik ciklusprogrammal, az abban 
megfogalmazott célok kizárólag megfelelő pályázati forrás megszerzése mellett érhetők el. 
A falu gazdálkodására jellemző, hogy havi szinten körülbelül 8-10 utalás történik, melyet a 
polgármester úrral történő egyeztetést követően a rakacai központból indítanak. 
 
5. Partnerség javítása 
 
Fejlesztési lehetőséget nem lát, ugyanis minden esetben szükség van önrészre, amit jelenleg 
nem tudnak előteremteni. 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 11:30 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Répási Mihály (Viszló Község polgármestere) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Viszló Község Polgármesterével a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. A Polgármester által bemutatásra került a Hivatal működése, valamint a 
településről alkotott véleménye és a felmerült problémás területek. Az interjú célja az 
általános tájékozódás, a vezetői elvárások meghatározása, és a fejlesztési igények feltárása 
volt.  
 
1. Alapinformációk 
 
Viszló körülbelül 60 fős (statisztika szerint: 78 fős) lakossága korosodó. A lakosság között 3 
iskoláskorú van. Munkalehetőséget csupán a mezőgazdaságban látja, azonban ez nem 
kifizetődő. 
 
2. Szervezet, működés 
 
A lakosság ügyeit a körjegyzőség hivatalában, Rakacán intézi. A polgármester úr elmondása 
szerint az adminisztratív teendők jelentősen megnövekedtek, kiemelten 2000 óta. 
 
3. Képzések 
 
A polgármester úr képzésen nem vett részt. 
 
4. Gazdálkodás 
 
Viszló költségvetése kb. évi 7-8 millió Ft. Kiadásait jellemzően a közvilágítás, valamint a 
körjegyzőség fenntartása teszi ki. Bevétellel nem igazán rendelkezik, mindössze csekély 
gépjárműadót, valamint egy Kkft. után iparűzési adót szed. 2009-hez képest 2010-ben 1,5 
millió Ft-tal kevesebb a normatívája, továbbá a helyzetet súlyosbítja, hogy a település nem 
jogosult ÖNHIKI támogatásra. Mindezeken felül mintegy 500 e Ft egyszeri támogatásban 
részesült 2009-ben, mely a 2008. évben még 2.000 e Ft volt. 
 
A polgármester úr a források hiánya miatt hasztalannak tartja a ciklusprogramot, mivel jelen 
körülmények között teljesíthetetlen, hiszen jellemzően a pályázati önerőhöz szükséges 
források sem állnak rendelkezésre. 
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5. Partnerség javítása 
 
Munkalehetőséget csupán a mezőgazdaságban látja. Vállalatok nem igazán jönnek, hiszen 
rendkívül rossz az infrastruktúra. Megemlítette, hogy az orvosi ügyelet is Szendrőn van, 
nagyon lassan érnek ki a betegekhez, továbbá mióta a kórházi ellátást Miskolcról 
Kazincbarcikára tették, jelentősen akadályozott a megfelelő ellátás elérése. 
 
 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Emlékeztető – Rakaca - Általános Iskola 
igazgató 



 

 
Rakaca Körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 

és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 
(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
Körjegyzőség 

 

 1

 
EMLÉKEZTETŐ 

 
 

Időpont: 2009. szeptember 22. 

Helyszín: Rakaca, Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
Résztvevők: 

Szabados Jánosné (Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatója) 

Kardos Gábor (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 

 

Témakör: Személyes interjú készítése a rakacai Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 
igazgatójával és igazgató-helyettesével a szervezetfejlesztési projekt témakörében. A 
résztvevők által bemutatásra került az iskola működése, az ott dolgozók létszáma, valamint 
a felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, a vezetői elvárások 
meghatározása, és a fejlesztési igények feltárása volt. 

 
1. Alapinformációk 
Az intézmény önállóan működő intézményként működik, ami a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a gazdálkodással kapcsolatos teendőket, a költségvetést a fenntartó (Rakaca 
Önkormányzata) kezeli, a szakmai vezetést pedig az intézmény végzi. 

Az iskola épülete részleges felújításon esett át 2006-ban (tetőszerkezet, fűtéskorszerűsítés, 
tűjelző berendezés) azonban a nyílászárókra és a vizesblokkok felújítására beadott 
pályázatuk már nem nyert támogatást. Ezek megvalósítása lehet a következő fontos cél. 

Az iskolában jelenleg 

 11 tanár, 

 1 iskolatitkár, 

 1 fűtő 

 és 2 takarító dolgozik. 

Az általános iskolába 147 diák jár, akik nagy része roma származású. 

 
2. Működés 
A működést az oktatási tevékenységért járó (alap)normatíva teszi lehetővé, egyéb kiegészítő 
normatívával (pl.: etnikai, informatikai, sport, társulási, bejárók után járó, képesség-
kibontakoztató) együtt. A többi település, ahonnan néhány gyermek ide jár iskolába, nem 
fizet hozzájárulást. 

További forrásokat a különböző (hazai és EU) pályázatok jelentenek az intézménynek, 
amelyeket nagyrészt a fenntartó tud megpályázni. Kisebb összegű pályázatokat az iskola 
önállóan is meg tudna pályázni, de az ahhoz szükséges – elsősorban pénzügyi információkat 
nehezen tudja begyűjteni a fenntartótól. Nagy előrelépést jelentene, ha ebben gördülékeny 
együttműködés valósulhatna meg. Jelenleg a pályázati pénzek és a szükséges dokumentáció 
elkülönített kezelése is problémát jelent. 
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3. Költségvetés gazdálkodás 
Az intézmény havi ellátmányt (200.000 Ft) kap, amellyel a hónap végén tételesen elszámol a 
fenntartó felé. 

Bár a fél-, és háromnegyed-éves beszámolók továbbá a zárszámadás elkészítése kötelező (és 
meg is történik), az abban szereplő adatokról az intézmény nem kap információt. 

Az éves költségvetés elkészítése során az igazgató asszony bevonásra kerül (ő készíti el), de 
semmilyen további kontroll, vagy esetleges utánkövetés nem történik meg. Az intézmény év 
közben nem tudja, hogy hogyan is áll a tervezett kiadásokhoz képest. 

Az intézmény - a fenntartó által kimutatott gazdasági adatok alapján - az utóbbi években kb. 
6 millió forint mínuszban zárta költségvetését.  

 
4. Kommunikáció, döntéshozatal 
Az intézmény jövőjét meghatározó döntések meghozatalakor igény merül fel arra, hogy az 
iskola vezetése az eddiginél nagyobb mértékben kerüljön bevonásra. 
Az igazgatónő és helyettese úgy érzi mindemellett, hogy a velük szemben támasztott 
elvárások nincsenek összhangban az ő részükről felmerült igényekkel, vagyis teljesen 
alárendelt szerepben érzik magukat. 

A kommunikáció a fenntartóval leginkább szóban valósul meg, nagyrészt informálisan, 
elsősorban a polgármester úrral történő beszélgetések formájában. 
Az írásos (e-mail-ban megvalósuló) kommunikáció minimális. 

 
5. Egyéb 
Az iktatás jelenleg manuálisan működik, informatikai alkalmazás igénybe vétele nélkül, de a 
dokumentumok számából adódóan ez nem okoz különösebb problémát. 

 
6. Fejlesztendő területek: 

 Önálló pályázati feltételek megvalósítása (alszámla az intézmény részére; 
dokumentumok, pénzügyi adatok gördülékeny áramlása a fenntartó és az intézmény 
között) 

 A költségvetési kontrolling rendszer és a hozzá kapcsolódó folyamatok 
megvalósítása 

 Szorosabb – sokkal inkább mellérendelt viszonyban megtestesülő – együttműködés 
kialakítása (pl.: intézmény bevonása a döntéshozatalba) 

 Kommunikáció javítása a fenntartóval (tartalmi és formai egyaránt) 
 
 
     Az emlékeztetőt készítette: Kardos Gábor (GRID Zrt.) 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

6. számú melléklet 
 
 
 
 

Emlékeztető – Rakaca – szociális 
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EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 13:45 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Fügeiné Brilla Zsuzsanna (Rakaca – szociális ügyintéző) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Fügeiné Brilla Zsuzsanna szociális ügyintézővel, a 
szervezetfejlesztési projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és 
tartalma vonatkozásában. Az ügyintéző által bemutatásra került munkaköre, feladatai, 
valamint a felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, az 
elvárások meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
Fügeiné Brilla Zsuzsanna a szociális ügyekkel foglakozik a Polgármesteri Hivatalban, napi 
négy órában. Ez a munkaidő a feladatok nagy mennyisége miatt kevés. Tapasztalata szerint 
korlátozott mennyiségű információ áll rendelkezésre ahhoz, hogy a munkáját 
felelősségteljesen, precízen el tudja végezni. Az állandó jogszabály változások követését a 
környező önkormányzatokkal egyeztetve végzi. Több esetben kér információt iskolai 
csoporttársaitól is. A leggyakrabban bizonyos határozatminták és egyéb – egyedi esetekhez 
szükséges – megoldások formájában igényel segítséget. A hivatalban jellemzően a 
Jegyzőasszony segíti munkájában. 
 
A napi szinten tervezett feladatainak kb. a 80%-át sikerül elvégeznie. Ez egyrészt a 
munkaidejének, másrészt pedig annak köszönhető, hogy az ügyfelek nem tartják be az 
ügyfélfogadási időt és bemennek a Hivatalba ügyet intézni. E nélkül természetesen 
naprakész lenne feladataival. Véleménye szerint a hatékonyabb és zavartalan munka 
biztosítására az ügyfélszolgálati idő betartatása szükséges. 
 
A munkáját informatikai szempontból csupán Helyi Vizuál Regiszterből kinyert adatok 
segítik. 
 
Korábban a helyi postán dolgozott. Elmondása szerint a Hivatalban jobb a munkakörnyezet, 
megfelelőbbek a körülmények és kedvezőbb feltételeket biztosítanak számára. Kapcsolata a 
munkatársakkal jó, gördülékeny, segítik egymást. Konfliktusok inkább az ügyfelekkel 
fordulnak elő, nehéz őket kezelni, gyakran hátráltatják a munkavégzést, így otthon kénytelen 
túlórában elvégezni a feltorlódott feladatokat. Jellemző rá, hogy engedékeny, túlságosan 
ügyfélközpontú, akkor is megadja a segélyt, amikor lehet, hogy nem kellene. 
 
Eddigi képzések: 

 szociális asszisztensi tanfolyamra jár 
 előző munkahelyén postaforgalmi képzést kapott 

 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

7. számú melléklet 
 
 
 
 

Emlékeztető - Rakaca – adóügyi ügyintéző 
és iktatás 



 

 
Rakaca Körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 

és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 
(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
Körjegyzőség 

 

 1

 
EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 15:15 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Seres Miklósné (Rakaca – adóügyi ügyintéző és iktatás) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Seres Miklósné ügyintézővel, a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. Az ügyintéző által bemutatásra került munkaköre, feladatai, valamint a 
felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, az elvárások 
meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
Pozitívumok: 

 jól érzi magát a munkakörnyezetben 
Negatívumok 

 sok a munka: adóügy és iktatás 
 külső felekkel sok probléma adódik (pl.: OTP későn ad kivonatokat, rendőrség sok 

papírmunkát ró rájuk) 
 lassú a nyomtató (ONKADO) 

 
Az iktatási feladatokban a tervek szerint Fügeiné Brilla Zsuzsanna fog besegíteni, de akár 
Godáné Kisida Zsuzsanna (új munkatárs) is alkalmas lenne, hiszen az IRMA ASP 
szolgáltatás révén bármely gépről könnyedén elérhető. 
Elmondása szerint a munkájához szükséges információk rendelkezésre állnak (számszerű 
adatok és jogszabályok). 
 
Munkakörülmény igények: 

 zártabb munkatér kellene, az ügyfelek jelenleg túlságosan zavaróak 
 pénzügyi, adózási képzések 

 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Időpont: 2010. január 14. 12:45 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Spisákné Namesnyik Piroska (Rakaca - gyámügy és gyermekvédelem) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Spisákné Namesnyik Piroska ügyintézővel, a 
szervezetfejlesztési projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és 
tartalma vonatkozásában. Az ügyintéző által bemutatásra került munkaköre, feladatai, 
valamint a felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, az 
elvárások meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
Spisákné Namesnyik Piroska gyámügy és gyermekvédelmi feladatokon túl hagyatéki 
feladatokat is végez a Hivatalban. A szociális ügyek egy része szintén őhozzá tartozik. 
 
Az év végi és eleji statisztikákat, valamint az adatszolgáltatásokat ő állítja össze minden év 
február 15-ig, kizárólag papír alapon. Mindez jelentős terheket ró rá, jellemzően az év elején. 
 
Szoftveres támogatása munkájának jelenleg nincs. A gépen történő iktatási rendszert 
nehezen kezeli, mert az állítása szerint nem hoz fel minden szükséges adatot. 
 
Az ügyintézéshez kapcsolódó döntéseket a körjegyzőasszonnyal együttesen hozzák meg. 
Elmondása szerint munkája jelentős helyzet- és személyismeretet, valamint jogszabály 
ismeretet igényel a helyes döntések meghozatalához. Több esetben előfordul, hogy 
nincsenek meg a megfelelő információk a döntéshez, vagy speciális, nehéz esetekkel és 
körülményekkel találkozik. Sajnos így bizonyos döntések után lelkiismeret furdalása van, 
hiszen úgy látja, hogy munkájának jellege miatt nagyon nehéz megtalálni a legoptimálisabb 
megoldást. Mindez stresszhelyzetet okoz számára. 
 
Elmondása szerint a munkahelyi körülmények jók, a helyzet az évek folyamán javult. 
A kollégák segítenek egymásnak, a tárgyi ellátottság is megfelelő, mindenkinek biztosított a 
számítógép. A kollégák közti konfliktusok már nem igazán jellemzőek. 
 
Az ügyfelekkel szemben sok a konfliktus, amit igyekeznek humánusan megoldani, nagy 
türelem kell hozzá. Az ügyfelek az ügyfélfogadási időt nem igazán tartják be, de azért 
csukott ajtón nem jönnek be. Ez nagyban közrejátszik abban, hogy nincs mindig elegendő 
idő a napi feladatok 100%-os elvégzéséhez. 
 
A helyettesíthetőség a hivatalon belül nem megoldott. 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Időpont: 2010. január 14. 14:45 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Tajnai Stefán Edit (Rakaca – gazdálkodási előadó) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Tajnai Stefán Edit ügyintézővel, a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. Az ügyintéző által bemutatásra került munkaköre, feladatai, valamint a 
felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, az elvárások 
meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
Tajnai Stefán Edit a pénzügyi és gazdálkodási feladatokért felel. Munkája során nem 
tapasztalt semmi olyan hátráltató tényezőt, mely jelentősen akadályozná a munkavégzésben. 
Elmondása szerint szakmai szempontból minden adott, hogy feladatát elvégezze, nincs 
szüksége speciális képzésre. 
 
Legnagyobb feladatának azt tekinti, hogy a folyamatosan jelentkező költségvetési hiány 
mellett is megfelelően tudja segíteni a települések gazdálkodását. Amennyiben nem tud 
bizonyos speciális problémákat megoldani, úgy a környező településekről kap segítséget, a 
helyi munkatársaktól. 
 
Képzéseken rendszerint részt vesz, melyek jellemzően a Perfekt által tartott szakmai 
képzések, speciálisan önkormányzati gazdálkodás és számvitel témájában. 
 
A gazdálkodási feladatok ellátása mára már szokás alapon, rutinból történik. Nincs 
kifejezetten tudatos módszer a kontrollingra, jellemzően a szükséges adatok rendelkezésre 
állnak, igény esetén bármilyen információt produkálni tudnak. 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Rakaca Körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
Körjegyzőség 

 

 1

 
EMLÉKEZTETŐ 

 
 
Időpont: 2010. január 14. 15:00 
Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 
Résztvevők: Veres Béláné (Rakaca – gazdálkodási előadó - pénztáros) 
 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
 
Témakör: Személyes interjú készítése Veres Béláné ügyintézővel, a szervezetfejlesztési 
projekt témakörében, a projekt megvalósításának menete, célkitűzése és tartalma 
vonatkozásában. Az ügyintéző által bemutatásra került munkaköre, feladatai, valamint a 
felmerült problémás területek. Az interjú célja az általános tájékozódás, az elvárások 
meghatározása, és a problémás területek feltárása volt. 
 
Veres Béláné a következő feladatokat végzi a Hivatalban: 

 házipénztár 
 anyakönyv 
 utalás (csak számlák) - a segélyek utalását Fügeiné Brilla Zsuzsanna és Seres 

Miklósné végzi. 
 

A házipénztár nyilvántartásához az Ervik Bt. által készített Penny programot használja, de 
oktatás lenne szükséges a gördülékenyebb kezeléséhez. A szintén Ervik Bt. által fejlesztett 
KoVa kötelezettségvállalás nyilvántartási programot még nem használják, mivel oktatás 
hiányában nem tudják megfelelően kezelni. 
 
A pénztári feladatok elvégzésénél egy viszonylag könnyen orvosolható problémát vetett fel: 
jelenleg a pénztárablaknál nincs hely az adott ügy intézéséhez szükséges iratoknak, illetve 
nincs szék, ezért állva kell végeznie a hosszadalmas munkáját. 
 
Mindezeken felül általánosságban elmondta, hogy jól érzi magát, és a 
munkakörülményekkel kapcsolatosan sincs kifogása. 
 
 
Az emlékeztetőt készítette: Winternitz Ildikó 
 Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
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Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése 

 

Idıpont 
 
Helyszín: 
 
Résztvevık: 

 

 

 
 
1. Napirendi pont: 

 
2. Napirendi pont: 

 
3. Napirendi pont: 

 

 

Elvégzendı feladatok: 

1. 

 

 

 

 

  Az emlékeztetıt készítette:                                      (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
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1. Bevezetés 

 
A Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése (ÁROP 1.A.2) pályázati kiírás keretében a GRID 
CEE Tanácsadó Zrt. (továbbiakban GRID CEE Tanácsadó Zrt.) közbeszerzési eljárás során 
elnyerte a Rakaca Körjegyzıség polgármesteri hivatalának és önkormányzati intézményeinek 
szervezetfejlesztésérıl szóló pályázatot.  
A munka projekt formában kerül megvalósításra, a pályázatban leírt feltételek figyelembe 
vételével. 
A projekt kezdete a megbízási szerzıdés aláírásának dátuma: 2009. július 1., a projekt 
megvalósításának tervezett véghatárideje pedig 2010. március 31. 
A projektben szereplı feladatok a fent említett pályázat kapcsán vállalt célok megvalósulása 
érdekében lettek kialakítva. Mindemellett az elsı körben megtörténı személyes interjúk is azt a 
célt szolgálják, hogy a szervezetfejlesztés ténylegesen a „helyi” igényekre, problémákra nyújtson 
átfogó megoldást. 
 
A sikeres megvalósítás érdekében, elengedhetetlen a kölcsönösen támogató hozzáállás, a 
feladatok, illetve jóváhagyások/visszajelzések határidıre történı elvégzése, mind a GRID CEE 
Tanácsadó Zrt. tanácsadói, mind Rakaca Körjegyzıség polgármesteri hivatalának és 
önkormányzati intézményeinek munkatársai részérıl. 
 

2. A projekt leírása 

 
2.1 A projekt pontos megnevezése 
 
Rakaca Körjegyzıség polgármesteri hivatalának és önkormányzati intézményeinek 
szervezetfejlesztése 
 
 
2.2 A projekt célja 
 
A projekt célja egy komplex szervezetfejlesztési program bevezetése által történı szemlélet-, és 
struktúraváltás elérése az önkormányzat és intézményei mőködésében a közszolgáltatások 
hosszú távú minıségi javulását eredményezve. A program során cél továbbá, hogy 

• megvalósuljon a szervezet hatékonyabb munkaszervezése, 
• költségkímélıbb eljárások kerüljenek bevezetésre, 
• kialakításra kerüljön egy, a helyi adottságokra adoptált, stratégiai szemlélet. 
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Az ÁROP 1.A.2 Polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése pályázati kiírásban szereplı célok 
közül az alábbi fı- és részcélok megvalósulása szükséges: 
 

1. A döntési mechanizmus korszerősítése 

a) általános döntési kompetenciák, eljárások korszerősítése a stratégiai menedzsment erısítése 
érdekében; 

b) a hivatal szervezetének átalakítása az ügyintézési idı csökkentése, vagy más, az ügyintézés 
eredményességét segítı mutató javítása érdekében; 

c) ügyfélszolgálati tevékenységek ellátásának javítása (pl. munkaszervezés, ügyintézési 
folyamat átalakítása); 

d) rendeletalkotási és/vagy egyéb szabályozási folyamatok egyszerősítése, átalakítása; 

e) a hivatal belsı szervezeti egységei közötti együttmőködés javítása; 

f) a hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése; 

g) az önkormányzati intézmények felügyeletének átalakítása, a döntési jogosultságok 
átstrukturálása; 

h) az önkormányzat által felügyelt intézményekkel való rendszeres információáramlás 
folyamatának korszerősítése, illetve az intézményektıl érkezı visszacsatolás beépítése a 
hivatal mőködésébe; 

i) a közintézmények költséghatékonyabb és/vagy eredményesebb mőködésére irányuló 
szervezet átalakítási programok kidolgozása; 

j) a hivatal mőködését, illetve a nyújtott közszolgáltatások eredményességét mérı 
mutatószámok bevezetése; 

k) szervezeti szintő teljesítménymérési és értékelési eszközök bevezetése; 

l) a projekt szemlélet megerısítése. 

2. A költségvetési gazdálkodás eredményességének javítása 

a) pénzügyi és gazdálkodási felelısségvállalás szabályozása; 

b) stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása; 

c) tartalmi és eljárási kapcsolat kialakítása az önkormányzati szakpolitikai prioritások és a 
költségvetés elıkészítése és elfogadása között; 

d) a költségvetés készítésének és elfogadásának folyamata; 

e) új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák alkalmazása; 

f) pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenırzés javítása. 

3. A partnerség erısítése 

a) szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának 
javítására, a döntések nyilvánossá tételére; 
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b) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; 

c) szervezeti és informatikai megoldások a hálózatok létrehozására, illetve a hálózatokon 
nyugvó mőködési mód elterjesztésére. 

 
2.3 Kritikus sikerfeltételek 
 
A projekt eredményességéhez az alábbi feltételek teljesülése szükséges:  
 
• Rakaca Körjegyzıség polgármesteri hivatalában és önkormányzati intézményeiben dolgozó 

munkatársak elkötelezettsége és támogatása. 
• Rendszeres vezetıi kontroll – az elırehaladás ellenırzése, a célok elérését támogató döntések 

idıben történı meghozatala és a munka elvégzéséhez szükséges erıforrások rendelkezésre 
bocsátása. 

• Az átadott résztermékek, záró összefoglaló határidıre történı elfogadása, részvétel a 
szükséges megbeszéléseken, a felmerülı módosítási igények jelzése. 

• Dedikált Projektvezetı – kijelölt, és meghatározott felelısségi és hatáskörrel rendelkezı 
személy a GRID CEE Tanácsadó Zrt. részérıl. 

• Kijelölt - projektért felelıs személyek - a projekt kedvezményezettje részérıl (polgármester és 
körjegyzı). 

 
2.4 A projekt terjedelme 
 
A projekt kezdı mérföldköve a GRID CEE Tanácsadó Zrt. által aláírt megbízási szerzıdés 
dátuma, vagyis 2009. július 1. A projekt befejezése a projektterv alapján 2010. március 31-re 
tehetı.  
A mellékelt projektterv táblázatos és diagram formában is részletes tájékoztatást ad az 
elvégzendı feladatokról (tevékenységcsoportok, tevékenységek, mérföldkövek, stb.). Lásd 1. 
számú melléklet.  
 
A szakmai terjedelem legfıbb részei: 
 
• Helyzetelemzés – a jelenlegi helyzet felmérése 
• A mőködést szabályozó külsı és belsı dokumentumok elemzése; 
• A mőködési folyamatok rögzítése a jelenlegi állapot megjelenítése céljából; 
• A mőködési folyamatok optimalizálása, új folyamatok rögzítése; 
• Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje; 
• Projektmenedzsment tréning; 
• Tervezési-, mérési- és beszámolási rendszer elemeinek elemzése, módosítási javaslatok 

megfogalmazása; 
• Javaslattétel Rakaca honlapjának fejlesztésére. 
 
A projekt érintettjei: 

• Rakaca székhelyő Körjegyzıség és az illetékességébe tartozó 4 Polgármesteri Hivatal; 
• Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda, Rakaca; 
• GRID CEE Tanácsadó Zrt. 
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3. Feladatok 

Az alábbi összefoglaló tartalmazza a projekt ütemezését, a feladatok rövid leírását, a döntési 
pontokat és a munka során létrejövı termékeket. 
 
 

Projekt elıkészítése  

Ütemezés 2009. július 1 – 2009. augusztus 25. 

Feladatok Elıször projektegyeztetı megbeszélésre kerül sor a körjegyzıvel. A projekt 
elıkészítı szakaszában az alábbiak kerülnek kialakításra: 

• a projekt hatékony mőködését szabályozó dokumentumok (dokumentációs 
rend, Projekt Alapító Dokumentum, Projektterv); 

• a feladatok elvégzéséhez szükséges sablonok (emlékeztetı, helyzetjelentés); 

• valamint a magas minıségő munka megvalósítása céljából létrehozott 
minıségbiztosítási terv.  

• szintén itt történik meg a körjegyzıség és a polgármesteri hivatal 
mőködését szabályzó dokumentumok begyőjtése és elemzése. 

 

Döntési pont Az elkészített projektdokumentáció jóváhagyása. 

Termékek • Projektdokumentációs rend összefoglaló dokumentum 

• Projekt Alapító Dokumentum 

• Feladatterv (Projektterv) 

• Beszámoló, helyzetjelentés (státusz) sablon 

• Emlékeztetı sablon 

• Minıségbiztosítási terv  

• Elıkészítı interjú emlékeztetıje 
 

Mőködési, pénzügyi, gazdasági, folyamatok felmérése 

Ütemezés 2009. augusztus 26. – 2009. szeptember 30. 

Feladatok • Ebben a fázisban interjúra kerül sor a körjegyzıvel, valamint az Általános 
Iskola és Napközi Otthonos Óvoda igazgatójával. 

• Ezt követıen rögzítésre és csoportosításra kerülnek a fı mőködési 
folyamatok (folyamat lista készítése). 

• Az egyes folyamatokhoz folyamatgazdák kerülnek kijelölésre. Ezt követıen 
a folyamatgazdákkal személyes interjúk keretében áttekintésre kerülnek 
ezen mőködési folyamatok. 

• Javaslat kidolgozása a mőködési folyamatokat támogató informatikai 
rendszerek bevezetésére.  
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Tervezési, mérési és beszámolási rendszer kialakítása 

Ütemezés 2009. október 1. – 2009. december 30. 

Feladatok Tervezési, mérési és beszámolási rendszer kialakítása 

Itt a mőködést szabályzó jogszabályi környezet megismerése mellett 
történik meg a jelenlegi tervezési, mérési és beszámolási rendszer elemzése, 
új technikák alkalmazási lehetıségének vizsgálata, mérı és mutatószámok 
kialakítása, valamint az önkormányzati beszámolási és kontrolling rendszer 
összehasonlítása más (önkormányzati) mőködési modellekkel. A munka 
részeként új tervezési és kontrolling eljárások jönnek létre. 

 

Döntési pont Tervezési- mérési és beszámolási javaslatok elfogadása 

Termékek • Tervezési- mérési és beszámolási javaslatok 

• Tervezési- mérési és beszámolási tevékenységekhez köthetı mutatószámok 
 

Döntési 
pont 

Folyamatlista és folyamatgazdák, valamint támogató informatikai eszközök 
jóváhagyása. 

Termékek • Személyes interjúk emlékeztetıje 

• Folyamatlista és folyamatfelelısök táblázata 

• Javaslati dokumentum támogató informatikai eszközök bevezetésére 

Humán szervezetfejlesztési feladatok 

Ütemezés 2009. november 16. – 2009. december 21. 

Feladatok Humán szervezetfejlesztési feladatok megvalósítása 

Ennek keretében valósul meg a humán oldali szervezetfejlesztés, az 
elıkészítı szakaszban felmért igények alapján. Különbözı tréningek, 
képzések segítségével növeljük a szervezet mőködésének hatékonyságát. 

o Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje: 1 nap, az 
önkormányzat vezetıi és munkatársai részére. Témakörök, amik az 
üléseken áttekintendık: az idıbeosztás, a stratégiaalkotás, a belsı és 
külsı kommunikáció, a belsı konfliktusok kezelése, az ügyfélszolgálati 
kompetenciák és készségek fejlesztése, a kommunikációs eszköztár 
bıvítése, és végül a nehéz ügyfelek kezelése.  

o Projektmenedzsment tréning 1 nap, az önkormányzat munkatársai 
számára, projektszemlélet erısítésére. 

Döntési 
pont 

Humán fejlesztési javaslatok elfogadása 

Termékek • Humán fejlesztési javaslatok  

• Tréningek, oktatások 
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Mőködési folyamatok optimalizálása, új folyamatok rögzítése, bevezetése 

Ütemezés 2010. január 5. – 2010. március 24. 

Feladatok A korábbi fázisok munkái közben kapott információk alapján megtörténik a 
korábban rögzített folyamatok optimalizálása, új mőködési folyamatok rögzítése.  

Döntési 
pont 

Optimalizált és újonnan létrehozott mőködési folyamatok jóváhagyása. 

Termékek • Optimalizált mőködési folyamatok 

• Újonnan létrehozott mőködési folyamatok 
 
 

Szervezetfejlesztési összefoglaló elkészítése, projektzárás 

Ütemezés 2010. március 25. – 2010. március 31. 

Feladatok A rendelkezésre álló anyagok és információk alapján megszületik a végsı 
összefoglaló dokumentum, amely átadásra és jóváhagyásra kerül. Hivatalosan 
egy projektzáró értekezlet keretében kerül lezárásra a munka. 

Döntési pont Végsı összefoglaló dokumentum elfogadása 

Termékek • Végsı összefoglaló dokumentum 

 

Javaslat a honlap fejlesztésére 

Ütemezés 2009. november 27. - 2009. december 30. 

Feladatok Átfogó fejlesztési javaslatok honlap készítéséhez. 

Döntési 
pont 

Rakaca honlap fejlesztési terv elfogadása 

Termékek • Honlap fejlesztési javaslatok 
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4. A projekt során mőködtetett szervezet felépítése és mőködési rendje 

 
4.1 A projektszervezet felépítése 
 
Projekt szponzorok 
 

Név Szervezet Szerep 

Juhász István 
Rakaca Körjegyzıség 
polgármesteri hivatala 

Projekt szponzor 

Suti Péter GRID CEE Tanácsadó Zrt. Projekt szponzor 

 
GRID CEE Tanácsadó Zrt. tanácsadói 
 

Név Szervezet Szerep 

Kardos Gábor  GRID CEE Tanácsadó Zrt. Projektvezetı 

Czipó György GRID CEE Tanácsadó Zrt. Üzletágvezetı, Senior 
tanácsadó 

Szlávik Péter GRID CEE Tanácsadó Zrt. Üzletágvezetı, Senior 
tanácsadó 

Winternitz Ildikó GRID CEE Tanácsadó Zrt. Senior tanácsadó, tréner 
(szervezetfejlesztés) 

Bodnár Tamás GRID CEE Tanácsadó Zrt. Junior tanácsadó 
(vezetıi és pénzügyek) 

Szilágyi László GRID CEE Tanácsadó Zrt. Junior tanácsadó 

(folyamatmenedzsment) 

 
 
4.2 Belsı kommunikáció 
 
A tervezett és hatékony lebonyolításhoz elengedhetetlen Rakaca Körjegyzıség polgármesteri 
hivatala és önkormányzati intézményei vezetıinek és munkatársainak folyamatos tájékoztatása, 
a szükséges információk idıben, kellı mélységben és megfelelı helyre történı eljuttatása. Ennek 
érdekében az alábbi kommunikációs csatornák kerülnek mőködtetésre: 
 

• Értekezlet, megbeszélés – egy-egy fázis lezárásakor értekezlet formájában történik meg 
az adott részeredmény jóváhagyása a létrejött termékek átvétele. 

• Helyzetjelentések – heti rendszerességgel helyzetjelentés készül a projekt 
elırehaladásáról. A helyzetjelentés tartalmazza a projekt aktuális állapotát, a kritikus 
pontokat, az elkövetkezı idıszak tevékenységeit, valamint a projekttel kapcsolatos egyéb 
eseményeket. A helyzetjelentés sablonját a 2. számú melléklet tartalmazza. 
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• Emlékeztetık – a fıbb megállapodásokról, döntésekrıl, megbeszélések eredményeirıl, 
illetve az egyes kulcsfontosságú kérdésekben megfogalmazott fontosabb véleményekrıl 
készülı dokumentum. Az emlékeztetı sablonját a 3. számú melléklet tartalmazza. 

 
A résztvevık elérhetıségeit, a belsı kommunikáció megkönnyítése érdekében, az alábbi 
táblázat tartalmazza: 
 
Rakaca Körjegyzıség polgármesteri hivatala részérıl: 
 

Név Szerep E-mail cím Telefonszá
m 

Juhász István 
polgármester - 
projektfelelıs 

rakaca.onk@freemail.hu 20/932-7019 

Szabó Elekné körjegyzı- projektfelelıs rakaca.onk@freemail.hu 

48/456-002 

30/637-8107 

20/919-7944 

 
GRID CEE Tanácsadó Zrt. részérıl: 
 

Név Szerep E-mail cím Telefonszá
m 

Suti Péter projektszponzor suti@grid.co.hu 30/548-4033 

Kardos Gábor projektvezetı kardos@grid.co.hu 30/868-4983 

Czipó György 
Üzletágvezetı, Senior 
tanácsadó 

czipo@grid.co.hu 20/952-1489 

Szlávik Péter 
Üzletágvezetı, Senior 
tanácsadó 

szlavik@grid.co.hu 30/458-5374 

Winternitz Ildikó 
Senior tanácsadó, tréner 
(szervezetfejlesztés) 

winternitz@grid.co.hu 30/657-4078 

Bodnár Tamás 
Junior tanácsadó (vezetıi 
és pénzügyi) 

bodnar@grid.co.hu 30/868-3594 

Szilágyi László 
Junior tanácsadó 
(folyamatmenedzsment) 

szilagyi@grid.co.hu 30/389-7549 

 

4.3 Nyitott kérdések kezelése 
 
A nyitott kérdések kezelése a projektben az alábbi sorrendben történik: 
• Kérdés felmerülése esetén elsı az adott folyamatfelelıssel, vezetıvel történı egyeztetés, és a 

kérdés lehetıség szerinti lezárása. 
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• Ha az elızı pontban leírtak szerint nem zárható le a felmerült kérdés vagy probléma, akkor 
azt a projekt szponzorok felé kell továbbítani. 

• Ha az elızı szinten sem születik döntés, illetve megoldás, a problémát a következı 
magasabb fórumra kell átirányítani. Ha a döntés projekten kívüli fórumon születik meg – 
döntés-elıkészítı anyagot kell készíteni. Ennek elkészítıjét a projektfelelıs jelöli ki. 

 
4.4 Külsı kommunikáció 
 
A külsı kommunikáció célcsoportja a projekt külsı környezete, amely érintett a projekt 
tevékenységeiben, megvalósításában, esetlegesen információ igénye van azzal kapcsolatosan. A 
külsı kommunikáció a projekt szponzorok és a projektvezetı hatásköre. 
 

5. Dokumentációs rend 

A projekt dokumentációs rendje egy külön dokumentumban kerül szabályozásra, mely teljes 
mértékben lefedi az ezzel kapcsolatos feladatokat. 
 
5.1 Projektdokumentumok sablonjai 
 
A projekt elvégzése során az alábbi sablonok használata kötelezı: 

• Helyzetjelentés 
• Emlékeztetı 

 
Mellékletek: 
1. számú – Projektterv, ütemezés 
2. számú – Helyzetjelentés sablon 
3. számú – Emlékeztetı sablon 
 
Budapest, 2009. augusztus 5. 
 
                
 ……………………………     ………………………… 
          Kardos Gábor       Suti Péter 

         Projektvezetı                    Projektszponzor 
GRID CEE Tanácsadó Zrt.     GRID CEE Tanácsadó Zrt. 

 
 
Jóváhagyom: 
 
Budapest, 2009. augusztus 10.     

………………………………… 
           Juhász István 

Projektszponzor 
         Rakaca község Polgármestere 
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1. számú melléklet – Projektterv 
 



 
Helyzetjelentés 

2009.        – 2009.            
 

Szerzı:  Dátum: 2009.     

 

Projekt Alapító Dokumentum 12  
 

 
 
2. számú melléklet – Helyzetjelentés sablon 
 

1. Feladat aktuális állapotának áttekintése 

 
 

Tevékenységcsoport megnevezése Tervezett 
állapot 

Tényleges 
állapot 

 % % 

 % % 

 

2. Kritikus útra került feladatfázisok 

 

 

3. Következı idıszakra tervezett tevékenységek (2009.         - 2009.       ) 

 

Tervezett tevékenység megnevezése Érintettek Idıráfordítás 

   

   

   

   

   

   

4. A feladattal kapcsolatos események, megjegyzések 
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3. számú melléklet – Emlékeztetı sablon 
 

 

 

EMLÉKEZTETİ 
 

Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése 
 

Idıpont 
 
Helyszín: 
 
Résztvevık: 

 

 

 

 

1. Napirendi pont: 

 
2. Napirendi pont: 

 

3. Napirendi pont: 

 

 

Elvégzendı feladatok: 

1. 

 

 

 

 

   Az emlékeztetıt készítette:                                      (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 
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Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

13. számú melléklet 
 
 
 
 

Részletes projektterv 



Activity ID Activity Name Original
Duration

Start Finish Activity %
Complete

Total
Float

Resources

Rakaca - Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztéseRakaca - Polgármesteri hivatal szervezetfejlesz... 188 01-Jul-09 29-Mar-10 0

A1050 Projekt kezdı mérföldkı 0 01-Jul-09* 0% 0

A1060 Projekt záró mérföldkı 0 29-Mar-10 0% 0

ElıkészítésElıkészítés 28 15-Jul-09 25-Aug-09 38

HelyzetfelmérHelyzetfelmér ı egyeztetések, interjúk 1 23-Jul-09 23-Jul-09 45

A1000 Elsı körös személyes interjú lefolytatása 1 23-Jul-09* 23-Jul-09 0% 44

Tervezés, projektsablonok, dokumentációs rend kiala kításaTervezés, projektsablonok, dokumentációs rend kiala kítása 28 15-Jul-09 25-Aug-09 38

A1002 Projekt dokumentációs rend, projektsablonok kialakítása 14 15-Jul-09* 03-Aug-09 0% 37

A1005 Projekt Alapító Dokumentum elkészítése 12 04-Aug-09* 19-Aug-09 0% 39

A1010 Projektterv (Feladatterv) elkészítése 12 04-Aug-09* 19-Aug-09 0% 37

A1480 Projektterv és Projekt Alapító Dokumentum jóváhagyatva 0 25-Aug-09 0% 37

Mőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok felméréseMőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok felm... 28 24-Aug-09 29-Sep-09 124

A1070 Felsı szintő interjúk lefolytatása, fıfolyamatok feltérkép... 3 01-Sep-09* 03-Sep-09 0% 33

A1100 Személyes interjúk lefolytatása folyamatfelelısökkel, jel... 8 04-Sep-09 15-Sep-09 0% 33

A1110 Jelenlegi folyamatok jóváhagyatása folyamatfelelısökkel 10 16-Sep-09 29-Sep-09 0% 33

Mőködést szabályozó belsMőködést szabályozó bels ı dokumentumok vizsgálata 21 24-Aug-09 18-Sep-09 131

A1080 Mőködést szabályozó belsı dokumentumok begyőjtése 5 24-Aug-09* 28-Aug-09 0% 133

A1265 Mőködést szabályozó belsı dokumentumok elemzése 15 31-Aug-09 18-Sep-09 0% 133

Tervezési-, mérési és beszámolási rendszer kialakít ásaTervezési-, mérési és beszámolási rendszer kiala... 47 30-Sep-09 04-Dec-09 32

A1370 Meglévı tervezési-, mérési és beszámolási rendszer el... 10 30-Sep-09* 13-Oct-09 0% 33

A1375 Mőködést szabályozó jogszabályi környezet megismerése 10 14-Oct-09 28-Oct-09 0% 33

A1380 Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák vizs... 5 29-Oct-09 04-Nov-09 0% 33

A1385 Tervezési- mérési és beszámolási rendszer mőködtetés... 10 05-Nov-09 18-Nov-09 0% 33

A1470 Tervezési- mérési és beszámolási rendszer módosítási ... 12 19-Nov-09 04-Dec-09 0% 33

Humán szervezetfejlesztési feladatokHumán szervezetfejlesztési feladatok 12 07-Dec-09 21-Dec-09 52

A1450 Humán szervezetfejlesztési javaslatok megfogalmazása 5 15-Dec-09* 21-Dec-09 0% 54

Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningjeVezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje 1 07-Dec-09 07-Dec-09 58

A1420 Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje 1 07-Dec-09* 07-Dec-09 0% 59

Projektmenedzsment tréningProjektmenedzsment tréning 1 14-Dec-09 14-Dec-09 53

A1425 Projektmenedzsment tréning 1 14-Dec-09* 14-Dec-09 0% 54

HonlapfejlesztésHonlapfejlesztés 9 27-Nov-09 09-Dec-09 29

A1190 Honlapfejlesztési igények felmérése 2 27-Nov-09* 30-Nov-09 0% 30

A1230 Honlapfejlesztési javaslatok megfogalmazása 7 01-Dec-09* 09-Dec-09 0% 30

Mőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok optimalizálá saMőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok opti... 32 18-Jan-10 02-Mar-10 5

A1120 Folyamatoptimalizációs javaslatok kidolgozása, egyezte... 12 18-Jan-10* 02-Feb-10 0% 5

A1125 Optimalizált folyamatok készítése 12 03-Feb-10 18-Feb-10 0% 5

A1130 Optimalizált folyamatok jóváhagyatása folyamatfelelısö... 8 19-Feb-10 02-Mar-10 0% 5

Összefoglaló elkészítése, projektzárásÖsszefoglaló elkészítése, projektzárás 13 10-Mar-10 29-Mar-10 0

A1030 Projektzáró dokumentum elkészítése 8 10-Mar-10* 19-Mar-10 0% 0

A1240 Projektzáró dokumentum jóváhagyatása 5 22-Mar-10 26-Mar-10 0% 0

A1242 Projektzáró dokumentum átadva 0 26-Mar-10 0% 0

A1245 Projektzáró értekezlet 1 29-Mar-10 29-Mar-10 0% 0

28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 06 13 20 27 03 10 17 24 31 07 14 21 28 07 14 21 28 04 11 18 25 02 09 16
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29-Mar-10, Rakaca - Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése

Projekt kezdı mérföldkı

Projekt záró mérföldkı

25-Aug-09, Elıkészítés

23-Jul-09, Helyzetfelmérı egyeztetések, interjúk

Elsı körös személyes interjú lefolytatása
25-Aug-09, Tervezés, projektsablonok, dokumentációs rend kialakítása

Projekt dokumentációs rend, projektsablonok kialakítása

Projekt Alapító Dokumentum elkészítése

Projektterv (Feladatterv) elkészítése

Projektterv és Projekt Alapító Dokumentum jóváhagyatva

29-Sep-09, Mőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok felmérése

Felsı szintő interjúk lefolytatása, fıfolyamatok feltérképezése, folyamatfelelısök kijelılése

Személyes interjúk lefolytatása folyamatfelelısökkel, jelenlegi folyamatok rögzítése

Jelenlegi folyamatok jóváhagyatása folyamatfelelısökkel
18-Sep-09, Mőködést szabályozó belsı dokumentumok vizsgálata

Mőködést szabályozó belsı dokumentumok begyőjtése

Mőködést szabályozó belsı dokumentumok elemzése
04-Dec-09, Tervezési-, mérési és beszámolási rendszer kialakítása

Meglévı tervezési-, mérési és beszámolási rendszer elemeinek (stratégiai, költségvetés) vizsgálata

Mőködést szabályozó jogszabályi környezet megismerése

Új költségvetés tervezési és végrehajtási technikák vizsgálata (benchmarking)

Tervezési- mérési és beszámolási rendszer mőködtetéséhez szükséges új elemek kidolgozása, bevezetése

Tervezési- mérési és beszámolási rendszer módosítási javaslatok megfogalmazása
21-Dec-09, Humán szervezetfejlesztési feladatok

Humán szervezetfejlesztési javaslatok megfogalmazása
07-Dec-09, Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje

Vezetık és ügyfélszolgálati munkatársak tréningje
14-Dec-09, Projektmenedzsment tréning

Projektmenedzsment tréning
09-Dec-09, Honlapfejlesztés

Honlapfejlesztési igények felmérése

Honlapfejlesztési javaslatok megfogalmazása
02-Mar-10, Mőködési, pénzügyi, gazdasági folyamatok optimalizálása

Folyamatoptimalizációs javaslatok kidolgozása, egyeztetése folyamatfelel

Optimalizált folyamatok készítése

Optimalizált folyamatok jóváhagyatása folyamatfelel
29-Mar-10, Összefoglaló elkészítése, projektzárás

Projektzáró dokumentum elkészítése

Projektzáró dokumentum jóváhagyatása
Projektzáró dokumentum átadva

Projektzáró értekezlet

Rakaca - Polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése   

Primary Baseline

Actual Work

Remaining Work

Critical Remaining Work

Milestone

Summary
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Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

14. számú melléklet 
 
 
 
 

Szervezeti ábra 



Szervezeti felépítés

1/1

     

Polgármester

Alpolgármester

Körjegyző

Szociális
Bizottság

Ügyrendi
Bizottság

Képviselő
testület

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

Szociálpolitikai
ügyintéző

Képviselő
testület

(Debréte)

Polgármester

Rakaca önkormányzata

Körjegyz őség

Képviselő
testület
(Viszló)

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Polgármester Polgármester

Rakacaszend önkormányzataViszló önkormányzataDebréte önkormányzata

Adóügyi ügyintéző,
Iktatás

Gazdálkodási előadó
Gazdálkodási előadó,

Pénztár kezelés



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

15. számú melléklet 
 
 
 
 

Adóügyi feladatok folyamatábra 



Adóügyi feladatok

1/2

Negyedéves
zárás

esedékes

ONKADO

Adóügyi
adatok
felvitele

Adóügyi adatok
adóalanyra

bontása

ONKADO

Adókötelezettségről
szóló határozat
kinyomtatása

Adókötelezettségről
szóló határozat

kiküldése

Negyedéves
zárás lehívása

ONKADO

Adókötelezettségről
szóló határozat

aláírás

Gépjárműadóztatáshoz
szükséges adatok

begyűjtése

Gépjármű adó

Adóügyi
ügyintéző

R

Adóügyi
ügyintéző

Adóügyi
adatok

begyűjtése
megtörtént

Adóügyi
ügyintéző

R

Adóügyi
adatok felvitele

megtörtént

Adóügyi adatok
adóalanyra

bontása
megtörtént

Adóügyi
ügyintéző

R

ONKADO

Adózási
kötelezettségek

feldolgozása
szükséges

Adóügyi
ügyintéző

R

Negyedéves
zárás lehívása

megtörtént

Negyedéves
zárás

Adókötelezettséget
megállapító
határozat

Adókötelezettséget
megállapító
határozat

Adókötelezettséget
megállapító
határozat

Szignált

Adókötelezettségről
szóló határozat

kinyomtatva

Adókötelezettségről
szóló határozat

aláírva

R

BM Központi
adatnyilvántartó

rendszer

Bevallásos adóügyi
adatok begyűjtése

adóalanyoktól

Adóügyi
ügyintéző

R

Iparűzési
adó bevallás

Mulasztási bírság
megállapítása szükséges

(késedelmes beadás,
elmulasztás)

Mulasztási bírság
megállapítása nem szükséges

(késedelmes beadás,
elmulasztás)

Mulasztási bírság
megállapítása,

kiküldése

Gépjármű adó Iparűzési
adó bevallás

Körjegyző

R

Adóügyi
ügyintéző

A

Adóügyi
ügyintéző

R

Körjegyző

A

Mulasztási bírság
határozatONKADO

Ügyfél

A

Adóügyi
ügyintéző

R

Adókötelezettséget
megállapító
határozat

Gépjármű adó Iparűzési
adó bevallás

Rögzített

Adóügyi adatok

Rögzített

Adóügyi adatok

Adóügyi adatok

Felbontott

Adóügyi adatok

Felbontott

Adóügyi adatok

Adóügyi adatok

Felbontott

Ügyfél

I

Féléves/Éves
zárás

esedékes

Félves/Éves
zárás lehívása,

kiküldése

ONKADO

Adóügyi
ügyintéző

R

Féléves/Éves
zárás lehívása

megtörtént

Féléves
zárás

Éves
zárás

Adóügyi adatok Magyar
Államkincstár

I

Ügyfél

R



Adóügyi feladatok

2/2

Adó (és bírság)
megfizetésre

kerül

Adó (és bírság)
nem kerül

megfizetésre

Adó (és bírság)
behajtása

Adóügyi
ügyintéző

R

Ügyfél munkáltatója

A

Adókötelezettséget
megállapító
határozat

ONKADO

Fizetési felszólítás Fizetési letiltás

Adók
megfizetése/

behajtása
megtörtént

Azonnali beszedési
megbízás (inkasszó)

Számlavezető bank

A



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

16. számú melléklet 
 
 
 
 

Anyakönyvi feladatok folyamatábra 



Anyakönyvi feladatok

1/1

Kérelem beérkezik
(anyakönyv)

Ügyfél

R

Kérelem
vizsgálata

(anyakönyv)

Anyakönyvi feladat
elvégzése
szükséges

ASZA

Anyakönyvezés,
értesítések
megküldése

Anyakönyvvezető

I
Felettes szerv

Okmányiroda

I

I

Jegyzőkönyv
anyakönyvi
eseményről

Anyakönyvi
bejegyzés

Értesítés
(anyakönyv)

Ügyfél

I

Nyilvántartások
vezetése

(anyakönyv)

Kérelem
(anyakönyv)

Kérelem
(anyakönyv)

Átvett

Kérelem
(anyakönyv)

Átvett

Jegyzőkönyv
anyakönyvi
eseményről

Anyakönyvi
bejegyzés

Értesítés
(anyakönyv)

Kérelem
(anyakönyv)

Anyakönyvi
feladat

elvégezve

Kérelem
beérkezett

(anyakönyv)

Kérelem
vizsgálata
megtörtént

(anyakönyv)

Anyakönyvezés,
értesítések
megküldve

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Gazd. előadó,
anyakönyvi ügyintéző

A

Gazd. előadó,
anyakönyvi ügyintéző

Gazd. előadó,
anyakönyvi ügyintéző

R

R



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

17. számú melléklet 
 
 
 
 

Egyéb szabályozó dokumentumok 
létrehozása folyamatábra 



Egyéb szabályozó dokumentumok létrehozása

1/1

Egyéb szabályozó
dokumentum elkészítése /

felülvizsgálata
szükséges

Szabályzat
készítése
(szakértő

bevonásával)

Szakértő Körjegyző

Külsős
szakértő

bevonása nem
szükséges

Külsős
szakértő

bevonása
szükséges

Körjegyző

Szabályzat
véleményezése

Polgármester

R

Szabályzat
átdolgozása
szükséges

Szabályzat
átdolgozása

Szabályzat
jóváhagyása

Polgármester

R

Szabályzat
hatályos

R A

Szabályzat
elkészült
(szakértő

bevonása nélkül)

Szabályzat
elkészült
(szakértő

bevonása nélkül)

Szabályzat
átdolgozva

Körjegyző

R

Szabályzat

Tervezet

Szabályzat

Szabályzat

Szabályzat

Ellenőrzött

Tervezet

Szabályzat

Szabályzat

Jóváhagyott

Ellenőrzött

Szabályzat
publikálása

Szabályzat
jóváhagyva

Körjegyző

R

Szabályzat
készítése
(szakértő

bevonása nélkül)

R

Tervezet

Szabályzat
átdolgozása

nem
szükséges

Érintettek

A

Érintettek

A

Érintettek

A

Szabályzat

Jóváhagyott



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

18. számú melléklet 
 
 
 
 

Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási 
feladatok folyamatábra 



Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok

1/2

Kérelem beadása
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Eljárás
szükséges ügyfél

kezdeményezésére

Eljárás
szükséges hivatal

kezdeményezésére

Eljárás szükséges
más hatóság

kezdeményezésére

Ügyfél

R

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

A

Kérelem vizsgálata
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Szakhatóság
megkeresése

szükséges

Szakhatóság
megkeresése

nem szükséges

Szakhatósági
állásfoglalás
elkészítése,

kiadása

Szakhatóság

R

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

I

Szakhatósági
állásfoglalás

Ügyfél értesítése,
idézése

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Ügyfél

I

Tárgyalás
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Ügyfél

A

Szakhatóság

A

Megállapodás
születik

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Nem születik
megállapodás

(gyermekvédelem,
gyámügy)

További feladatok
elvégzése megállapodás

megszületése
érdekében

Határozat/végzés
elkészítése, kiküldése

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Jegyző

Ügyfél

Szakhatóság

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

A

A

R

A

Jegyző Ügyfél SzakhatóságGyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R A I I

Fellebbezés történik
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Fellebbezés
nem történik

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Jegyző saját
hatáskörben
módosítja

Jegyző saját
hatáskörben

nem módosítja

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Ügyfél értesítve,
beidézve

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Kérelem
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Kérelem beadva
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Szakhatósági
állásfoglalás Körjegyző

R

Szakhatósági
állásfoglalás

Jegyzőkönyv
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Jegyzőkönyv
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Idézés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Értesítés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Kérelem
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Átvett

Kérelem
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Átvett

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

A



Gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási feladatok

2/2

Határozat módosí-
tása, kiküldése

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Körjegyző

Ügyfél

Szakhatóság

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Felettes szerv

Határozat, végzés
továbbítása

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Határozat, végzés
helybenhagyva

felettes szerv által
(gyámügy)

Határozat, végzés
módosítása
szükséges
(gyámügy)

Ügyfél
értesítése

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Gyermekvédelmi,
gyámügyi ügy

kezelve

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

Ügyfél

Szakhatóság

Nyilvántartás
(gyermekvédelem,

gyámügy)

I

R I

I

A

I

I

Határozat, végzés
módosítása

(gyermekvédelem,
gyámügy)

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Gyámügyi és gyermek-
védelmi ügyintéző

R

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Módosított

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Módosított

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Határozat
(gyermekvédelem,

gyámügy)

Végzés
(gyermekvédelem,

gyámügy)



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

19. számú melléklet 
 
 
 
 

Iktatás (bejövő) folyamatábra 



Iktatás (bejövõ)

1/1

Ügyintéző

Ügyirat
átvétele,
bontása

Ügyirat
érkezett

IRMA

Irat postai
átvétele,

továbbítása
titkárságra

Hivatalsegéd

IRMA

R

KörjegyzőPolgármester

R R

Ügyirat
érkeztetése

Ügyirat
szignálása,

átadása
iktatásra

Körjegyző

R

Ügyirat
szortírozása,

átadása

Előadó

Előadó

Előzmények
keresése

Előadó

Ügyirat a
titkárságon

van

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Beérkezett

Beérkezett

Ügyirat átvéve,
bontása

megtörtént

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Beérkezett

Felbontott

Bejövő
ügyirat

Érkeztetett

Bejövő
ügyirat

Szignált

R

Ügyirat
szignálva,
iktatásra
átadva

Bejövő
ügyirat

Szignált

Bejövő
ügyirat

Szignált

Főszám
hozzárendelés

Alszám
hozzárendelés

Előadói ív
létrehozása,
nyomtatása

Előadó Előadó

Előadó

Bejövő
irathoz
tartozik

előzmény

Bejövő
irathoz

nem tartozik
előzmény

R R

R

Alszám
hozzárendelés

megtörtént

Főszám
hozzárendelés

megtörtént

Előadói ív
létrehozva

Előadói ív

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Iktatott

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Iktatott

R

Ügyirat
szortírozása
megtörtént

Ügyirat
tárolása

R

Bejövő
ügyirat

Iktatott

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Bejövő
ügyirat

Ügyirat
tárolása

megtörtént

Érkeztető
bélyeg

Bejövő
ügyirat

Felbontott

Körjegyző

R

Bejövő
ügyirat

Érkeztetett

Ügyirat
érkeztetve

FőszámAlszám

Előadó

A

Bejövő
ügyirat

Iktatott

IRMA

R

Polgármester

R

IRMA

IRMA

IRMA



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

20. számú melléklet 
 
 
 
 

Iktatás (kimenő) folyamatábra 



Iktatás (kimenő)

1/1

Kimenő
ügyirat

elkészült

Főszám
hozzárendelés

Előadó

Előzmények
keresése

Alszám
hozzárendelés

Előadói ív
létrehozása,
nyomtatása

Előadó Előadó

Előadó

Kimenő
ügyirat

(másolat)
tárolása

Ügyintéző Előadó

R

R R

Kimenő
ügyirat

R

Alszám
hozzárendelés

megtörtént

Főszám
hozzárendelés

megtörtént

Előadói ív
létrehozva

Előadói ív

Kimenő
ügyirat

Kimenő
ügyirat

Kimenő
ügyirat

Iktatott

Kimenő
ügyirat

Iktatott

R

Kimenő
ügyirat

Iktatott

Kimenő
ügyirat

Másolat

Kimenő
ügyirat

eltárolva

R

FőszámAlszám

Kimenő
irathoz

nem tartozik
előzmény

Kimenő
irathoz
tartozik

előzmény

IRMA

IRMA

IRMA

IRMA



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

21. számú melléklet 
 
 
 
 

Kontrolling folyamatábra 



Kontrolling

1/1

Kontrolling tábla
elkészítése
esedékes

Kontrolling tábla
feltöltése

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

Kontrolling adatok
begyűjtése

R

Intézményi adatok
(kontrolling)

Önkormányzati
adatok

(kontrolling)

Általános IskolaÖnkormányzat

A A

Kontrolling adatok
begyűjtve

Kontrolling adatok
ellenőrzése

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Intézményi adatok
(kontrolling)

Önkormányzati
adatok

(kontrolling)

Beérkezett Beérkezett

Intézményi adatok
(kontrolling)

Önkormányzati
adatok

(kontrolling)

Beérkezett Beérkezett

Intézményi adatok
(kontrolling)

Önkormányzati
adatok

(kontrolling)

Ellenőrzött Ellenőrzött

Kontrolling adatok
ellenőrizve

Intézményi adatok
(kontrolling)

Önkormányzati
adatok

(kontrolling)

Ellenőrzött Ellenőrzött

Kontrolling tábla
feltöltve

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Kontrolling tábla

Kitöltött

Kontrolling tábla
felbontása

Kontrolling tábla

Kitöltött

Kontrolling tábla
(Rakaca)

Kontrolling tábla
(Debréte)

Kontrolling tábla
(Körjegyzőség)

Kontrolling tábla
(Általános iskola)

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Kontrolling tábla
felbontva

Kontrolling táblák
kiküldése

Kontrolling tábla
elemzése

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Kontrolling tábla

Kitöltött

Kontrolling tábla
elemezve

Kontrolling tábla
(Körjegyzőség)

Kontrolling tábla
(Általános iskola)

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Intézmény-
vezető

Polgármester Körjegyző

I I I

Kontrolling tábla
(Rakaca)

Kontrolling tábla
(Debréte)

Kontrolling tábla
(Körjegyzőség)

Kontrolling tábla
(Általános iskola)

Intézkedés nem
szükséges

Intézkedés
szükséges

Intézkedési terv
összeállítása

Intézmény-
vezető

Polgármester Körjegyző

R R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

Intézkedési
terv

Kontrolling tábla
(Rakaca)

Kontrolling tábla
(Debréte)

Kontrolling tábla
(Körjegyzőség)

Kontrolling tábla
(Általános iskola)

Intézkedési terv
összeállítva

Intézkedési terv
végrehajtása

Intézkedési
terv Érintett munkatárs

R

R I

Intézmény-
vezető

Polgármester Körjegyző

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

I

Intézkedési terv
végrehajtva

Intézkedés
ellenőrzése

R R R

További
intézkedés
szükséges

További
intézkedés nem

szükséges

Intézkedési
terv

Kontrolling tábla
(Viszló)

Kontrolling tábla
(Rakacaszend)

Kontrolling tábla
(Rakaca)

Kontrolling tábla
(Debréte)

Kontrolling tábla
(Viszló)

Kontrolling tábla
(Rakacaszend)

Kontrolling tábla
(Viszló)

Kontrolling tábla
(Rakacaszend)

Kontrolling tábla
(Viszló)

Kontrolling tábla
(Rakacaszend)



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

22. számú melléklet 
 
 
 
 

Költségvetés elszámolása folyamatábra 



Költségvetés elszámolása

1/1

Gazdasági
események
könyvelése
szükséges

Gazdasági
események
könyvelése

(költségvetés)

TATIGAZD

Általános Iskola

R

Körjegyzőség

R

Önkormányzat

R

Zárszámadás
elkészítése,
továbbítása

(ált. isk.)

Beszámoló
elkészítése

nem esedékes

Beszámoló
elkészítése
esedékes

Általános Iskola

Intézményi
beszámoló
elkészítése,
elküldése

R

K11

Pénzügyi
ügyintéző

Féléves
beszámoló
(intézmény)

3/4 éves
beszámoló
(intézmény)

Microsoft Excel

Beszámolók
elkészítve/
elküldve

Általános Iskola

K11Microsoft Excel

R

Éves
beszámoló
(intézmény)

Magyar
Államkincstár

Zárszámadás
(éves

beszámoló)
jóváhagyatása

Képviselő
testület

Képviselő
testület

(Debréte)

Zárszámadás
(éves

beszámoló)
elküldése

I

Pénzügyi
ügyintéző

R

Éves
beszámoló

(MÁK)

Beszámoló
jóváhagyatása
(intézmények,
körjegyzőség)

Képviselő
testület

Képviselő
testület

(Debréte)

Féléves
beszámoló
kiküldése

Magyar
Államkincstár

I

Pénzügyi
ügyintéző

R

Féléves
beszámoló

(MÁK)

Pénzügyi
ügyintéző

R
A A

Pénzügyi
ügyintéző

R A A

I

Körjegyzőség Önkormányzat

K11

Pénzügyi
ügyintéző

Microsoft Excel

Zárszámadás
elkészítése

(körjegyzőség,
önkormányzat)

Éves beszámoló
(körjegyzőség)

Éves beszámoló
(önkormányzat)

R
A A

Éves beszámoló
(körjegyzőség)

Éves beszámoló
(önkormányzat)

Zárszámadás
(éves beszámoló)

jóváhagyatása
(önkormányzat)

Képviselő
testületPénzügyi

ügyintéző

A

Éves
beszámoló
(intézmény)

Éves beszámoló
(önkormányzat)

Jóváhagyott

Éves beszámoló
(körjegyzőség)

Éves
beszámoló
(intézmény)

Jóváhagyott Jóváhagyott

R

Rendelet
(zárszámadás
elfogadása)

K11

Éves beszámoló
(körjegyzőség)

Éves
beszámoló
(intézmény)

Rendelet
(zárszámadás
elfogadása)

JóváhagyottJóváhagyott

Körjegyzőségi,
önkormányzati

beszámoló
elkészítése

K11

Pénzügyi
ügyintéző

Microsoft Excel

Körjegyzőség Önkormányzat

R
A A

Féléves
beszámoló

(körjegyzőség)

3/4 éves
beszámoló

(önkormányzat)

Beszámoló
jóváhagyatása
(önkormányzat)

Féléves
beszámoló

(körjegyzőség)

Féléves
beszámoló
(intézmény)

3/4 éves
beszámoló
(intézmény)

Féléves
beszámoló

(önkormányzat)

3/4 éves
beszámoló

(körjegyzőség)

3/4 éves
beszámoló

(körjegyzőség)

Féléves
beszámoló

(körjegyzőség)

Féléves
beszámoló
(intézmény)

3/4 éves
beszámoló
(intézmény)

3/4 éves
beszámoló

(körjegyzőség)

Jóváhagyott

Jóváhagyott

Jóváhagyott

Jóváhagyott

Féléves
beszámoló

(körjegyzőség)

Féléves
beszámoló
(intézmény)

K11

Féléves
beszámoló

(önkormányzat)

JóváhagyottJóváhagyottJóváhagyott

3/4 éves
beszámoló

(önkormányzat)

Féléves
beszámoló

(önkormányzat)

Képviselő
testület

Pénzügyi
ügyintéző

R
A

3/4 éves
beszámoló

(önkormányzat)

Féléves
beszámoló

(önkormányzat)

Jóváhagyott

Jóváhagyott

Határozat
(féléves

beszámoló)

Határozat
(3/4 éves

beszámoló)

Határozat
(féléves

beszámoló)

Határozat
(3/4 éves

beszámoló)

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

I

Zárszámadás
elkészítve,
továbbítva
(ált. isk.)

Zárszámadás
elkészítve

(körjegyzőség,
önkormányzat)

Zárszámadás
jóváhagyatva

(önkormányzat)

Zárszámadás
jóváhagyatva

Zárszámadás
elküldve

Intézményi
beszámoló
elkészítve,
elküldve

Körjegyzőségi,
önkormányzati

beszámoló
elkészítve

Beszámoló
jóváhagyatva
(intézmények,
körjegyzőség)

Beszámoló
jóváhagyatva

(önkormányzat)

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

AA

AA



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

23. számú melléklet 
 
 
 
 

Költségvetés és stratégia készítése, 
összehangolása folyamatábra 



Költségvetés és stratégia készítése, összehangolása

1/2

papír alapon és elektronikusan is

közösen működtetett intézmények költségvetései

nov. 30-ig

Intézményi
költségvetés

tervezet
elkészítése

Költségvetési
koncepció
elkészítése

Intézményi
mutatószámok

Költségvetési
koncepció
elfogadva

Előző évi
költségvetés

Fajlagos
mutatók

Költségvetési
koncepció

átdolgozásra
visszaküldve

Polgármester

Határozat
költségvetési

koncepció
elfogadásáról

Képviselő testületi
előterjesztés

Költségvetési
koncepció

Mutatószám
felmérés

elkészítése,
elküldése

Jóváhagyott

R

Intézményi
mutatószámok

begyűjtése

Polgármester

Elfogadási
határozat

Átdolgozás,
kiegészítés

Önkormányzati
költségvetés

tervezet
elkészítése

Előterjesztés
közös

testületi ülésen

Fajlagos
mutatók

Előterjesztés
testületi
ülésen

Költségvetés
koncepció

Költségvetés
koncepció

Fajlagos
mutatók

Helyi
intézmények

Intézményi
mutatószámok
rendelkezésre

állnak

Helyi
intézmények

Intézményi
mutatószámok

Intézményi
mutatószámok

Mutatószám
felmérés

Mutatószám
felmérés
elkészült,
elküldve

Magyar
Államkincstár

I

Előzetes A

Tervezet

Tervezet

R

Intézményi
költségvetés

tervezet
elkészült

Önkormányzati
költségvetés

tervezet
elkészült

Képviselő
testület

Költségvetési
koncepció
elkészült

Költségvetési
koncepció

Tervezet

Költségvetési
koncepció

Tervezet

A

Képviselő
testület

Költségvetési
koncepció

Módosított

Polgármester

Polgármester

A

Költségvetési
koncepció

Tervezet

I

Intézmény-
vezető

Országgyűlés
elfogadta
az állami

költségvetést

Képviselő
testület

Intézményi
költségvetés

Önkormányzati
költségvetés

Jóváhagyott Végleges

Jóváhagyott

R

Végleges

Intézmény-
vezető

R
I

Intézményi
költségvetés

Tervezet

Képviselő
testület

AÖnkormányzati
költségvetés

Tervezet

A

Átfogó, szöveges
számszakilag nem meghatározott

Képviselő
testület

(Debréte)

I

Körjegyző

A

Körjegyző

A

Körjegyző

I

Körjegyző

I

Körjegyző

Körjegyző

I

R

Polgármester

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

I

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

I

AA

Részstratégia

Stratégia

Stratégia és
részstratégia
felülvizsgálata

szükséges

Stratégia és
részstratégia
felülvizsgálata

Intézmény-
vezető

Polgármester

R R

Körjegyző

A

RészstratégiaStratégia

RészstratégiaStratégia

Minősített Minősített

Stratégia/
részstratégia

módosítása nem
szükséges

Stratégiai
koncepció

összeállítása

Stratégia/
részstratégia
módosítása
szükséges

Polgármester

R

CiklusprogramGazdasági
előrejelzések

Pályázati kiírás
tervezetek

Stratégiai
koncepció

Tervezet

Stratégiai
koncepció

összeállítva

Stratégiai
koncepció

egyeztetése

Stratégiai
koncepció

Végleges

Stratégiai
koncepció

Tervezet

Polgármester

R

Intézmény-
vezető

Képviselő
testület

Képviselő
testület

(Debréte)

Körjegyző
A

A

A

A

Stratégiai
koncepció
egyeztetve

Stratégia
elkészítése

Stratégiai
koncepció

Végleges

Polgármester

R

Stratégia

Stratégia
elkészült

Részstratégiák
elkészítése

Részstratégia

Stratégia

Részstratégiák
elkészítve

Stratégia és
részstratégia

kommunikálása

RészstratégiaStratégia

Polgármester
Intézmény-

vezető

R

Körjegyző

A

Honlap

Lakosság

R

Polgármester

Intézmény-
vezető

Körjegyző
I

R

R

R

Munkatársak

I

Stratégia és
részstratégia

kommunikálva

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

A A

I I



Költségvetés és stratégia készítése, összehangolása

2/2

nyomtatottan és floppyn is

Rendelet
kiadása

(önk. és intézményi
költségvetés)

Rendelet
(önk. kv. beépítve
az intézményi kv.)

Rendelet
kihírdetése

(önk. és intézményi
költségvetés)

K11

Költségvetés
küldése
MÁK felé

Határozat
intézményi

költségvetési
elfogadásáról

Intézményi
költségvetés
átdolgozásra
visszaküldve

Átdolgozás,
kiegészítés

Intézmény-
vezető

Intézményi
költségvetés

elfogadva

R

Intézményi
költségvetés

Jóváhagyott

Önkormányzati
költségvetés

elfogadva

Önkormányzati
költségvetés
átdolgozásra
visszaküldve

Átdolgozás,
kiegészítés

Határozat
intézményi

költségvetés
elfogadásáról kiadva

Önkormányzati
költségvetés

Önkormányzati
költségvetés

Módosított

Tervezet

Önkormányzati
költségvetés

Jóváhagyott

Intézményi
költségvetés

Jóváhagyott

Rendelet
(önk. kv. beépítve
az intézményi kv.)

Rendelet
(önk. kv. beépítve
az intézményi kv.)

Képviselő
testület Polgármester Körjegyző

R A A

Körjegyző

R

Magyar
Államkincstár

I

Rendelet
kihirdetve

(önk. és intézményi
költségvetés)

Költségvetés
MÁK felé
kiküldve

Költségvetés

Rendelet
kiadva (önk. és

intézményi
költségvetés)

Intézményi
költségvetés

Tervezet

Intézményi
költségvetés

Módosított

Képviselő
testület

Intézmény-
vezető

Képviselő
testület

(Debréte)
Körjegyző

R

R

I Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetési, gazd és
számviteli ügyintéző

R

Költségvetés

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

I

I

I



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

24. számú melléklet 
 
 
 
 

Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés 
folyamatábra 



Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

1/2

Lakcím/ideig.
t. hely változás,
bejelentkezés,

megszűnés

Lakcímkártya
pótlási
igény

Átirányítás
szendrői

okmányirodába

Lakcím-
bejelentő

lap
kitöltése

Előadó Ügyfél
Személyi

igazolvány
Lakcím-

bejelentő lap

Lakcím-
bejelentő lap

Kitöltött

R A

Kisérőjegyzék
készítése,

címzés

Kisérőjegyzék

Polgármesteri
levél

postai feladása

Előadó

Hivatalsegéd

Visszajelzés
(kisérőjegyzék)

fogadása
okmányirodától

Kisérőjegyzék

Lakcím-
bejelentő

lap
kitöltve

R

Kisérőjegyzék
készítése,
címzés,

megtörtént

R

Polgármesteri
levél

postán feladva

Lakcím-
bejelentő lap

Kitöltött

Lakcím-
bejelentő lap

Kisérőjegyzék Lakcím-
bejelentő lap

Kisérőjegyzék Lakcím-
bejelentő lap

Előadó

R

Előadó Ügyfél

R I

Ügyfél
átirányítása
megtörtént

Tulajdoni lap

Iktatás
(kimenő)

Címzés és
borítékolás

Iktatás
(kimenő)

megtörtént

Kisérőjegyzék Lakcím-
bejelentő lap

Címzés és
borítékolás
megtörtént

Előadó

R

Kisérőjegyzék Lakcím-
bejelentő lap



Lakcímkártyával kapcsolatos ügyintézés

2/2

Sikeres
feldolgozás

Hibás
feldolgozás

Ügyfél
értesítése
korrekcióra

Ügyfél
értesítése
korrekcióra
megtörtént

Visszajelzés
(kisérőjegyzék)

beérkezett

Előadó

R

Iktatás
(bejövő)

Ügyfél

I



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

25. számú melléklet 
 
 
 
 

Rendeletek létrehozása folyamatábra 



 Rendeletek létrehozása

1/1

Társadalmi igény
rendeleti

szabályozásának
szükségessége

Rendelet
tervezetének
elkészítése

Körjegyző

R

Rendelet

Tervezet

Előterjesztés
testületi
ülésen

Rendelet

Tervezet

Rendelet
elfogadásra

került

Rendelet
átdolgozásra
visszaküldve

Módosító
indítványok

beadása

Rendelet
elutasításra

került

Rendelet
hirdetőtáblán

történő
kihirdetése

Rendelet
hatályban

van

Döntés
rendelet

elfogadásáról

Körjegyző

R

Körjegyző

R

Rendelet
tervezete

elkészült

Rendelet
előterjesztése

megtörtént

Módosító
inditványok

beadása
megtörtént

Rendelet

Jóváhagyott

Rendelet

Tervezet

Rendelet

Tervezet

Módosító
indítványok

Képviselő
testület

A

Képviselő
testület

R

Képviselő
testület

R

Jogszabályi
követelmény



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

26. számú melléklet 
 
 
 
 

Szabálysértési ügyintézés folyamatábra 



Szabálysértési ügyintézés

1/1

Jegyző
hatáskörébe tartozó

szabálysértés kezelése
szükséges

Szabálysértés
iktatása

Érintett ügyintéző

Szabálysértési
feljelentés

R

ÜgyfélRendőrség

Érintett ügyintéző

Körjegyző

I

Szabálysértési
határozat
kiadása

Szabálysértési
feljelentés

Iktatott

Szabálysértési
feljelentés

Iktatott

Szabálysértés
ikatava

Befizetési lap

A A

Szabálysértési
előzmények
vizsgálata

Szabálysértési
feljelentés

Iktatott

Körjegyző

I

Szabálysértési
előzmények

megvizsgálva

Szabálysértési
előzmények

Szabálysértési
előzmények

Szabálysértési
határozat

kiadva

Szabálysértési
határozat
kiküldése

Befizetési lap
Ügyfél

I

Szabálysértési
bírság (kártérítés)

határidőn belül
befizetésre került

Szabálysértési
bírság (kártérítés)

határidőn belül nem
került befizetésre

Szabálysértési
határozat

Szabálysértési
határozat

Jegyző
hatáskörébe

tartozó szabálysértés
kezelve

Szabálysértési
bírság behajtása
(adók módjára

történő behajtás)

Szabálysértési
határozat

Szabálysértési
bírság

behajtásra került

Szabálysértési
bírság nem

került behajtásra

Felkérés
átváltoztatásra
(közmunkára,

szabadságvesztés)

Bíróság

A

Körjegyző

R

Szabálysértési
határozat

Levél felkérésről
átváloztatásra

Érintett ügyintéző

R

Érintett ügyintéző

R

Szabálysértési
bírság kirovására

nem került sor

Szabálysértési
bírság kirovására

sor került

Érintett ügyintéző

R

R

Szabálysértési
bírság (kártérítés)

befizetésének
ellenőrzése

Körjegyző

R

Érintett ügyintéző

R

Körjegyző

A

Fizetési felszólítás

Ügyfél munkáltatója

Fizetési letiltás

A

Értesítés a bírság
befizetéséről

Ügykezelő

A



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

27. számú melléklet 
 
 
 
 

Szociális ügyintézés folyamatábra 



Szociális ügyintézés

1/3

Kérelem beérkezik
(szociális igazgatás)

Ügyfél

R

Kérelem vizsgálata
(szociális igazgatás)

Szociális feladat
elvégzése
szükséges

Szociálpolitikai
ügyintéző

A

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Kérelem
(szociális igazgatás)

Kérelem
(szociális igazgatás)

Átvett

Kérelem
(szociális igazgatás)

Átvett

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Átvett

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Átvett

Hiánypótlás
szükséges

Hiánypótlás
nem

szükséges

Hiánypótlás
határidőre

megtörténik

Hiánypótlás
határidőre nem

történik meg

Ügyfélnek
felróható okból

Ügyfélnek nem
felróható okból

Kérelem elutasítása
(szociális igazgatás)

Eljárás
felfüggesztése

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Elutasító végzés
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Ügyfél értesítése
elutasításról

(szociális igazgatás)

Elutasító végzés
(szociális igazgatás)

Elutasító végzés
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Ügyfél

I
Ügyfél értesítése
felfüggesztésről

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

Ügyfél

R I

Felfüggesztő végzés
(szociális igazgatás)

Felfüggesztő végzés
(szociális igazgatás)

Felfüggesztő végzés
(szociális igazgatás)

Szakhatóság
bevonása szükséges
(szociális igazgatás)

Szakhatóság
bevonása nem

szükséges
(szociális igazgatás)

SzakhatóságSzociálpolitikai
ügyintéző

R I

Felszólítás küldése
hiánypótlásról

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Ügyfél

I

Felszólítás
hiánypótlásra

(szociális igazgatás)

Ügyfél értesítve
elutasításról

(szociális igazgatás)

Kérelem beérkezett
(szociális igazgatás)

Kérelem elutasítva
(szociális
igazgatás)

Eljárás
felfüggesztve

(szociális
igazgatás)

Hiánypótlás
benyújtása

(szociális igazgatás)

Ügyfél

R

Szociálpolitikai
ügyintéző

A

Hiánypótlás

Hiánypótlás

Átvett

Felszólítás
elküldve

WinSzoc



Szociális ügyintézés

2/3

Szakhatósági
állásfoglalás

elkészítése, kiküldése
(szociális igazgatás)

Szakhatósági
állásfoglalás

kérése
(szociális igazgatás)

R I

Szakhatósági
megkeresés

Szakhatósági
megkeresés

Szakhatósági
állásfoglalás

(szociális igazgatás)

Szakhatóság

R

Szociálpolitikai
ügyintéző

I

Döntéshozatal
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

Körjegyző

R

Polgármester

AR

Szociális
Bizottság

R

Határozat
(szociális igazgatás)

Szakhatósági
állásfoglalás

(szociális igazgatás)

Kérelem
(szociális igazgatás)

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Átvett Átvett

Megállapító
határozat
születik

Elutasító
határozat
születik

Egyszerűsített
határozat
(szociális
igazgatás)

Nem egyszerűsített
határozat
(szociális
igazgatás)

Ügyfél fellebbez
(szociális igazgatás)

Ügyfél nem él
fellebbezéssel

(szociális igazgatás)

Ügyfél értesítése
a döntésről

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Ügyfél

I

Határozat
(szociális igazgatás)

Érintett szervezet

I

Saját
hatáskörben

módosításra kerül

Saját
hatáskörben
nem kerül

módosításra

Határozat, végzés
továbbítása

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

Körjegyző

Polgármester

Határozat
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Felettes szerv

I

Határozat
(szociális igazgatás)

Végzés
(szociális igazgatás)

Kérelem
(szociális igazgatás)

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Környezettanulmány
készítése

(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Ügyfél

A

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Szakhatósági
állásfoglalás

megkérve
(szociális igazgatás)

Szakhatósági
állásfoglalás

elkészítve, kiküldve
(szociális igazgatás)

Környezettanulmány
elkészítve

(szociális igazgatás)

Döntéshozatal
megtörtént

(szociális igazgatás)

Szakhatósági
állásfoglalás

(szociális igazgatás)

R



Szociális ügyintézés

3/3

Határozat, végzés
továbbítva

(szociális igazgatás)

Határozat
módosítva

(szociális igazgatás)

Határozat
módosítása

(szociális igazgatás)

Fellebbezés
helybenhagyva

másodfokon
(szociális igazgatás)

Fellebbezés
elutasítva

másodfokon
(szociális igazgatás)

Ügyfél
értesítése

(szociális igazgatás)

Határozat
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Érintett szervezet

I

Szociális feladat
elvégezve

Nyilvántartás
(szociális igazgatás)

Szociálpolitikai
ügyintéző

R

Érintett szervezet

I

MEP JELENTÉS

Döntés
a fellebbezésről

másodfokon
(szociális igazgatás)

Felettes szerv

R

Szociálpolitikai
ügyintéző

I

Határozat
(szociális igazgatás)

Végzés
(szociális igazgatás)

Kérelem
(szociális igazgatás)

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Határozat
jogerős

(szociális
igazgatás)

Ügyfél

I

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Határozat
(szociális igazgatás)

Végzés
(szociális igazgatás)

Kérelem
(szociális igazgatás)

Mellékletek
(szociális igazgatás)

Környezettanulmány,
helyzetértékelés

Szociálpolitikai
ügyintéző

Körjegyző

Polgármester

R

R

A

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Határozat
másodfokú döntésről
(szociális igazgatás)

Módosított

Határozat
módosítása

(szociális igazgatás)

AR

WinSzoc

WinSzoc

WinSzoc



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

28. számú melléklet 
 
 
 
 

Teljesítmény értékelés folyamatábra 



Teljesítmény értékelés

1/1

Teljesítmény
értékelés
készítése
szükséges

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjainak

meghatározása

(körjegyzőség)

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjai

meghatározva
(körjegyzőség)

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjainak

jóváhagyása

Polgármester

R

Képviselő testületi
elvárások

összeállítása
szükséges

Képviselő testületi
elvárások

összeállítása

Képviselő testületi
elvárások

(tejlesítmény értékelés)

Teljesítmény
értékelés

végrehajtása

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjai

Jóváhagyott

Teljesítményt
értékelő lap

Teljesítmény
értékelés

végrehajtva

Munkavállaló

A

Eredmény
személyes

egyeztetése
(telj. értékelés)

Teljesítményt
értékelő lap

Munkavállaló
KörjegyzőPolgármester

R A

Emlékeztető
teljesítmény értékelés

egyeztetéséről

Eredmény
személyesen
egyeztetve

(telj. értékelés)

Teljesítmény
értékelés

véglegesítése

Teljesítményt
értékelő lap

Emlékeztető
teljesítmény értékelés

egyeztetéséről
Munkavállaló

A

Teljesítmény
értékelés

véglegesítve

Teljesítményt
értékelő lap

Végleges

Körjegyző

Körjegyző

A

A

Körjegyző

R

Munkavállaló

I

Munkavállaló

Körjegyző

R

Teljesítmény értékelés

kiemelt szempontjai

Képviselő testületi
elvárások

(tejlesítmény értékelés)

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjai Körjegyző

A I

R

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjai

Jóváhagyott

Teljesítmény értékelés
kiemelt szempontjai

jóváhagyva

Képviselő
testület

(Debréte)

Képviselő
testület

(Rakacaszend)

Képviselő
testület
(Viszló)

R RR



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

29. számú melléklet 
 
 
 
 

Értelmezési segédlet a folyamatábrákhoz 



A folyamatmodellekben használt jelölések 
 
E melléklet rövid összefoglalót tartalmaz az ARIS folyamatmodellezı rendszerben 
elkészített folyamatok érthetıségének segítésére. 
 
Fontosabb jelölések a modellekben: 

 

Jelölés Leírás 
 

 

Tevékenység: A mőködési folyamatok e 
lépésekbıl épülnek fel. 

 

 

Állapot: Minden tevékenység egy vagy 
több állapotot eredményez. 

 

 

Alkalmazás: A tevékenység során használt, 
a tevékenységhez tartozó munkavégzést 
segítı alkalmazás, informatikai rendszer. 

 

 

Dokumentum: A tevékenység során 
felhasznált vagy elkészített 
dokumentumokat jelöli. 

 

 

Szervezeti egység: A tevékenységet végzı 
szervezeti egység. A tevékenység 
háromféleképpen kapcsolódhatnak: 

• R – felelıs, a tevékenységet végzi, 

• A – közremőködı 

• I – információt kap 

 

 

Külsı szereplı 

 

 

Folyamat kapcsoló: Egy adott modellben 
egy másik folyamatra hivatkozik. 

 

 

Vagy, Kizáró vagy, És: E jelölések „vagy”, 
„kizáró vagy”, illetve „és” szintő folyamat 
elágazásoknál használatosak. 

 

Tevékenység

Állapot

Alkalmazás

Dokumentum

Szervezeti egység

Külsı szereplı

Foly amat kapcsoló



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

30. számú melléklet 
 
 
 
 

Partnerség erősítése - levéltervezet 



Tisztelt ...! 

Községünk működésében és fejlődésében Önöknek, mint a településünkön működő 
<civil szervezetnek/vállalkozásnak>, rendkívül nagy szerepe van. Annak érdekében, hogy ezt a 
szerepet megerősítsük, az Önkormányzat tervei között szerepel egy, a jelenleginél szorosabb 
együttműködési koncepció kialakítása. 

A Polgármesteri Hivatal által a közelmúltban elnyert és megvalósított szervezetfejlesztési 
pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílik arra, hogy az együttműködést Önökkel előtérbe 
helyezzük, elmélyítsük. 

Az említett pályázatban szereplő partnerség erősítésének keretein belül alkalmunk van 
felmérni, hogy Ön mit gondol; milyen tapasztalatai, igényei, illetve elképzelései vannak 
településünk működtetésével és fejlesztésével kapcsolatban. Célunk, hogy közös erővel 
találjuk meg azokat a pontokat, ahol együtt tehetünk a fejlődésért. 

A lehetséges együttműködési területeket átgondolva, az alábbi témákban tervezzük a 
kapcsolat elmélyítését: 

1. Közszolgáltatásokban való együttműködés: az önkormányzati feladatokban történő 
részvétel lehetőségének vizsgálata, annak közös elvégzésére vagy szerződéses 
átadására, amely eredményeképpen az egyik legerősebb együttműködés jöhet létre 
az önkormányzat és a civil szervezetek, vállalkozások között. 

2. Szolgáltatások: az önkormányzat adott esetben számos szolgáltatással járulhat hozzá 
a civil szféra mindennapjaihoz (pl.: információs szolgáltatások). 

3. Támogatások: különböző alapokból kapott, pályázati forrásból nyert támogatások 
nyújtása az arra rászoruló szervezetek részére. 

4. Döntési folyamatba történő bevonás: a civil szféra és a vállalkozók szakértőként 
történő bevonása a döntési folyamatokba. 

 

A felvázolt területeken történő együttműködés aktívan hozzájárulhat egy erősebb, 
demokratikusabb társadalom kialakulásához, amely együttgondolkodva, együttműködve, 
közös teherviseléssel és felelősségvállalással járul hozzá településünk szebb jövőjéhez. 

Amennyiben a fentiek alapján felmerült az igény Önben egy szorosabb partneri viszony 
kialakítására és folyamatos ápolására, várjuk visszajelzését. 

 

Tisztelettel, 

 

 ……………………………………………. 

 Rakaca Település Önkormányzata 
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27 legkeresettebb közszolgáltatás listája 



   
 

27 leggyakrabban keresett közszolgáltatás 

 

A 1044/2005. (V. 11.) Korm. határozat által hivatkozott 27 leggyakrabban keresett 
közszolgáltatás a következő: 

Állampolgárok számra nyújtott szolgáltatások 
 Jövedelemadó bevallás, értesítés a kivetett adóról 
 Álláskeresés interneten keresztül az ÁFSZ állásajánlataiban 
 Állásbejelentés interneten keresztül az ÁFSZ állásadatbázisába 
 Munkanélküli járadék igénylése 
 Munkavállalók gyermekei után járó pótlékok igénylése 
 Kötelező egészségbiztosítás ellátásai 
 Tanulói ösztöndíj megpályázása 
 Útlevéligénylés és útlevéllel kapcsolatos egyéb ügyintézés 
 Gépjárművezetői engedély ügyintézés, illetőleg vezetési jogosultság 

megszerzése 
 Járművek nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézés, járműigazgatás (új, 

használt és importált gépjárművek forgalomba helyezése, műszaki 
vizsgáztatása, járműigazgatási ügyek) 

 Építési engedély iránti kérelem 
 Rendőrségi on-line bejelentések, feljelentések 
 Közkönyvtári katalógusok hozzáférhetősége, keresési lehetőségek elérése 

1954-ig visszamenőleg 
 Születési anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 
 Házassági anyakönyvi kivonat ügyintézése: kérvényezés, kiadás 
 Felvételi jelentkezés (középiskolákba, felsőoktatási intézményekbe) 
 Lakcímváltozás bejelentése (lakcímigazolvány pótlás, csere) 
 Egészségüggyel összefüggő szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás kórházi 

szolgáltatások elérhetőségéről, kórházi bejelentkezések) 
Vállalkozások számára nyújtott szolgáltatások  

 Munkavállalók és foglalkoztatók számára nyújtott szolgáltatások (munkáltatók 
bejelentési kötelezettségének elősegítése, munkavállalók számára betekintési 
lehetőség a róluk benyújtott információkba) 

 Munkáltatók bejelentése nyugdíjbiztosítási adatokról 
 Társasági adó bevallás, értesítés 
 ÁFA: bevallás, értesítés 
 Korlátolt felelősségű társaságok és részvénytársaságok bejegyzése, 

változásbejegyzése 
 Adatközlés a statisztikai hivataloknak 
 Vámáru-nyilatkozatok benyújtása, kezelése 
 Környezetvédelemmel összefüggő engedélyek szerzése 
 Közbeszerzési eljárás 
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Honlapstruktúra 



RAKACA KÖRJEGYZŐSÉG HONLAPSTRUKTÚRÁJA 
 

 Köszöntő 
 

RAKACA / DEBRÉTE / VISZLÓ / RAKACASZEND 
 

 Települési adatok 
 Történelem, földrajz 
 Önkormányzat 

o Képviselőtestület 
o Bizottságok 

 Kisebbségi önkormányzat 
 Polgármesteri Hivatal 

o Elérhetőségek, ügyfélfogadás 
o Szervezeti felépítés 

 Közérdekű adatok 
o Szervezeti, személyi adatok 
o Tevékenységekre vonatkozó adatok 
o Gazdálkodási adatok 

 Rendelettár 
 Képviselő-testületi határozatok 

 

KÖRJEGYZŐSÉG 
 

 Körjegyzőségi Hivatal 
o Elérhetőségek, ügyfélfogadás 
o Szervezeti felépítés 

 Letölthető nyomtatványok 
 Közérdekű adatok 

o Szervezeti, személyi adatok 
o Tevékenységekre vonatkozó adatok 
o Gazdálkodási adatok 

 

INFORMÁCIÓK 
 

 Intézmények, szolgáltatók 
o Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
o Háziorvosi Szolgálat 
o Védőnői Szolgálat 
o Gyógyszertár 
o Gyermekjóléti Szolgálat, családsegítés 
o Közösségi Házak 
o Postahivatal 

 Egyházak 
 Turistáknak 

o Nevezetességek 
o Szálláshelyek 
o Éttermek 

 Civil szervezetek 
 Cégkatalógus 
 Képgaléria 
 Vendégkönyv 
 eMagyarország pont 
 Pályázatok 
 Hasznos linkek 

 

 Hirdetőtábla 
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EMLÉKEZTETŐ 
Kérdőív összefoglalása 

 

Időpont: 2010. január 14.  

Helyszín: Rakaca, Polgármesteri Hivatal 

Résztvevők: Rakaca Körjegyzőség - Polgármesterek, Körjegyző 

 Bodnár Tamás (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 

 Szilágyi László (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 

 Winternitz Ildikó (GRID CEE Tanácsadó Zrt.) 

 

Témakör: Személyes interjú keretében kérdőív kitöltése Rakaca Körjegyzőség 
polgármestereivel a szervezetfejlesztési projekt témakörében, a projekt megvalósításának 
menete, célkitűzése és tartalma vonatkozásában. Az interjú célja az általános tájékozódás, a 
vezetői elvárások meghatározása, és a fejlesztési igények feltárása volt.  
 
1. Mióta dolgozik vezetőként? 

 1970. 
 1994. 
 1972. 
 2002. 
 2004. 

 
2. Miért lett vezető/ hivatalvezető? 

 Végzettségem miatt így alakult. 
 1994. 
 Debréte község megválasztott. 
 Karrierépítés. 

 
3. Mely tevékenységeket tartja a legfontosabbnak jelenlegi munkakörében? 

 Az emberekkel történő foglalkozást. 
 Gondozási feladatok ellátása. 
 A működés fedezete biztosított legyen az 1990-es önkormányzati törvény alapján. 
 Minden tevékenységet fontosnak tartok. 
 Falu igazgatása, lakosság segítése. 
 Vezetés-szervezés. 

 
4. Melyek azok a feladatok, amelyeket feleslegesnek tart a munkájában? 

 A sok felesleges adminisztrációt. 
 A rengeteg adminisztráció, ami 1994 óta az ötszörösére emelkedett. 
 Munkámban semmit nem tartok feleslegesnek. 
 Nincs ilyen feladat. 
 Túlzott felesleges adminisztráció felettes szervek felé. 
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5. Milyen tényezők segítik leginkább vezetői tevékenységében? 

 A megfelelően képzett munkatársak. 
 A munkához szükséges forrás megléte. 
 Mivel 1972-től vezetői beosztásban dolgoztam és a tapasztalatok alapján. 
 Munkatársak segítőkészsége. 
 Kollegális hozzáállás, csapatmunka. 

 
6. Melyek a legnagyobb akadályok a munkájában? 

 A jogszabályok folyamatos változása. 
 A finanszírozás hiányosságai. 
 A munkához szükséges forrás hiánya. 
 A pénztelenség. 
 Pénzhiány. 
 Megfelelő körülmények, fedezet, humánerőforrás. 

 
7. Érzése szerint mely nehézségekkel néz leggyakrabban szembe egy vezető a  

munkája során? 
 A maga által felállított prioritások objektív okok miatti feladása. 
 Fedezetbiztosítás. 
 Sok tényezőtől függ. Pl. a pénztelenség. 
 Pénzhiány. 
 Gyors problémamegoldás, emberi tényező kezelése. 

 
8. Milyen elvárásai vannak a beosztottakkal szemben? 

 Pontosság, hozzáértés, szorgalom, lojalitás. 
 Kölcsönös elvárás. 
 A beosztottakkal szemben a munkaköri leírásoknak megfelelően végezzék a legjobb 

tudásuk szerint. 
 Munkavégzése legyen precíz és pontos. 
 Együttműködés, nyíltság, rugalmasság. 

 
9. Milyen szempontok alapján értékeli az irányítása alá beosztott  

munkatársakat? 
 Pontosság, hozzáértés, szorgalom, lojalitás. 
 Jó szempontok alapján. 
 Munkájuk, hozzáállásuk, viselkedésük szempontjából. 
 Elvégzett munka minősége, érték. 
 Emberi-szakmai kompetenciák. 

 
10. Eddigi tevékenységeiket hogyan értékeli? 

 Megfelelő. 
 Közepesen. 
 Jóra értékelem. 
 Mindig próbálok a legjobb tudásom szerint eljárni. Az értékelést a választások 

alkalmával a lakóktól kapjuk. 
 Törekednek az eredményekre. 
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11. Került-e már konfliktusba beosztottjával? Ha igen, hogyan oldotta meg a  

problémát? 
 Igen. A konfliktus megbeszélésével. 
 Kölcsönösen. Ősi mondás szerint: ne kívánj meg magadnak többet, csak amennyit 

megadsz. 
 Igen. Közös megegyezéssel elváltunk egymástól. 
 Nem. 
 Igen. Konszenzust keresve, tisztázó beszélgetéssel. 

 
12. Jelenlegi munkája során tett-e már javaslatot alkalmazott elbocsátására? Ha  

igen, mi volt, amiért erre a lépésre kényszerült? 
 Nem. 
 Igen. Nem megfelelően végezte a munkáját. 
 Igen. Alkoholfogyasztás miatt. 
 Nem. 
 Igen. Alkalmatlanság. 

 
13. Megtervezi-e a mindennapokat? Ha igen, akkor hogyan? 

 Határidők szerinti csoportosítással. 
 Szóbeli egyezségek árán. 
 Gondolatban tervezem meg. 
 Nem. 
 Igen. Szisztematikusan, időre, fontossági sorrendben. 

 
14. Milyen eredményeket szeretne elérni munkájában? 

 Fenntartani az önkormányzat működőképességét. 
 Mindig és mindenkor jobbat. 
 A legjobb eredményeket, ha erre mód és lehetőség van. 
 Következő ciklusra is megválasszon a falu. 
 Jogszabályoknak való megfelelés. 

 
15. Milyen képzéseken vett már részt? 

 Polgármesteri, pályázatírási, vezetői. 
 Tájékoztatókon, ami nem fizetős mindig részt veszek. 
 Polgármesteri. 
 Nem vettem képzéseken részt. 
 Szakmai továbbképzések. (Államigazgatási Hivatal.) 

 

 
Az emlékeztetőt készítette: Szilágyi László 
 Bodnár Tamás 
 Winternitz Ildikó 
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Vezetőképzés – diasor 



VEZETŐKÉPZŐ  SZEMINÁRIUM

Peter szlávik

Rakacai Körjegyzőség
ÁROP 1.A.2.



Mi az elvárás a jövő vezetőjétől?
• Eléri saját szakterülete és szervezete céljait
• Előre látó képesség
• Munkatársai trénere
• Engedi és Gondoskodik munkatársai karrierjének 

fejlődéséről
• Megköveteli és támogatja az eredményes és hatékony 

csapatmunkát
• Gondoskodik a hálózatok kapcsolatának kialakításáról
• Szociálisan egészséges munkakörülményeket teremt.



Elvárások a közigazgatástól

EREDMÉNYES:
• az az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki 

részint a közjóhoz − azon belül
• a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló 

(fejlesztési és egyéb) programokkal, 
jogszabályokkal

• és más kormányzati eszközökkel, részint magas 
minőségű szolgáltatásokkal.



Elvárások a közigazgatástól

HATÉKONY:
• a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az 

elvárt minőséget a lehető legalacsonyabb 
erőforrás-ráfordítással érje el.



Elvárások a közigazgatástól

Elhivatott:
• a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak 

megfelelően, tisztességesen,
• a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az 

egyéni teljesítményüket tükröző vezetői
• megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.



Társadalmi elvárások

• Adófizetőként a minél olcsóbb működés
• Állampolgárként értékeik védelmét és a közjó 

elmozdítását igénylik
• Ügyfélként pedig gyors, egyszerű és megfizethető 

ügyintézést



ÁLLAMREFORM OPERATÍV 
PROGRAM (ÁROP)

Célok és Stratégia



Célok

A társadalmi igények kielégítése, úgy hogy közben 
növekedjen a közigazgatás teljesítménye.

• Specifikus célok:
• Javuljon a társadalmi eredmény
• Takarékosan legyenek felhasználva a 

társadalmi erőforrások
• Javuljon a közszolgálatiság



MI A MENEDZSMENT?



Menedzsment = vezetés
Mi a vezetés?
A konkrét célokra szerveződött emberi közösségekben 
• a közös munka megszervezésével, 
• a folyamatosan felvetődő problémák megoldásával, 
• a célok elérésében együttműködő emberek 

viselkedésének a közös cél érdekében történő 
befolyásolásával

kapcsolatos tevékenységek összessége.



A vezetői tevékenység alapvető összetevői
• Feladat:

• Vezetői szerepekkel összefüggő, tervezhető, rendszeres 
tevékenységek, melyek a szervezeti célok elérését biztosítják.

• Problémák:
• Váratlanul felmerülő akadályok, előre nem látott lehetőségek,  

amelyek valamilyen választ várnak.

• Emberek:
• A vezető befolyási körében levő személyek, akikkel együtt a 

feladatokat és problémákat meg kell oldani



A vezetői tevékenység

Nem „dolgokkal”, 
hanem emberekkel 

foglalkozik
A 

Szervezet

Felelőssé-
get vállal

Döntése-
ket hoz

Motivál

BefolyásolTámogat

Delegál

Irány 
mutatás



A vezetői funkciók

• Tervezés:
• Célok meghatározása (a tevékenység kereteinek és 

irányának a kijelölése) és eszközök hozzárendelése a 
célokhoz

• Szervezés:
• A feladatoknak és eszközöknek, emberekhez és 

szervezeti egységekhez rendelése abból a célból, hogy a 
feladatok elvégezhetők legyenek és valóban 
végrehajtásra kerüljenek



A vezetői funkciók
• Vezetés (személyes vezetés):

• Ösztönözni, segíteni, befolyásolni az embereket, hogy a 
kitűzött célokat végrehajtsák, az elvárásoknak 
megfelelően viselkedjenek, és a kívánt teljesítményt 
nyújtsák.

• Ellenőrzés:
• Folyamatosan összevetni a célokat a megvalósult 

eredményekkel, eltérés esetén lépéseket tenni a célok 
elérésének biztosítására



A SZERVEZETEK  
HATÉKONYSÁGA



A szervezetek hatékonysága:

A szervezet hatékonyságát több dolog 
befolyásolja

• azon kívül is, hogy az egyes tagok a 
tőlük telhető maximumot nyújtják-e. 



Ezek közül kettő kap most 
szerepet:

1. A szervezet megítélése 
2. A szervezet működésének 

akadálymentessége

Peter szlávik



A szervezet külső megítélése 1.

• Elsősorban azokon múlik, akik közvetlen 
kapcsolatban vannak az ügyfelekkel: 
front-office.

• De az ügyfelek
• nem csak velük vannak kapcsolatban
• csak egy része a külső környezetnek



A szervezet külső megítélése 2.

• Másodsorban múlik ez mindenkin, aki 
hatással van a szervezet működésére.

• Főként akkor, amikor a munkája minősége 
közvetlenül befolyásolja a klasszikus 
kapcsolattartók eredményességét 
(back-office). 



Kapcsolati viszonyok:
Önkormányzaton belül:
• Két ember között
• Csoporton belül, 

csoporttagok között
• Csoport (tagok) és 

(szervezeten belüli) 
kívülállók között

Önkormányzaton kívül:
• Társszervezetek
• Ügyfél – lakosság
• Törvényben előírt 

kapcsolatok (pl. APEH, 
KSH)

• Társadalmi kapcsolatok



KOMMUNIKÁCIÓ



A szervezeti kommunikáció:

Minden olyan interakció és üzenetközvetítés, 
amelyek segítségével  

- általában, és egy adott szervezet életében -, 
formális és informális csatornákon keresztül, 

a hatékony működés eléréséhez szükséges 
információáramlás megvalósul.



Mikor nevezhetjük jónak?

Ha a szervezet valamennyi tagja, 
a működés minden fázisában, 

birtokolja a feladatai elvégzéséhez 
és a 

személyes elégedettséghez szükséges 
információkat.



Felosztás 1.

IRÁNYA szerint:
1. HORIZONTÁLIS (mellérendelt vagy 

nem alá-fölé rendelt felek közötti)
2. VERTIKÁLIS (alá-fölé rendelt felek 

közötti)
• Lefelé irányuló: beosztott(ak) felé
• Felfelé irányuló: vezetés felé



Felosztás 2.
CSATORNA szerint:
• FORMÁLIS – szabályozott: meghatározott 

keretek közötti (létszám, résztvevők, 
időpont, időtartam, feladat, gyakoriság, 
helyszín stb.)

• INFORMÁLIS – nem szabályozott: 
spontán, ad hoc, szervezeti kereteken  
kívüli, pl. pletyka stb.)



A lefelé irányuló kommunikáció 
tartalma:
• A szervezet eljárásai, szabályzatai, szabályai; 

szervezeti kultúra kialakítása
• A munkavégzéssel kapcsolatos információk
• A tevékenység ésszerűségét, környezetét 

megvilágító információk
• Visszajelzés a teljesítményről, az elvárásoknak 

való megfelelés fokáról



A felfelé irányuló kommunikáció 
tartalma:
• A megértés, és az elvégzési hajlandóság jelzése
• Elégedettség (vissza) jelzése
• Beszámoló
• Javaslattétel / kritika
• Sérelmek, akadályok, ésszerűtlennek ítélt 

mechanizmusok felszínre hozása, kerülése



A horizontális kommunikáció 
tartalma:
• Tanácsadás, -kérés
• Egyeztetés
• Együttműködés (kezdeményezése, lefolytatása, 

szabályozása, értékelése)
• Stratégiai jellegű problémakezelés
• Team vagy projekt-jellegű munkavégzés



Túl SOKAT  kommunikálni nem 
lehet:

Az információ sohasem sok, 
legfeljebb más, 

mint amire a befogadónak 
szüksége van!



Funkciók:

1. Döntéshozatal támogatása 
2. Információáramlás (-gazdálkodás)
3. Megértés biztosítása (egyértelműség)
4. Meggyőzés és motiváció elősegítése
5. Szociális összetartó erő (mi tudat, 

biztonságérzet)



Szociális összetartó erő:

• Közös szocializáció
• Közös tradíció
• Közös normák, 

szabályok
• Közös nyelv
• Közös hullámhossz



A
HELYZETFÜGGŐ VEZETÉS



Vezetési Stílusok

EDZŐ TÁMOGATÓ

IRÁNYÍTÓ DELEGÁLÓ

Száguldó Mén Fénylő Hold

Viharfelhő Ülő Bika

1 4

2 3



Alapvető készségek

Rugalmasság

Helyzetfelmérés

Stílusegyeztetés 

Alkalmazni
a vezetési stílusokat

Munkatársak egyéni
Szükségleteit,

Megállapodással
Kiválasztani

a helyes vezetési stílust
és önmagunkra alkalmazni.



A két alapvető vezetői magatartás

IRÁNYÍTÓ

Útmutatás
Ellenőrzés
Felügyelet

TÁMOGATÓ

Dicséret
Meghallgatás

Elősegítés



A négy  stílus

• Útmutatás

• Ellenőrzés

• Felügyelet

Dicséret

Meghallgatás

Elősegítés



Az Irányító
• Konkrét utasításokat ad,
• És szorosan ellenőrzi a 

feladatok végrehajtását.
• Kommunikációja egyirányú

„Elől van a harcban és 
Személyes példát mutat.”



Az Edző
• Továbbra is irányít,
• Szorosan ellenőrzi a feladatok 

végrehajtását.
• Ugyanakkor megmagyarázza a 

döntéseket és
• Javaslatokat kér, és támogatja 

az előrehaladást

„A pálya szélén van,
de ő is együtt edz
a csapattal.”



A Támogató

• Elősegíti és támogatja munkatársai feladat-
végrehajtó erőfeszítéseit,

• Megosztja velük a döntéshozatal felelősségét.

„Menedzserkedik!”



A Delegáló
• A munkatársaknak engedi át a döntéshozatal és 

problémamegoldás felelősségét.
• Csak beszámolókat kér és úgy értékel.
• Maximális bizalom a munkatársakban.

„Minden vezető álma!”



AZ ÖNMEGVALÓSÍTÁS



A humanisztikus pszichológia
elvei

1. „Ki vagyok én?”
2. I. témái: a választás, kreativitás, 

önmegvalósítás.
3. A vizsgált probléma a fontos.
4. A személy méltósága a legfőbb érték!



Énfogalom

• Mi Vagyok Én?
és
• Mit tehetek?



Énideál



Maslow szükségletpiramisa

Fiziológiai szükségletek

Elismerés iránti szükségletek

Kognitív szükségletek

A szociális szükségletek

Biztonság iránti szükségletek

Önmegvalósítás

Esztétikai szükségletek



Az Önmegvalósítók
jellemzői, tulajdonságai

• A valóságot gyakorlatiasan észlelik, és jól tűrik
a bizonytalanságot.

• Olyannak fogadják el magukat és másokat,
amilyenek.

• Spontán módon gondolkodnak és viselkednek.
Természetesek.

• Inkább a problémákra, mint önmagukra
összpontosítanak.

• Jó a humorérzékük.



Az Önmegvalósítók
jellemzői, tulajdonságai

• Kreatívak.
• Törődnek az emberiség jólétével.
• Mélyen átélik az élet alapélményét.
• Erős és kielégítő kapcsolatokat alakítanak ki

inkább kevés, mint sok emberrel.
• Objektív nézőpontból képesek az életre tekinteni.



AZ 

ÖNMEGVALÓSÍTÁSHOZ

SZÜKSÉGES

VISELKEDÉSEK 



„Úgy éld át az életet, 
mint a gyerek, teljes 

elmélyedéssel és 
összpontosítással!”



„Inkább új dolgokat 

próbálj ki, mintsem 

ragaszkodj a biztos 

módszerekhez!”



„Az érzéseidre hallgass, 

nem pedig a tekintély 

vagy a többség hangjára 

tapasztalataid 

értékelésében!”



„Légy őszinte:

Kerüld a színlelést és 

a szerepjátszást!”



„Készülj fel rá, hogy nem 

leszel népszerű, ha nézeteid 

nem egyeznek meg a 

többségével!”



„Vállalj felelősséget!”



„Ha úgy döntöttél, hogy 

valamit megteszel, vidd 

is véghez!”



Változás elérése



Konfliktusok és megjelenésük

• Konfliktusok típusai:
�Kapcsolati konfliktus
�Értékkonfliktus
�Strukturális konfliktus
�Információs eredetű konfliktus
�Érdekkonfliktus
+ Racionális – irracionális

2010. november 23. 57



Viszony a konfliktushoz:
EGYÜTTMŰKÖDÉS DOMINÁL

ÖNÉRDEK DOMINÁL

KONFLIKTUSKERÜLŐ AGRESSZÍV, 
VERSENGŐ

PROBLÉMA-MEGOLDÓ 
ASSZERTÍV

KOMPROMISSZUM-
KERESŐ

ALKALMAZKODÓ
ALÁRENDELŐDŐ 

SZUBMISSZÍV

2010. november 23. 58



Személyközi konfliktuskezelés:
1. A probléma megfogalmazása a SZÜKSÉGLETEK 

felől.
2. Ötletgenerálás – értékelés nélkül!
3. Válasszuk ki a szükségletekre leginkább válaszoló 

megoldást!
4. Tervezzük meg a folyamatot!
5. Valósítsuk meg!
6. Ellenőrizzük és értékeljük!
Lehetőleg fogalmazzuk meg a tanulságokat és építsük 
be a szervezet tudásbázisába!
2010. november 23. 59



Mi a tárgyalás?

Olyan, (általában) két érdekek és célok 
tekintetében elkülöníthető fél között zajló 

kommunikációs esemény (folyamat), 
melynek során a felek hatalmukat, befolyásukat 

olyan elérendő cél(ok) megvalósítására 
használják fel, 

amely(ek)nek megvalósulása a másik féltől is függ.

2010. november 23. 60



Minden lánc annyira erős, mint a 
leggyengébb láncszeme!



Ki gyenge láncszem?

• Aki (szerintem) nem megfelelően végzi a 
munkáját?

• Aki (szerintem) nem megfelelően viselkedik?
• Aki (szerintem) nem megfelelően tartja 

kapcsolatot velem vagy másokkal?

• Vagy az, aki nem tudja elérni maga körül azt, 
hogy mindezek ne így legyenek?



Konfliktust kiváltó okok és 
körülmények

• Érdekek különbsége
• Információ hiányából fakadó
• Erős érzelmekből adódó kapcsolati
• Értékek, eszmék különbözőségéből 

adódó 



A probléma anatómiája

A PROBLÉMA

SZÁNDÉK ELLENSZÁNDÉK



Problémamegoldások

A fekete Párduc Mechanizmus



Fekete párduc mechanizmus
1. Megtámadhatja a párducot.



2. Kirohanhat a házból és elmenekülhet
előle.

Fekete párduc mechanizmus



Fekete párduc mechanizmus

3. A hátsó lépcsőt használva, elkerülheti
a párducot.



Fekete párduc mechanizmus

4. Figyelmen kívül hagyhatja a 
párducot.



Fekete párduc mechanizmus

5. Megadhatja magát a párducnak.



Mechanizmusaink

• Megtámadás
• Menekülés
• Elkerülés
• Figyelmen kívül hagyás
• Megadás



Elkerülő - menekülő

• Visszahúzódnak
• Feladják személyes céljaikat, kapcsolatukat
• Reménytelenség
• Hasznos:

• Ha a nyílt konfrontáció nagyobb kárt 
okoz.

• Kedélycsillapítás



Alkalmazkodó

• A kapcsolat fontosabb, mint a saját célok
• A harmónia megtartása
• Félnek, hogy kárt okoznak másoknak
• Hasznos

• Taktikai engedmények > viszonzást várva



Kompromisszumkereső

• Feladják saját céljaik egy részét és 
igyekeznek meggyőzni másokat, hogy 
tegyék ők is ugyanezt.

• Vigyázz, hogy túlzásba ne ess!



Versengő

• Lehengerel.
• Céljaik nagyon fontosak
• Győzelem, v. vereség!
• Kiszámíthatóbb
• Gyors döntések esetén hasznos
• A túl sok, akkor támadás, és agresszió



Problémamegoldó-együttműködő

• Értékek fontosak
• „a probléma az amit meg kell oldani”
• Nem nyugszanak addig, míg megoldást 

nem találnak.
• Legeredményesebb
• Segít megismerni a másik elképzeléseit
• Asszertivitás az egyik eszköze



ASSZERTIVITÁS

2010. november 23. 77



Asszertivitás jellemzői
• Eredménytervezés

• Helyszín-, és 
időtervezés

• Én-közlések

• Önfeltárás

• Egyértelmű és konkrét 
megfogalmazás

• Elakadt lemez technika

• Empátia

• Önmagunk elismerése

• Összefoglalás



Lélektani technikáink

• Kölcsönösség – viszonzandó szívességek
• Elkötelezettség - hit
• Következetesség – pozitív benyomás
• Társadalmi Bizonyosság – többség ereje
• Vonzalom
• Tekintély
• Ritkaság – „csak most…”



„Nem az számít honnan indulsz, 
hanem az, hogy milyen 

döntéseket hozol arról, hogy 
hová akarsz végül eljutni.”

Anthony Robbins



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 
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Elvárások a közigazgatástól 
 
EREDMÉNYES: 

 az az embereket, a vállalkozásokat szolgálja ki részint a közjóhoz − azon belül 

o a versenyképesség növeléséhez − hozzájáruló (fejlesztési és egyéb) 

programokkal, jogszabályokkal 

o és más kormányzati eszközökkel, részint magas minőségű szolgáltatásokkal.  

 
HATÉKONY: 

 a társadalom igényeihez igazodó feladatokat és az elvárt minőséget a lehető 

legalacsonyabb erőforrás-ráfordítással érje el. 

 
Elhivatott: 

 a köz szolgálatában állók magas etikai normáknak megfelelően, 
tisztességesen, 

 a nyilvánosság által elszámoltathatóan, egyúttal az egyéni teljesítményüket 
tükröző vezetői 

 megbecsülés mellett lássák el a munkájukat.  
 
Társadalmi elvárások: 

 Adófizetőként a minél olcsóbb működés 

 Állampolgárként értékeik védelmét és a közjó elmozdítását igénylik 

 Ügyfélként pedig gyors, egyszerű és megfizethető ügyintézést  
 
 
 

Elvárások a Vezetőtől 
 

 Eléri saját szakterülete és szervezete céljait 

 Előre látó képességgel rendelkezik 

 Munkatársai trénere 

 Engedi és gondoskodik munkatársai karrierjének fejlődéséről 

 Megköveteli és támogatja az eredményes és hatékony csapatmunkát 

 Gondoskodik a hálózatok kapcsolatának kialakításáról 

 Szociálisan egészséges munkakörülményeket teremt 
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Vezetői feladatkörök 

 

 
 
Vezetői funkciók 
 

 Tervezés: 
o Célok meghatározása (a tevékenység kereteinek és irányának a kijelölése) és 

eszközök hozzárendelése a célokhoz 

 Szervezés: 
o A feladatoknak és eszközöknek, emberekhez és szervezeti egységekhez 

rendelése abból a célból, hogy a feladatok elvégezhetők legyenek és valóban 
végrehajtásra kerüljenek 

 

 Vezetés (személyes vezetés): 
o Ösztönözni, segíteni, befolyásolni az embereket, hogy a kitűzött célokat 

végrehajtsák, az elvárásoknak megfelelően viselkedjenek, és a kívánt 
teljesítményt nyújtsák.  

 Ellenőrzés: 
o Folyamatosan összevetni a célokat a megvalósult eredményekkel, eltérés 

esetén lépéseket tenni a célok elérésének biztosítására 
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KOMMUNIKÁCIÓM STÍLUSA - Kérdőív 
 
Önnek bizonyára van elképzelése önmagáról, mint személyes kommunikátorról, ezen belül 
arról, hogyan érzékeli önmaga kommunikációs módját, más szavakkal: kommunikációs 
stílusát. A kérdés nem az, hogy mit, hanem hogy miképpen kommunikál olyan két- vagy 
többoldalú helyzetben, mint a beszélgetés, vita, társalgás… 
Mivel nincs helyes kommunikációs stílus, az itt következő tételeknél sincs jó vagy rossz 
válasz.  
Kérjük, hogy ne töltsön sok időt az egyes tételeknél. Inkább az első szándéka irányítsa a 
válaszát. Olyan őszintén válaszoljon minden kérdésre, ahogy csak lehet. 
 
A következő válaszlehetőségeket találja az egyes kijelentéseknél: 
 
IGEN! =  teljes egyetértés az állítással; 
Igen  = egyetértés az állítással; 
?  =  sem egyetértés, sem egyet nem értés; 
nem  =  egyet nem értés az állítással; 
NEM  =  teljes egyet nem értés. 
 
Mindenféle emberrel kellemesen tudja érezni 
magát 

NEM! nem ? igen IGEN! 1. 

Könnyen nevet NEM! nem ? igen IGEN! 2. 

Készséggel kifejezi mások iránti csodálatát NEM! nem ? igen IGEN! 3. 

Amit mond az rendszerint hatással van az 
emberekre 

NEM! nem ? igen IGEN! 4. 

Olyan benyomásokat hagy az emberekben, 
amelyekre feltétlenül emlékeznek 

NEM! nem ? igen IGEN! 5. 

A jó viszony érdekében szokásszerűen megköszöni 
mások közreműködését 

NEM! nem ? igen IGEN! 6. 

Nagyon jó kommunikátor NEM! nem ? igen IGEN! 7. 

Némely ideges modorosságok tapasztalhatók a 
beszédében 

NEM! nem ? igen IGEN! 8. 

Nagyon lezser, laza kommunikátor NEM! nem ? igen IGEN! 9. 

Ha nem ért egyet valakivel, nagyon gyors a 
kihívásban 

NEM! nem ? igen IGEN! 10. 

Mindig pontosan fel tudja idézni utólag, hogy egy 
személynek mi volt a véleménye 

NEM! nem ? igen IGEN! 11. 

Nagyon könnyű felismerni a hangját NEM! nem ? igen IGEN! 12. 

Nagyon precíz kommunikátor NEM! nem ? igen IGEN! 13. 

Határozott benyomást tesz az emberekre NEM! nem ? igen IGEN! 14. 

A beszéde ritmusára vagy folyékonyságára 
időnként hatással van az idegessége 

NEM! nem ? igen IGEN! 15. 

 
Feszültség alatt ellazultan beszél 

NEM! nem ? igen IGEN! 16. 

 
A szeme pontosan azt tükrözi vissza, amit érez, 
amikor kommunikál 

NEM! nem ? igen IGEN! 17. 

 
Sokszor dramatizál dolgokat 

NEM! nem ? igen IGEN! 18. 

 
Mindig nagyon könnyű számára idegenekkel 
egyenlő alapon tárgyalni 

NEM! nem ? igen IGEN! 19. 
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Rendszerint szándékosan úgy reagál, hogy az 
emberek tudják, figyel rájuk 

NEM! nem ? igen IGEN! 20. 

 
Rendszeresen keveset mond magáról az 
embereknek mindaddig, amíg jól meg nem ismerte 
őket 

NEM! nem ? igen IGEN! 21. 

 
Amikor kommunikál, rendszeresen mesél vicceket, 
anekdotákat, történeteket  

NEM! nem ? igen IGEN! 22. 

 
Állandóan hajlamos arra, hogy gesztikuláljon, 
amikor kommunikál 

NEM! nem ? igen IGEN! 23. 

 
Szélsőségesen nyitott kommunikátor 

NEM! nem ? igen IGEN! 24. 

 
Hangosan szokott kommunikálni 

NEM! nem ? igen IGEN! 25. 

 
Idegenek kiscsoportjában nagyon jó kommunikátor 

NEM! nem ? igen IGEN! 26. 

 
Vitákban ragaszkodik a nagyon precíz 
meghatározásokhoz. 

NEM! nem ? igen IGEN! 27. 

 
A legtöbb társas helyzetben általában nagyon 
gyorsan szót kér 

NEM! nem ? igen IGEN! 28. 

 
Abszolút könnyű számára tartósan beszélgetni egy 
ellenkező neművel, akivel épp akkor találkozott 

NEM! nem ? igen IGEN! 29. 

 
Igen akkurátus szeret lenni, amikor kommunikál 

NEM! nem ? igen IGEN! 30. 

 
Mivel erős hangja van, könnyen félbeszakíthat egy 
beszélgetést 

NEM! nem ? igen IGEN! 31. 

 
Gyakran fejezi ki testével és hangjával, amit 
kommunikálni akar 

NEM! nem ? igen IGEN! 32. 

 
Erőteljes hangja van 

NEM! nem ? igen IGEN! 33. 

 
Kész személyes dolgokat feltárni önmagáról 

NEM! nem ? igen IGEN! 34. 

 
Uralja a társas helyzeteket 

NEM! nem ? igen IGEN! 35. 

 
Erős vitatkozó 

NEM! nem ? igen IGEN! 36. 

 
Ha egyszer bepörög egy heves vitába, nagyon 
nehéz leállítania önmagát 

NEM! nem ? igen IGEN! 37. 

 
Mindig különösen barátságos kommunikátor 

NEM! nem ? igen IGEN! 38. 

 
Igazán szereti nagy figyelemmel hallgatni az 
embereket 

NEM! nem ? igen IGEN! 39. 

 
Nagyon gyakran ragaszkodik ahhoz, hogy az 

NEM! Nem ? igen IGEN! 40. 
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emberek dokumentálják, vagy valamilyen 
bizonyítékkal támasszák alá azt, ami mellett 
érvelnek 

 
Megpróbálja gondjaiba venni az ügyeket, amikor 
emberek között van 

NEM! nem ? igen IGEN! 41. 

 
Terhes számára belecsöppeni egy lezáratlan vitába 

NEM! nem ? igen IGEN! 42. 

A legtöbb társas helyzetben hajlamos arra, hogy 
sokat beszéljen 

NEM! nem ? igen IGEN! 43. 

 
Nem verbális módon nagyon kifejező társas 
helyzetekben 

NEM! nem ? igen IGEN! 44. 

 
Ahogy mond valamit, az rendszerint benyomást 
tesz az emberekre 

NEM! nem ? igen IGEN! 45. 

 
Amikor kommunikál, nagyon bátorítóan szokott 
hatni az emberekre 

NEM! nem ? igen IGEN! 46. 

 
Aktívan használ sok arckifejezést, amikor 
kommunikál. 

NEM! nem ? igen IGEN! 47. 

Nagyon gyakran túlzó szavakat használ, hogy 
hangsúlyozzon valamit 

NEM! nem ? igen IGEN! 48. 

 
Különösen figyelmes kommunikátor 

NEM! nem ? igen IGEN! 49. 

 
Általában nyíltan fejezi ki érzéseit és érzelmeit. 

NEM! nem ? igen IGEN! 50 

 

 
Ha véletlenszerűen összeállítanának egy Önnel együtt hattagú csoportot, valószínűleg jobb 
kommunikátori készséggel rendelkezne, mint (jelöljön meg egyet): 
 

Öten közülük Négyen 
közülük 

Hárman 
közülük 

Ketten 
közülük 

Egy közülük Egy sem 
közülük 

51. 
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Kulcs a kommunikátor stílusát mérő kérdőívhez 
 
1. Csak 45 kijelentést értékelünk. Tíz alcsoportot, egyenként 4 kijelentéssel, független 

változóként értékelhetünk. Egy alcsoport: a kommunikátor kép, függő változóként 
értelmezhető. Az 1., 2., 12., 25., 31., és 33. kijelentés vatta jellegű ezért figyelmen kívül 
hagyandó. 

2. A kijelentések többségének a következő súlyszámokat adjuk: IGEN! = 5, igen = 4, ? = 3, 
nem = 2, NEM! = 1. Az F-fel megjelölt kijelentéseknél a súlyértékeket fordítva kell 
alkalmazni, vagyis NEM! = 5 … IGEN! = 1. 

 
Kérdések hovatartozása 

Barátságos 3 6 38 46  

Benyomást keltő 4 5 14 45  

Ellazult 8F 9 15F 16  

Veszekedő – vitázó 10 36 37 42F  

Figyelmes 11 20 39 49  

Precíz 13 27 30 40  

Eleven – kifejező 17 23 44 47  

Drámai 18 22 32 48  

Nyílt  21F 24 34 50  

Uralkodó 28 35 41 43  

A kommunikátor képe: 7 19 26 29 51. 
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Törzsfőnökök és indiánok 

 

A következő oldalakon 4 „törzsfőnök” és 12 „indián” leírását találja. 3 különböző típusú 
indián van: harcosok, vadászok és sámánok. 

 

Mindegyik törzsfőnök másféle vezérségi stílust követ. Önnek kell eldöntenie, hogy melyik 
indián melyik törzsfőnökkel jönne ki a legjobban. Mindegyik törzsfőnökhöz, tartoznia kell 
egy harcosnak, egy vadásznak és egy sámánnak. Mindegyik indiánt be kell osztania 
valamelyik törzsfőnökhöz, tehát 4 csapatot kell kialakítania, mindegyik csapatban legyen 
egy törzsfőnök, egy harcos és egy sámán. 

 

Viharfelhő S1. 

Harcos  
Vadász  
Sámán  
 
 
Száguldó Mén S2. 

Harcos  
Vadász  
Sámán  
 
 
Fénylő Hold S3. 

Harcos  
Vadász  
Sámán  
 
 
Ülő Bika S4. 

Harcos  
Vadász  
Sámán  
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TÖRZSFÖNÖKÖK 
 
 
SZÁGULDÓ MÉN NAGYFŐNÖK . 
 

 Csatába lovagol harcosaival, a parancsok kiadása előtt megbeszéli velük a 
haditervet. 

 Elkíséri vadászait a vadászatokon, megmondja, hogy hány állatot ejtsenek el, illetve 
személyesen segít nekik, amikor különösen vad, vagy ravasz állatra vadásznak. 

 Fő sámánjának jelzi, hogy milyen varázslatra van szükség, és elmagyarázza, hogy 
hol találhatók az ehhez szükséges különleges növények, gyökerek és állati részek. 

 Sokan kedvelik a segítőkészségéért.  
 
VIHARFELHŐ NAGYFŐNÖK   
 

 A csatába vezeti harcosait, és pontosan megparancsolja, hogy milyen taktikát 
alkalmazzanak. 

 A vadászcsapat élén lovagol, megmondja vadászainak, milyen állatokat vegyenek 
üldözőbe, hogyan ejtsék őket csapdába, és hogyan öljék meg őket. 

 Sámánjainak pontosan megmondja, hogy milyen varázsénekeket énekeljenek, és 
milyen szavakat kántáljanak. 

 
ÜLŐ BIKA NAGYFŐNÖK  
 

 Nem megy el a háborúba, de megadja, az átfogó stratégiát. Amikor csatába küldi 
harcosait, elmondja nekik, hogy biztos a győzelmükben. A küzdelem után figyelmesen 
áttanulmányozza a csatával kapcsolatos jelentéseket. 

 A vadászat célkitűzéseit meghatározza és vadászaival közösen áttekinti az 
eredményeket, de nem kíséri el őket a vadászatokon. A sátrában marad és a fehér 
emberel való következő békeszerződést tervezi. 

 Kérdések nélkül megiszik bármilyen varázsitalt, amit Sámánjai készítettek 
 
 
 
FÉNYLŐ HOLD NAGYFŐNÖK  
 

 Sohasem Ő a csata élharcosa, inkább a hegytetőn áll és onnan nézi a küzdelmet. 
Átbeszéli harcosaival, azokat a taktikai lépéseket, amelyeket használni akarnak, és 
lélekemelő csataindító beszédet mond a harc előtt. 

 A vadászat célkitűzéseit meghatározza és tanácsokat ad a vadászati technikákat 
illetően, ha segítséget kérnek tőle. Időnként elmegy a vadászatokra és a nehéz 
vadászatok esetében elmondja a véleményét. 

 Arra bíztatja Sámánjait, hogy új varázsénekeket és táncokat próbáljanak ki, 
valamint megvitatja velük, hogy mennyire voltak hatékonyak ezek az ötletek. 
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INDIÁNOK 

 

Fényes Lándzsa: - ígéretes fiatal harcosnő, bátor és ügyesen kezeli az íjat és a lándzsát – nem 
igazán járatos a harctaktikákban, de sokan hisznek abban, hogy idővel nagyszerű csatavezér 
válik majd belőle.  

Vándor Varjú: - kitűnő vadász, aki különösen jó a nyomkövetésben – imádkozik az 
állatok szelleméhez, és néha a vadászatok helyett órákig figyeli a madarakat és a bölényeket.  

Kicsi Kígyó: - sámán tanonc – most adta oda utolsó gyöngyeit egy varázsénekekkel teleírt 
ősi kőtábláért és kölcsönkérte a sámán-süveget a nagybátyától. Bizonytalan és azon tűnődik, 
vajon jól tette-e, hogy megvált a kedvenc gyöngyeitől?   

Fehér Sas: - a vadászat elismert mestere – azt tartják róla, hogy napokig követett egy 
szarvast a kopár sziklákon, és száz lépés távolságból szíven tud lőni egy bölényt. 
Mostanában azonban mintha a fáradtság jelei mutatkoznának rajta. 

Törött nyíl: - új harcos, részt vett az íjjal és a tomahawkkal foglalkozó alapképzésen, de még 
sohasem volt csatában.  

Szellemlátó: - bölcs öreg sámán, aki egyszer megmentette a törzsfőnök kedvenc fiának életét 
egy gyógynövényekből és gyökerekből álló csodálatos saját készítésű keverékkel – messze 
híres bölénytáncáról. 

Ravasz Róka: - fiatal sámán, akiről az egész falu beszél, mert nemsokára kipróbál egy új 
varázséneket, amellyel  egy egész szarvascsordát akar a faluba csalogatni.  Teljesen biztos 
magában, hogy sikerülni fog a terve. 

Vad Csikó: - fiatalon került a törzshöz, jelenleg csúcsformában van. Heves harcos, aki 
csodálatot vált ki a fiatal bátor harcosokból – büszkén emlékeiben őrzi Cheyenne törzsi 
gyökereit. Nemrég megsérült és ő aggódik, hogy biztos behegedjen a következő csata idejére. 

Merengő Falevél: Nem a legbátrabb vadászlány a törzsben és sokat hibázik. Egyszer 
mindössze 10 lépésnyiről elvétett oldalról egy alvó bölényt. Még a saját anyja is azt gondolja 
róla, hogy egy kicsit lassú a felfogása. 

Bölényvadász: - eddig csak egy vadászidényben vett rész, viszont hatalmas bátorságról tett 
tanúbizonyságot, amikor segítség nélkül megölt egy medvét. Sokan kinevették, amikor 
egyszer a saját maga állította csapdába esett és ki kellett menteni. 

Éji Bolyongó: - sámánnőként nagyszerű hírnévre tett szert, a gyógyításban rendkívüli 
készségei vannak. Rengeteget aggódik a nagy felelősség miatt, ezért gyakran nem tud 
aludni, ami aztán hatással van az esőtáncban nyújtott teljesítményére. 

Bátor Medve: - nagyszerű harcos, aki mindenki másnál több skalpot tűzött a totemoszlopára 
– Ő volt a vezérharcosa a hét kanyon melletti csatának, amikor a törzs sikeresen legyőzte a 
fehér ember egyik lovashadosztályát. 
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Vezetési stílusok  
 

  

  

  

Száguldó Mén Fénylő Hold 

Viharfelhő Ülő Bika 
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Munkatársi szükségletek  
 

1 szint:____________________________ 

 

 

 

2. szint:____________________________ 

 

 

 

3. szint:____________________________ 

 

 

 

4. szint:____________________________ 

Alapvető Készségek  
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Mi lenne, ha…..? 
 

Mit tenne, ha nyerne 500 millió Forintot? 
 
Osztályozza az alábbi dolgokat aszerint, hogy az Ön számára mennyire fontosak: 
 
 
 
Prioritás – 1. rész FONTOSSÁGI SORREND 

 
 

Jelentős összeget adományoznék egy jótékonysági alapnak _________ 

Megvenném álmaim autóját _________ 

Nagy házat vennék előkelő környéken _________ 

Takarékoskodnék a nyugdíjamra _________ 

Luxushajón világkörüli útra vinném a családomat _________ 

Egy fergeteges bulit rendeznék a barátaimnak _________ 

Otthagynám a munkát és egyetemre mennék tanulni _________ 

Vennék egy aranyrögöt és biztonságos helyre rejteném _________ 

5 évre előre bevásárolnék konzervekből és tartós élelmiszerekből _________ 

Felvásárolnék egy egész ruhatárat a legújabb divat szerint _________ 

 

Prioritás – 2. rész 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
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A HUMANISZTIKUS PSZICHOLÓGIA - Jegyzetek 
 

 

MOTIVÁCIÓS ELMÉLET  
 
A MOTIVÁCIÓRÓL ÁLTALÁBAN 
 
A „motiváció” szó a latin „movere” – mozgás – szóból ered, aminek megfelelőjét 
megtalálhatjuk a magyar nyelvben is, amikor késztetésről, vagy a viselkedés 
hajtóerejéről beszélünk. A motiváció és az erről szóló elméletek tágabb értelemben 
azt próbálják magyarázni, hogy miért viselkednek az emberek úgy, ahogy 
viselkednek. 
A viselkedés miértjére sok és változatos elmélet született már: a magyarázatok az 
„ösztönöktől” (melyek számát egy időben 6000-re (!) tették) a neurofiziológiai 
folyamatokon keresztül a különböző változók (a belső hajtóerő, a szokások, a 
hiedelmek, a külső jutalmak stb.) közötti kölcsönhatásokra épülő modellekig 
terjednek. A motivációelméletek mindegyike arra keresi a választ, hogy mi 
magyarázza az emberek viselkedését. Egyik elmélet sem tökéletes: a motiváció 
korszerű értelmezése a gyakorlati feladatok megoldása során hol erre, hol arra az 
elméletre épít. 
 

MASLOW-FÉLE SZÜKSÉGLETMÉLET 
 
A különböző szükségletek osztályairól, azok egymáshoz való viszonyáról Abraham 

Maslow dolgozott ki elméletet. Maslow megkülönbözteti a biológiai eredetű 

hiánymotívumokat, az alapszükségleteket azoktól, amelyek a hatékonyabb 
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társadalmi beilleszkedést szolgálják. Az utóbbiakat magasabb rendű, vagy fejlődési 

szükségletnek nevezi. 

maslow elméletének megfelelően, általános típusú szükségletek léteznek (fiziológiai, 

biztonsági, szeretet és megbecsülés) melyeket ki kell elégíteni ahhoz, hogy a személy 

nagylelkűen, egocentrizmus nélkül tudjon cselekedni. A szükségletek, mint 

előfeltételek hatnak, rendelkezünk minden adott pillanatban egy domináns 

szükséglettel, amelynek maximális hatása van a viselkedésre. Egy tini lány például, 

félhet attól, hogy a csoport nem fogadja el. Ennek következményeképpen heroint 

kezd el fogyasztani, mely biztosítja számára a normális szociális beilleszkedést, de a 

heroin fogyasztást a valahová való tartozás szükségletének ki nem elégítettsége 

motiválja. 

Maslow az embereket mozgató szükségleteket 7 kategóriába sorolta, melyeket 

hierarchikus szerkezetűnek képzelt el. A hierarchia alsó szintjén lévő szükségletek 

kifejezetten az emberre jellemzőek. 

 
Fiziológiai szükségletek: étel, ital, oxigén, megfelelő hőmérséklet, alvás iránti 
szükségletek. A legalapvetőbb szükségletek, olyan elemekhez kötődnek, mint levegő, 
élelem, alvás, víz stb. Amennyiben ezek a szükségletek nincsenek kielégítve, 
betegnek, ingerlékenynek és kényelmetlenül érezzük magunkat, fájdalmaink vannak, 
ezek az érzések a minél hamarabbi egyensúly visszaállítására irányítanak bennünket. 
Maslow szerint más dolgokra való (munka, szórakozás stb.) gondolás, más 
tevékenységek kivitelezése kizárólag ezen szükségletek kielégítése után történhet. 
 
 
Biztonsági szükségletek: fizikai védettség, a jövő kiszámíthatósága, pénzügyi 
tartalékok, egészség és munkabiztonság. 
Mind az állatvilágban, mind az emberek esetében alapvető szükséglet az, hogy 
biztonságban érezze otthonát, saját magát és utódait. Evolúciós szempontból a faj és 
az egyed fenntartást jelöli, éppen ezért szoros összefüggést mutat az agresszivitással. 
Az agresszivitás az etológusok magyarázatában nem más, mint saját magunk, vagy a 
faj biztonságát célzó eljárás. Állatoknál táplálékszerzésnél, utódok létrehozásakor, 
saját illetve utódok testi épségének megvédésénél kerül sor agresszióra. Ilyen 
esetekben a hangsúly a biztonság fenntartására irányul, mivel hatalmi harcoknak is 
az a végső célja, hogy a faj erősebb tagjai kerüljenek a csoport élére, illetve ezek 
nemzenek utódokat. 
Az emberek esetében a biztonsági szükségletek az otthonra, illetve a családra 
terjednek ki. Amennyiben valaki veszélyeztetve érzi saját vagy családtagjai 
biztonságát, ez a szükséglete válik uralkodóvá. Azok a gyermekek például, akik 
otthon erőszakot élnek át, nem tudnak elmozdulni a hierarchia felsőbb szintjeire, 
mivel állandóan a saját biztonságukra gondolnak. A társadalmi elszigetelődésnek 
egyik oka lehet a biztonság hiánya, éppen ezért főleg a nagyvárosi emberek gyakran 
fordulnak a vallás irányába, mivel itt legalábbis a halál után egy biztonságos világot 
ígérnek. 
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Szociális (társas) szükségletek: a valahová tartozás, a barátok iránti  szükséglet, 
annak a lehetősége, hogy szeretetet kapjunk és nyújtsunk. 
Ez a szükséglet magába foglalja a valahová tartozás igényét. Az emberek alapvető 
kívánsága, hogy valamilyen társadalmi csoportosulásokhoz tartozzanak: iskolai 
baráti társaság, vallási csoportok, klubok, család stb. Szükségünk van arra, hogy úgy 
érezzük, mások szeretnek és elfogadnak minket. 
A szeretet iránti szükséglet alapjait mind a pszichoanalitikus iskola, mind a 
behaviorista iskola (pszichológiai irányzat) képviselői kutatták, a központi kérdés a 
gyermeki ragaszkodás kialakulásának mechanizmusa volt. A behavioristák szerint a 
gyermek azért kezd el ragaszkodni a mamájához, mert ez mind másodlagos 
megerősítő van jelen az életben, az édesanya elégíti ki a primer szükségleteket 
8élelem, biztonság stb.) és ennek következményében alakul ki a ragaszkodás. Freud 
szerint a ragaszkodás egy alapösztön, mely már a születés pillanatában hat, és a 
velünk hasonló egyedek irányába nyilvánul meg. Köhler majmokkal végzett 
kísérleteivel vizsgálta, hogy a két ellenétes nézőpont közül melyik takarja a 
valóságot. A kismajmokat születésük pillanatában elválasztották anyjuktól és egy 
olyan ketrecbe helyezték, melyben egy „szőranya” és egy „drótanya” volt elhelyezve. 
A kismajom táplálékot mindig a drótanyán kapott. A kísérletben azt vizsgálták, hogy 
mennyi időt tölt az egyes bábukon. Az eredmények azt mutatták, hogy a nap nagy 
részét a kismajom a szőranyán tölti, gyakorlatilag csak enni jár át a drótanyára. 
Amennyiben a behavorista álláspont bizonyult volna igaznak, akkor a kismajom a 
drótanyán kellett volna, töltsön több időt, mivel ez biztosította a táplálékot. Mivel 
nem így történt, arra következtethetünk, hogy a saját fajtársainkhoz történő 
ragaszkodás, mint alapösztön jelenik meg, nem kapcsolódik különböző 
megerősítésekhez. 
A reklámok általában kihasználják ezt a szükségletet, a valahová való tartozás 
szükségletét, mivel akár cigaretta, akár kávé, akár sör reklámról van szó, az 
embereket mindig társas környezetben jelenítik meg. 
 
Megbecsülés irántiszükséglet: két fő csoportba sorolhatók, belső és külső 
szükségletekre. A belsők, pl. önbecsülés, elért sikerek, a külsők, pl. elismerés, 
presztizs, odafigyelés iránti szükséglet. 
A megbecsülés iránti szükséglet két típusát különíthetjük el. Az első, az 
önmegbecsülés, mely a feladatok teljesítéséből illetve a kompetenciaérzésből fakad. 
A második típusa a környezet részéről nyújtott figyelemre illetve elismerésre 
vonatkozik. Minden ember számára fontos, hogy kompetensnek érezze magát, s 
összefüggően a szeretet iránti szükséglettel, elvárja, hogy mások odafigyeljenek rá, ez 
hatalmat biztosít számára. Gyakran előfordul, hogy azok a személyek, akiknek az 
összes alsóbb rendű szükséglete ki van elégítve, de a megbecsülés, hatalom iránti 
szükségleteik valamilyen módon akadályozva vannak, olyan tevékenységekben 
keresnek kompenzálást, amint az autóvezetés, gyorsan és agresszíven vezetnek, 
ilyenkor kompetensnek érzik magukat „Figyeljetek rám, én mindenkit meg tudok 
előzni”. 
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Önmegvalósítás szükséglete: a bennük rejlő képességek megvalósításának 
szükséglete önmagunk fejlesztésének igénye. Ez az igényszint sohasem elégíthető ki, 
a növekedés mindig új igényeket szül. 
 
Önmegvalósítás szükséglete: a bennünk rejlő képességek megvalósításának 
szükséglete, önmagunk fejlesztésének igénye. Ez az igényszint sohasem elégíthető ki, 
a növekedés mindig új igényeket szül. 
Az önmegvalósítás iránti szükségelt alapvető kívánság arra, hogy állandóan jó és 
még jobb eredményeket érjek el, jobb legyek másoknál és érjek el mindent, amit 
valaki képes lehet elérni. Az emberek szükségét érzik annak, hogy valami 
maradandót alkossanak, ehhez megpróbálják maximalizálni potencialitásaikat, és 
olyan elfoglaltságokat keresnek (munkahely, hobby), melyek a legtöbb lehetőséggel 
kecsegtetik. Összefoglalva, maradandót úgy tudsz alkotni, ha írsz egy könyvet, 
gyerekeid lesznek, vagy ültetsz egy fát. 
 
Míg a hierarchia alapján lévő szükségletek kielégítését meg kell előzze az alattuk 
elhelyezkedő szükségletek kielégítése, addig a felsőbbrendű szükségletek együttesen 
is megjelennek. 
A hierarchiában magasabb szinten elhelyezkedő szükséglet csak akkor hat a 
viselkedésre, ha az alapvetőbbek, az alacsonyabb szintűek ki vannak elégítve. Ez a 
hierarchia-törvény. A Maslow-i motivációs alapelv, hogy mindig a következő, még 
kielégítetlen szükséglet motivál. 
 
 
Maslow később továbbfejlesztette modelljét. Kiegészítette további két növekedési 
szükségleti szinttel az önmegvalósítást megelőzően, ezek a(z) 
Megismerés iránti szükségletek: tudni, megérteni, megmagyarázni dolgokat és 
Esztétikai szükségletek: a szimmetria, rend, és a szépség iránti igény. 
Az önmegvalósítási igény (a kiteljesedés és a saját képességek kiaknázása) 
kielégítését követően a továbbfejlesztett modellben megjelenik az igény mások 
segítésére a kiteljesedésben és potenciáljuk kiaknázásában (transzcendencia igény). 
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Konfliktuskezelési stratégiák 

Karikázza be A vagy B jelet a mellékelt táblázatban annak megfelelően, hogy 
önmagára vonatkozóan az adott állítást helyesnek érzi-e! 

 
1 A. Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a problémamegoldás 

lehetősége 
 B. Ahelyett, hogy olyasmiről tárgyaljunk, amiben nem értünk egyet, inkább azokat a 

dolgokat igyekszem hangsúlyozni, amelyekben mindketten egyetértünk. 
 
2  A. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
 B. Igyekszem mindazzal foglakozni, ami nekem is és neki is fontos. 
 
3  A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 
 B. Igyekszem a másik érzései kímélni és megóvni a kapcsolatot. 
 
4  A. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
 B. Néha lemondok saját kívánságaimról, engedve a másik kívánságainak. 
 
5 A. Állandóan keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában. 

B. Igyekszem megtenni mindazt, ami a haszontalan feszültségek elkerülése érdekében 
szükséges. 

 
6  A. Igyekszem elkerülni, hogy kellemetlenséget csináljak magamnak. 

B. Igyekszem nyerő helyzetbe kerülni. 
 
7 A. Megpróbálom későbbre halasztani az ügyet, hogy legyen időm átgondolni. 

B. Kölcsönösségi alapon engedek bizonyos pontoknál. 
 
8 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés kifejtésre 
kerüljön. 

 
9  A. Úgy érzem, nem mindig érdemes a nézeteltérések miatt gyötrődni. 

B. Nem sajnálom az erőfeszítést, hogy a magam útját járhassam. 
 
10 A. Határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
 
11 A. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés kifejtésre 

kerüljön. 
B. Igyekszem a másik érzései kímélni és megóvni a kapcsolatot. 

12 A. Néha elkerülöm az állásfoglalást, olyan esetben, amikor az vitát eredményezne. 
B. Nem bánom, ha megtart valamit az állításaiból, ha Ő is hagyja, hogy megtartsak 
valamit a magaméiból. 

 
13 A. Közös alapot javaslok. 

B. Azon vagyok, hogy elfogadtassam az érveimet. 
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14 A. Elmondom gondolataimat és érdeklődéssel hallgatom az övéit. 
B. Racionális érvekkel lezárom a vitát. 

 
15 A. Igyekszem a másik érzései kímélni és megóvni a kapcsolatot. 

B. Igyekszem megtenni, ami a feszültségek elkerülése érdekében szükséges. 
 
16 A. Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit.  

B. Igyekszem meggyőzni a másikat arról, hogy az álláspontom helytálló. 
 
17 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Igyekszem megtenni, ami a haszontalan feszültségek elkerülése érdekében 
szükséges. 

 
18 A. Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az elképzeléseit. 

B. Nem bánom, ha megtart valamit az állításaiból, ha Ő is hagyja, hogy megtartsak 
valamit a magaméiból. 

 
19 A. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés kifejtésre 

kerüljön. 
B. Megpróbálom későbbre halasztani az ügyet, hogy legyen időm átgondolni. 

 
20 A. A nézeteltérések haladéktalan megbeszélésére törekszem. 

B. Próbálom megtalálni a nyereség és veszteség mindkettőnkre nézve méltányos 
kombinációját. 

 
21 A. Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik kívánságait. 

B. Mindig kész vagyok a probléma közvetlen megvitatására. 
 
22 A. Megpróbálok átmeneti álláspontot találni az Övé és az enyém között.  

B. Érvényesítem kívánságaimat. 
 
23 A. Gyakran igyekszem gondoskodni arról, hogy a megoldás mindnyájunkat 

elégedettséggel töltsön el. 
B Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a problémamegoldás 
lehetősége. 

 
24 A. Ha úgy tűnik a másikról, hogy álláspontja nagyon fontos a számára, megpróbálok 

igazodni a szándékaihoz. 
B. Igyekszem rávenni, hogy érje be egy kompromisszummal. 

25 A. Igyekszem megvilágítani számára álláspontom logikáját és előnyeit. 
B. Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik kívánságait. 

 
26 A. Közös alapot javasolok. 

B. Szinte mindig törődöm vele, hogy a megoldás mindkettőnk számára kielégítő 
legyen. 

 
27 A. Néha elkerülöm az állásfoglalást, olyan esetben, amikor az vitát eredményezne. 

B. Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az elképzeléseit. 
 
28 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 
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B. Általában keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában. 
 
29 A. Közös alapot javaslok. 

B. Úgy érzem, nem mindig érdemes a nézeteltérések miatt gyötrődni. 
 
30 A. Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit. 

B. Mindig megosztom a problémát a másikkal a megoldás érdekében. 

Konfliktusok kezelése 

 V P K E A V P K E A 

1    A      B 

2   A    B    
3 A         B 

4   A       B 

5  A       B  
6    A  B     
7    A    B   
8 A      B    
9    A  B     
10 A       B   
11  A        B 

12    A    B   
13   A   B     
14  A    B     
15     A    B  
16     A B     
17 A        B  
18     A   B   
19  A       B  
20  A      B   
21     A  B    
22   A   B     
23  A       B  
24     A   B   
25 A         B 

26   A    B    
27    A      B 

28 A      B    
29   A      B  
30     A  B    

           

 

Adja össze oszloponként a bekarikázott A-k vagy B-k számát.  
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Megoldási kulcs 

Adja össze oszloponként a bekarikázott A-k vagy B-k számát. Az egyes oszlopok 
jelentése a következő: 

V= versengő; P= problémamegoldó; K= kompromisszum kereső; E= elkerülő; A= 
alkalmazkodó 

Amennyiben az adott vonásban 10 pont feletti értéket ért el, akkor az a konfliktus 
kezelési stratégia jellemző Önre. 3 pont alatti értéknél az adott stratégiát nem szokta 
alkalmazni. 5 ponttól már jellemzőnek tarthatja Önmagára nézve az adott vonást, 
vagyis képes arra, hogy a stratégiával éljen. Egyszerre többféle stratégia alkalmazása 
is előfordulhat. 

 

 

  



  Vezetőképző Szeminárium 

 

ÁROP 1.A.2. oldal 22 
 

FOGD EL AZ IDŐTOLVAJT! 
 

Zavarok 
 
Környezet 

Ha nem mindig megy minden úgy, ahogy szeretnénk, vagy ahogy elterveztük, 
annak az az oka, hogy időközben minduntalan zavarok jelentkeznek. Sokat saját 
magunk okozunk, a többiért a környezetünk a felelős. 

Önelemzés Kezd azzal, hogy elemzést készítesz önmagadról! 
Időtolvajok Ki és mi lopja az időnket? Milyen időtolvajokat ismerünk? 
Zavaró 
tényezők 

A következő kérdések segítenek neked munkahelyi körülményeid 
megvizsgálásában és a zavaró tényezők azonosításában. 

 

Önértékelés: idő tolvajaim 
Szinte 

mindig 
Gyak-

ran 
Néha Szinte 

sosem 

 IGAZ 

(1) a TELEFON állandóan zavar, a beszélgetések többnyire 
feleslegesen hosszúak! 

    

(2) a kívülről és az irodából jövő LÁTOGATÓK miatt saját 
munkámhoz hozzá sem jutok. 

    

(3) a MEGBESZÉLÉSEK túl hosszúak, az ülések eredménye 
számomra nem kielégítő. 

    

(4) a nagy, vagyis időigényes és ezért kellemetlen feladatokat 
halasztgatom, vagy igen nehezen tudom befejezni. 
HALOGATOK 

    

(5) Hiányzik az egyértelmű FONTOSSÁGI SORREND, ezért 
túl sok feladatot próbálok egyszerre elintézni. Sokat packázok. 

    

(6) Időbeosztásomat és a határidőket nagy IDŐZAVARBAN 

tudom tartani, előre nem látható dolgok miatt, vagy azért, 
mert túl sokat vállalok magamra. 

    

(7) Túl nagy a PAPÍRHEGY az íróasztalomon, a levelezés, 
olvasás sok időt vesz igénybe, az asztalom nem éppen példás. 

    

(8) A másokkal való KOMMUNIKÁCIÓM hiányos. Az 
elkésett INFORMÁCIÓK, a félreértések, súrlódások 
napirenden vannak. 

    

(9) A FELADATOK ÁTRUHÁZÁSA ritkán sikerül teljesen, 
olyan dolgokat is intézek, amelyeket mások is megtehetnének. 

    

(10) nehezemre esik NEMET MONDANI, ha mások 
szeretnének valamit tőlem, pedig nekem a saját munkámat 
kellene végeznem. 

    

(11) Az egyértelmű szakmai és személyes CÉLOK KITŰZÉSE 
hiányzik az életrendemből. Nem látom értelmét annak, amit 
egész nap csinálok. 

    

(12) Hiányzik a szükséges ÖNFEGYELEM ahhoz, amit 
vállaltam, végre is hajtsam. 

    

Számold össze oszloponként a jeleket és határozd meg az 
összes pontszámodat. *0 *1 *2 *3 

Összesen pontszám 
 
 

 
 
Értékelésem: 
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0-17 pont: idejét nem tervezi, hagyja, hogy mások sodorják. Sem saját magát, sem másokat 
nem tud helyesen irányítani. Az Ön számára új és sikeres élet kezdődhet az 
időgazdálkodással. 
18-24 pont: Megpróbálja az idejét kézben tartani, de nem elég következetes ahhoz, hogy ez 
sikerüljön. 
25-30 pont: Jól gazdálkodik az idejével, de még van mit javítania. 
31-36 pont: Gratulálunk (ha -önmagával szemben is – becsületesen válaszolt) példakép lehet 
mindenki számára, aki meg akarja tanulni, hogyan bánjon jól az idejével. Engedje meg, hogy 
mások is okuljanak a tapasztalataiból, és adja tovább „az időgazdálkodás ABC-jét. 
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A kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása  
 

1. Légy proaktív 

 A személyes látásmód alapelvei 
2. Már a kezdetkor lásd a célt! 

 Önmagunk irányításának alapelvei 
3. A fontos dolgokat tedd az első helyre! 

 Az önmenedzselés alapelvei 
4. Törekedj a kölcsönös győzelemre! 

 A személyközi vezetés alapelvei 
5. Először a másikat értsd meg, aztán értesd meg magad! 

 Az empátián alapuló kommunikáció alapelvei 
6. Használd ki a szinergiákat! 

 A kreatív együttműködés alapelvei 
7. Élezd meg a fűrészt! 

 Önmagunk kiegyensúlyozott megújítása 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahogy nézel, döntően befolyásolja, amit látni fogsz! 

(Bán Zsuzsanna) 

 

 



 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

36. számú melléklet 
 
 
 
 

Vezetőképzés – jelenléti ív 





 

Rakaca körjegyzőség polgármesteri hivatalainak 
és önkormányzati intézményeinek szervezetfejlesztése 

(ÁROP 1.A.2) 

Rakaca 
körjegyzőség 

 

 

 
 
 
 
 
 

37. számú melléklet 
 
 
 
 

Ügyfélszolgálati képzés – diasor 



Az ügyfélszolgálat művészete



Az ügyfélszolgálat művészete

• Milyen személyiségvonások szükségesek az ügyfélszolgálati 
munkához?

• Hogyan lehet együttműködő kapcsolatot kialakítani másokkal?

• Mit jelentenek a kontroll alatt nem tartható non-verbális jelzések?

• Miképpen viselkednek ügyfélként az emberek?

• Ki hogyan befolyásolható, és ki hogyan befolyásol másokat?

• Hogyan oldjon meg hatékonyan és eredményesen problémákat?

• Hogyan kezelje a reklamációt?

• Hogyan tájékoztasson egyértelműen?

• Hogyan lehet telefonon gyors és eredményes?

• Hogyan oldja a munkahelyi stresszt?



Az ügyfélszolgálati munkakörre 
megfelelő személyiség
• kommunikációképesség

• egyenrangú kapcsolat 
megteremtésének képessége

• stresszhelyzetek 
kezelésének képessége

• kompromisszumkészség

• érdekérvényesítő képesség

• problémaérzékenység és 
problémamegoldó készség

• empátiás képesség

• szervezőkészség

• felelősségvállalás képessége

• önbizalom

• önismeret

• döntéshozás képessége

• konfliktuskezelési képesség

• optimizmus

• kiegyensúlyozottság



Hippokratészi besorolás

• A temperamentum alapján négy kategória

• derűlátó (szangvinikus)

• gyakorlatias (kolerikus)

• depressziós (melankolikus)

• nyugodt, közönyös (flegmatikus)



Az ügyfélszolgálat művészete

• Milyen személyiségvonások szükségesek az 

ügyfélszolgálati munkához?

• Hogyan lehet együttműködő kapcsolatot 

kialakítani másokkal?



Kapcsolattartási formák

• Szülői Én

• Szüleink mintája (tiltás, engedélyezés, szabályozás)

• Legtöbbször tiltó viselkedés

• Fölérendelt helyzetet teremt

• Felnőtti Én

• Segít az információk feldolgozásában

• Segíti az egyenrangú párbeszéd megteremtését

• Gyermek Én

• Szorongás, elutasítottság, dac



A jó benyomás titka az 
ügyfélszolgálatos természetes 
viselkedése

• Művi közvetlenség

• Reakciók kontrol alatt – ügyfél megérzi, úgy 

gondolja, valamit eltitkolunk

• Gyanakvóvá válik

• A természetesség fontos része az Én-képünk



Az ügyfélszolgálat művészete

• Milyen személyiségvonások szükségesek az 

ügyfélszolgálati munkához?

• Hogyan lehet együttműködő kapcsolatot 

kialakítani másokkal?

• Mit jelentenek a kontroll alatt nem tartható non-

verbális jelzések?



Kommunikáció az ügyfélszolgálatban
• A kommunikáció során a „mit mondunk” és a „hogyan 

mondjuk” elválaszthatatlan egymástól

• A „hogyanon” több múlik, mint a közlés tartalmán

• Eszközünk a nyelv

• Kerüljük a szakzsargont, a szakkifejezéseket

• Metanyelv

• Non verbális közlések

• A szemtől szembeni kommunikáció kb. 70%-a nem 
szóbeli csatornákon folyik

• Arckifejezés, tekintet

• Testtartás, gesztusok

• Érintés



Udvariassági irányelvek

• A köszönés

• „Jó napot kívánok”

• „Kezét csókolom”

• „Szia”, „Hello”

• A bemutatkozás

• Sanyi vagyok

• A megszólítás

• Kovács úr, Kedves Katalin



Az ügyfélszolgálat művészete

• Milyen személyiségvonások szükségesek az 
ügyfélszolgálati munkához?

• Hogyan lehet együttműködő kapcsolatot 
kialakítani másokkal?

• Mit jelentenek a kontroll alatt nem tartható non-
verbális jelzések?

• Miképpen viselkednek ügyfélként az emberek?



Ügyféltípusok

• Nyuszi

• Jogainak csak kis részével él

• Házőrző

• Tisztában van a jogaival és él is velük

• Farkas

• Túllépi a kereteket

• Elefánt

• Tudatlan, túl sokat akar, vagy fogalma sincs a 
lehetőségeiről



A nehéz típusú ügyfelek kezelése

• Nyuszi

• sohasem tudhatjuk hányadán állunk velük

• sajnáltatják magukat

• Farkas

• agresszivitásával félelmet kelt

• célja: egyoldalú nyereség elérése

• Elefánt

• a szabályokat nem ismeri

• nem érzékeli, mikor sért meg másokat



Nyuszi ügyfél kezelése

1. Megállapodásainkat foglaljuk írásba és írassuk 
alá vele!

2. Tárgyalásainkról készítsünk írásbeli 
emlékeztetőt!

3. Szóbeli jóváhagyását ne vegyük készpénznek!

4. Ha valamit nem hajlandó aláírni, akkor szóbeli 
igenje valójában NEM, vagy talán



Farkas ügyfél kezelése
1. Ismerd fel saját érzéseidet! 

2. Türelmesen hallgasd végig ügyfeledet, mondanivalóját ne 
szakítsd félbe! 

3. Ellenőrizd, jól értetted-e őt! 

4. Ezután ismertesd saját véleményedet! 

5. Különítsd el a véleményektől a tényeket! 

6. Ha igazad van, tarts ki véleményed mellett! 

7. Ha tévedtél, azt haladéktalanul ismerd el! 

8. Saját álláspontodról beszélj, ne az ügyfél álláspontját bíráld! 

9. Ne minősítsd ügyfeled személyiségét! 

10. Hangsúlyozd ki tárgyalásotok értelmét! 

11. Tárgyalj és ne vitatkozz! 



Elefánt ügyfél kezelése

1. Őszintén tárd fel előtte saját helyzetedet és 
lehetőségeidet!

2. Kérd ki véleményét és javaslatát az ügy 
lehetséges keretek közötti rendezésére 
vonatkozóan!

3. Ha azt akarod, hogy engedjen, légy vele 
nagylelkű!

4. Ha senkit nem hozol hátrányos helyzetbe, 
egyezz bele a kérésébe!



Az ügyfélszolgálat művészete
• Milyen személyiségvonások szükségesek az 

ügyfélszolgálati munkához?

• Hogyan lehet együttműködő kapcsolatot kialakítani 
másokkal?

• Mit jelentenek a kontroll alatt nem tartható non-verbális 
jelzések?

• Miképpen viselkednek ügyfélként az emberek?

• Ki hogyan befolyásolható, és ki hogyan befolyásol 
másokat?

• Hogyan oldjon meg hatékonyan és eredményesen 
problémákat?



Probléma megoldási módszerek

• Elkerülő magatartás

• Megoldó magatartás

• Generáló magatartás

• Ki a problémagazda?



Az előítéletek

• Miért bizalmatlanok az ügyfelek velünk 

szemben?

• Az emberek gyakran következetlenek és igazságtalanok

• Korrupciós hírek

• Az államapparátus nehezen érthető gyakorlata

• A vezetők jövedelme



Az előítéletek

• Miért vagyunk bizalmatlanok az ügyfelekkel 
szemben?

• Nekünk nincsenek előítéleteink, csak másoknak 
vannak

• Fájó, de első lépésként be kell látnunk: ahogy 
másoknak, nekünk is vannak előítéleteink

• Az ügyfelek kifejezetten szeretnek panaszkodni

• Hiába magyarázzuk el aprólékosan a dolgot „nem 
akarják” megérteni

• Az ügyfelek nagy része buta, neveletlen, tudatlan



Az előítéletek

• Miért vagyunk bizalmatlanok az ügyfelekkel 
szemben?

• A reklamáló ügyfeleknek gyakran (néha) Igazuk van

• Legjobb volna nullára csökkenteni az ügyfélpanaszok 
számát

• Ha bocsánatot kérünk, azzal elismerjük, hogy 
hibáztunk

• Ne vállaljuk magunkra mások hibáit, mert annak 
ránk nézve kellemetlen következményei lehetnek! 



Az előítéletek

• Miért vagyunk bizalmatlanok az ügyfelekkel 

szemben?

• Ha elismerjük, hogy hibát követtünk el, az ügyfél 
vérszemet kap…

• Ne döntsünk azonnal, mert ha tévedünk, végül 
miénk lesz a felelősség!

• Ne adjunk kompenzációt, mert elszemtelenedik az 
ügyfél!

• Ne bátorítsuk az ügyfelet a panaszkodásra, mert majd 
elborítanak bennünket a panaszok!



Az előítéletek

• Miért vagyunk bizalmatlanok az ügyfelekkel 

szemben?

• Ne kérdezgessük az ügyfelet, elégedett volt-e a 

panaszkezeléssel, mert még majd kitalál újabb 

panaszokat! 

• Szabaduljunk meg ezektől az előítéletektől! 



Az ügyfélpanasz, a reklamáció 
természetrajza
• Miért nem szeretjük a panaszt, reklamációt?

• Miért ellenszenves a reklamáló ügyfél?

• építő kritika < -- > ellenséges támadás 

• A reklamáció információtartalma

• Mitől indulatos a reklamáló ügyfél? 

• Mert úgy érzi, becsapták

• Mert számára a saját problémája a legnagyobb

• Mert mások, máshol, máskor már becsapták 

• Mert kénytelen megbízni azokban, akik véleménye 
szerint már hibáztak 



Mi a reklamáló ügyfél konkrét célja?

• Meg akarja kapni azt, amit eredetileg elképzelt

• (Ami nem feltétlenül egyezik azzal, amit mi ígértünk, 
kínáltunk!)

• A marketingkommunikáció során túlzások 
jelennek meg

• Pl. elektronikus ügyintézés gyorsan, 
problémamentesen



Mit vár tőlünk a reklamáló ügyfél?

• Megértést

• Őszinte bocsánatkérést 

• Megnyugtatást arra nézve, hogy az eset nem 
ismétlődik meg

• Konkrét problémája megoldását 

• Kompenzációt

• Néha csak annyit, hogy valahol büntetlenül 
levezethesse, kibeszélhesse mérgét



Szeretnek-e az ügyfelek panaszkodni? 

• Az ügyfelek általában nem szeretnek 
panaszkodni

• Szeretnék viszont megkapni mindazt, ami szerintük jár

• Csak minden 27. elégedetlen ügyfél reklamál

• Következményektől tartanak 

• Nem bíznak a reklamáció eredményes elintézésében 

• Sajnálják a reklamációra fordítandó időt 

• Szégyellik magukat



KONFLIKTUS ANATÓMIA

Okok, konfliktus reakciók, megoldási viszonyulások



Konfliktust kiváltó okok és 
körülmények

• Érdekek különbsége

• Információ hiányából fakadó

• Erős érzelmekből adódó kapcsolati

• Értékek, eszmék különbözőségéből 
adódó 



A probléma anatómiája

A PROBLÉMA

SZÁNDÉK ELLENSZÁNDÉK



Probléma reakciók

A Fekete Párduc Mechanizmus



Fekete Párduc Mechanizmus

1. Megtámadhatja a párducot.



2. Kirohanhat a házból és elmenekülhet
előle.

Fekete Párduc Mechanizmus



Fekete Párduc Mechanizmus

3. A hátsó lépcsőt használva, elkerülheti
a párducot.



Fekete Párduc Mechanizmus

4. Figyelmen kívül hagyhatja a 
párducot.



Fekete Párduc Mechanizmus

5. Megadhatja magát a párducnak.



Mechanizmusaink

• Megtámadás

• Menekülés

• Elkerülés

• Figyelmen kívül hagyás

• Megadás



Megoldások:
EGYÜTTMŰKÖDÉS DOMINÁL

ÖNÉRDEK DOMINÁL

KONFLIKTUSKERÜLŐ AGRESSZÍV, 
VERSENGŐ

PROBLÉMA-MEGOLDÓ 
ASSZERTÍV

KOMPROMISSZUM-
KERESŐ

ALKALMAZKODÓ
ALÁRENDELŐDŐ 

SZUBMISSZÍV

2010. március 11. 38



Elkerülő - menekülő

• Visszahúzódnak

• Feladják személyes céljaikat, kapcsolatukat

• Reménytelenség

• Hasznos:

• Ha a nyílt konfrontáció nagyobb kárt 
okoz.

• Kedélycsillapítás



Alkalmazkodó

• A kapcsolat fontosabb, mint a saját célok

• A harmónia megtartása

• Félnek, hogy kárt okoznak másoknak

• Hasznos

• Taktikai engedmények > viszonzást várva

http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/8teddy.jpg


Kompromisszumkereső

• Feladják saját céljaik egy részét és igyekeznek 
meggyőzni másokat, hogy tegyék ők is 
ugyanezt.

• Vigyázz, hogy túlzásba ne ess!



Versengő

• Lehengerel.

• Céljaik nagyon fontosak

• Győzelem, v. vereség!

• Kiszámíthatóbb

• Gyors döntések esetén hasznos

• A túl sok, akkor támadás, és agresszió



Problémamegoldó-együttműködő

• Értékek fontosak

• „a probléma az amit meg kell oldani”

• Nem nyugszanak addig, míg megoldást 
nem találnak.

• Legeredményesebb

• Segít megismerni a másik elképzeléseit

• Asszertivitás az egyik eszköze



ASSZERTIVITÁS

2010. március 11. 44

avagy az önérvényesítés képessége 



Asszertivitás jellemzői

• Eredménytervezés

• Helyszín- és 

időtervezés

• Én-közlések

• Önfeltárás

• Egyértelmű és konkrét 

megfogalmazás

• Elakadt lemez technika

• Empátia

• Önmagunk elismerése

• Összefoglalás



Lélektani technikáink

• Kölcsönösség – viszonzandó szívességek

• Elkötelezettség - hit

• Következetesség – pozitív benyomás

• Társadalmi Bizonyosság – többség ereje

• Vonzalom

• Tekintély

• Ritkaság – „csak most…”



Projektmenedzsment



Mi a projekt?

• egyedi cél

• határidő

• erőforrások

• minőségi előírások, 
keretek

• saját, feladatmegoldó 
szervezet

• PM módszertan

2

Cél

Határidő

Erőforrás

Minőség



A projektek hat fázisa

1. Lelkesedés 

3

2. Csalódás 

3. Pánik

4. Bűnbak keresés

5. Az ártatlanok megbüntetése

6. Dicséret és hála a távolmaradóknak



Projekt szakaszai

1. Előkészítés

Előkészítés Tervezés Végrehajtás Zárás –

értékelés

2. Tervezés

3. Végrehajtás

4. Zárás-értékelés



Előkészítés lépései

• Hatókör

• Erőforrásbecslés

5



Scope

• A scope, avagy hatókör alapvetően a projekt által a 
célok eléréséhez elvégzendő

• szakmai feladatok, 

• eljárások, 

• elérendő eredmények és 

• elkészítendő termékek meghatározását 
tartalmazza.
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Erőforrásbecslés

• Pénz
• Emberi erőforrás igény kompetenciák szerint 

(mérték-egységek: embernap, emberév, 
tanácsadói nap, mérnökév, stb.), ebből mennyi 
belső, mennyi külső 

• Eszközigény
• Anyagigény

7



A tervezési szakasz lépései

• Projekt szervezet kialakítása

• Scope (hatókör) meghatározásából levezethető a 
Feladat Lebontási Struktúra (FLS)

• Hálóterv kialakítása

• Projekt terv (idő és erő-ráfordítások is)

8



Hálótervezés lépései

1. Tevékenységek listázása

2. Tevékenységek sorrendbe állítása 

3. Tevékenységek átfutásának becslése

4. Ütemezés elkészítése

9



Hálótervezés

• Feladat lebontási struktúra

• Hálóterv

10

• Logikai kapcsolatok
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1.3.1.0
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Projekt dokumentációs rend

Az előállított elektronikus és papír alapú
dokumentumok

• strukturáltan rendelkezésre álljanak,

• tárolhatók és

• egyértelműen visszakereshetők legyenek.

11



Kommunikáció általában

• Belső, külső kommunikáció Felelőse

• Formája: szóbeli, írásbeli…

• Rendszeres megbeszélések!!!

12
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A végrehajtás feladatai:

• Projektindító értekezlet (kick-off meeting)

• A projekt termék megvalósítása

• Változáskezelés

• A projekt termék átadása – átvétele

• Kockázatmenedzsment

• A projekt kommunikáció működtetése

13



Kick-off meeting*

• Az értekezletnek meg kell adni a „súlyát”, 
erősítheti a csapattá válást és egyéni 
elköteleződést

• Emlékeztető készül róla

• Résztvevői: megbízó, teljes projekt csapat

*kezdő megbeszélés
14



Kick-off meeting

• Az értekezlet napirendi pontjai:

• Bemutatkozás

• A projekt fő célja

• A projekt feladatai

• A projekt szervezeti felépítése

• Működési szabályok

15



A zárás lépései

• Követő feladatok, munkák meghatározása

• Projekttagok visszaillesztése a szervezetbe

• Eszközök re-integrációja

• Lezáró elemzés, tapasztalatok rögzítése

• Lezáró értekezlet

• Záró jelentés

• Tájékoztatás

16



Lezáró értekezlet

• A projekt eredményei/termékei
• A záró szakasz projektmenedzsment termékei
• A termékekhez kapcsolódó vélemények, 

kiegészítések rögzítése
• Tapasztalatok, tanulságok összefoglalása

17



Lezáró értekezlet

• A záró jelentés tartalma, határideje, készítői
• A projekt vezetése megköszöni a projektben 

elvégzett munkát, és kiosztja a megérdemelt 
jutalmakat.

18



Projekt problémák

Hatókör 
pontatlan 

meghatározása
: 35%

Ütemezési 
gondok: 28%

Gyenge 
döntéshozó 

folyamat: 20%

Helytelen 
információk: 

9%

Változások: 8%
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Projekt problémák

Nem megfelelő 
erőforrás: 53%

Tisztázatlan 
felelősségi körök: 

27%

Nem teljes körű 
projektmanager: 

20%
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Projekt problémák

Szervezésbeli 
hiányosságok: 

32%

Nem alapos 
kontrol: 25%

Kommunikációs 
zavarok: 23%

Teljes 
erőbedobás 
hiánya: 20%

21



Kritikus területek

• Információ és kommunikáció

• Nem egyértelmű szabályozás

• Ütemezés

• Erőforrás

• Költségvetés

22



Befejezés ünneplése
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BEVEZETŐ  

 

Az ügyfélszolgálatos a teljes önkormányzat, annak egy bizonyos része, vagy egy 
adott program kulcsembere. Az ügyfélszolgálat nemcsak egyszerűen az 
önkormányzat iránti felelősséget és az eredményorientált munkát foglalja magában, 
hanem — mindenekelőtt — az emberekkel való kapcsolatokat és bánásmódot is. Az 
ügyfélszolgálat lényege a személyiségnek az a képessége, hogy az önkormányzat 
ügyfélszolgálati tevékenységét sikeresen elmozdítsa jelen állapotból egy kívánt 
jövőbeni állapotba, azaz magasabb teljesítményszintre.  

A magasabb teljesítményszintet ne még nagyobb energia ráfordítással, hanem a 
rendelkezésére álló lehetőségek és erőforrások stratégiailag és taktikailag optimális 
kihasználásával érje el. Vagyis nem többet kell dolgozni, hanem másképpen, 
hatékonyabban.  

Vezetőnek és beosztottaknak egy célja kell, hogy legyen: áthidalni az egyének és a 
kívánt ügyfélszolgálati teljesítmény közötti szakadékot.  
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AZ ÜGYFÉLTÍPUSOK ÉS KEZELÉSÜK 

Ügyfeleink megértése, várható viselkedésük megérzése, és az így kialakult 
helyzetekhez való gyors, könnyed alkalmazkodás a jó és tartós ügyfélkapcsolat 
kulcsa. Mindez az ügyfelekkel való kommunikáció közben valósul meg.  

A jó kommunikációnak az ügyfélkapcsolatokban három fő összetevője van:  

• a ráérzés,  
• a megfelelő közeg,  
• a megfigyelőképesség,  

Az ügyfélszolgálatosnak először ráérzéssel, empátiával kell közelíteni az adott 
témához. Ez olyan képesség, amelynek során a dolgokat a másik ember 
szemszögéből látjuk. Mielőtt bármilyen kommunikáció elkezdődne, kérdezzük meg 
magunktól „Vajon az a személy, akivel kommunikálni akarok, honnan nézi, hogyan 
látja és gondolja a megbeszéléssel érintett dolgot?‖ Gyakran előfordul, hogy 
kommunikációnk a mi értékrendünket fejezi ki, és nem a befogadó, az ügyfél 
szempontjából nézzük az ügyletet.  

Második kulcs a megfelelő kommunikációhoz a megfelelő kommunikációs közeg 
alkalmazása, Mikor kell levelet írni és mikor memorandumot? Mikor jobb egy 
telefonhívás? Mi az, amit csak személyesen lehet megbeszélni? Ezek annyira 
lényeges kérdések, hogy ezekkel az ügyfélszolgálatosnak még azelőtt foglalkoznia 
kell, mielőtt az ügyféllel kapcsolatba kerülne.  

Az ügyfelekkel történő jó kommunikációhoz szükséges harmadik lényeges képesség 
a jó megfigyelőkészség. Nem lehetünk jó kommunikátorok, ha nem hallgatjuk meg 
és nem értelmezzük, amit munkatársaink és ügyfeleink mondanak. Gyakran 
megszűrünk vagy zárolunk bizonyos információkat, amelyeket kapunk, mert 
valójában nem kívánjuk megérteni őket. Vagy egy kommunikációs üzenetet inkább 
saját élettapasztalatunk és személyes hátterünk alapján értelmezünk ahelyett, hogy 
az ügyfél szemszögéből néznénk a dolgot. Ezért a jó megfigyelés kulcsa a sok 
szempontú értelmezés.  

Az ügyfelekkel történő megbeszéléseink különböző kommunikációs összetevőkből 
állnak. Az élőbeszédet felbonthatjuk beszédtartalomra (Mit mondunk egymásnak?) 
és beszédmódra (Hogyan mondjuk?). Ügyfeleinkkel történő kommunikációnk során 
kicseréljük egymással gondolatainkat, elmondjuk egymásnak véleményünket, 
feltárjuk, hogy mire van szükségünk, és elmondjuk, hogy miről szeretnénk 
információt kapni.  
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A ‘hogyan‘on gyakran. több múlik, mint a közlés tartalmán. A legtöbb embert 
cselekedeteiben nem az ésszerű megfontolások, hanem az érzelmei vezérlik. Ezek 
olyan pillanatnyi érzések, mint bosszúság, düh, félelem, elégedetlenség, 
megelégedettség; vagy érzelmekkel összekapcsolt olyan értékek, mint büszkeség, 
öntudatosság, bátorság, kellemetlen helyzetek elkerülése.  

Ez az érzelmi mechanizmus működik ügyfeleinknél, és hat nálunk is, akik 
kiszolgáljuk az ügyfelet. Viselkedésünk érzelmi indíttatása elsősorban arra vezethető 
vissza, hogy kötődünk egy sor érzelmileg színezett magatartásnormához, amelyek 
befolyásolják másokhoz, így ügyfeleinkhez való viszonyulásunkat is. Ilyenek:  

• a pontosság,  
• az igazságosság,  
• a becsületesség,  
• a hűség,  
• a rend,  
• a fegyelem,  
• az udvariasság,  
• a másikra való odafigyelés,  
• a segítségnyújtás  

… és még sok hasonló értékképzet. 

Életünk során megtanultuk a magatartásnormákat tisztelni és velük összhangban 
cselekedni. 

Az önkormányzat munkatársi köre, amelynek tagjai vagyunk, szintén rendelkezik 
viselkedési normarendszerrel, amelyhez az ügyfélszolgálatban alkalmazkodunk.  

Ha sikeresen akarjuk kezelni mások befolyásolási törekvéseit, esetleg manipulációs 
szándékát, meg kell ismernünk azokat a viselkedési sémákat - és ezek felismerésének 
módjait -, amelyekkel ügyfeleink élhetnek vagy visszaélhetnek egy-egy helyzetben.  

I.1. Az ügyféltípusok és jellemző magatartásuk  

Jellemző magatartásformáik alapján ügyfeleinket négy nagy csoportra osztjuk. Ez 
lehetővé teszi számunkra, hogy viszonylag könnyen felismerjük, hogy ki melyik 
csoportba tartozik, így viselkedésünkkel igazodni tudunk hozzájuk. A különböző 
vonások eltérő mértékben vannak jelen egyes ügyfeleinkben, azonban különböző 
mértékben mindegyik vonás benne van mindenkiben. Ám amíg az egyik 
ügyfelünknél bizonyos vonások alig észrevehetők, másikuknál ugyanaz a vonás az 
egész személyiséget uralhatja. A domináns tulajdonságoknak köszönhetően tudjuk 
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ügyfeleinket csoportokba sorolni. Oakwood embertípusaiból kiindulva ügyfeleink 
négy nagy csoportját nyuszi, házőrző, farkas és elefánt „címkével‖ illetjük.  

A NYUSZI típusú ügyfél domináns tulajdonságai:  

• félénk  
• határozatlan  
• érzéseit leplezi  
• menekül a felelősség elől  
• látszólag mindenbe beleegyezik  
• nem tud dönteni  
• könnyen megsértődik  
• elmenekül  
• jogainak csak kis részével él  

A HÁZŐRZŐ típusú ügyfél domináns tulajdonságai:  

• határozott  
• következetes  
• érzéseit kontrollálja  
• vállalja a felelősséget  
• nem egyezik bele mindenbe  
• amikor kell, dönt  
• szembenéz a nehézségekkel  
• megegyezésre törekszik  
• jogaival él  

A FARKAS típusú ügyfél domináns tulajdonságai:  

• agresszív  
• kiszámítható ? 
• negatív érzelmeit kimutatja  
• nem mindig mond igazat  
• mindenáron győzni akar  
• a döntést magánál tartja  
• mások jogait szándékosan megsérti  
• saját jogait túllépi  
• azt élvezi, ha a másik veszít  

Az ELEFÁNT típusú ügyfél domináns tulajdonságai:  

• nem méri fel a helyzetet  
• kiszámíthatatlan  
• dühöng vagy lelkesedik  
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• érvelése logikátlan  
• csak önmagára gondol  
• nincs tisztában jogaival  
• álláspontját képes megváltoztatni  
• meggyőzhető  

Domináns tulajdonságaikból következően a négy típusból a nyuszit, a farkast és az 
elefántot soroljuk a nehezen kezelhető ügyfelek közé,  

I.2. A nehéz ügyféltípusok kezelése  

Ismernünk kell ügyfeleinket ahhoz, hogy ügyfélszolgálati munkánkban képesek 
legyünk együttműködő kapcsolat kialakítására azért, hogy elérjük céljainkat, 
megnyerjünk másokat elképzeléseinknek, helytálljunk ellenséges környezetben, 
mások ne gázoljanak gátlástalanul keresztül rajtunk és ne használjanak ki bennünket, 
Meg kell tanulnunk az ügyfelekkel való célirányos bánásmód játékszabályait és 
tudnunk kell ezeket eredményesen alkalmazni.  

I.2.1. A nyuszi típusú ügyfelek kezelése  

A nyuszi típusú ügyfelekkel azért nehéz az együttműködés, mert sohasem tudhatjuk 
hányadán állunk velük. A legnagyobb probléma náluk, hogy sohasem merik 
kimutatni, ha valamivel nem értenek egyet, vagy valamilyen megoldás számukra 
nem megfelelő. Látszólag mindenbe beleegyeznek, amikor tárgyalunk velük, 
ígéreteket tesznek; amikor azonban cselekedniük kell, valójában nem tesznek 
semmit, vagy az ellenkezőjét teszik mindannak, amiben megállapodtunk.  

Gyakran folyamodnak játszmákhoz, amikor sajnáltatják magukat és különböző jól 
hihető magyarázatokat kreálnak viselkedésükre, Ha a nyuszi típus igent mond, az 
egyáltalán nem jelenti azt, hogy ő igent is gondol. Nála az igen szónak három 
jelentéstartalma van. Igenje „igen‖-t fed, amikor valóban egyetért velünk, vagy 
valamibe beleegyezik. Igenje „talán‖-t fed, amikor még nem döntött, vagy nem biztos 
a dolgában. Igenje „nem‖-et jelent, amikor valamivel nem ért egyet, vagy valamit 
nem fog teljesíteni. Kimondani azonban nem meri, mert úgy véli, hogyha nemet 
mond, akkor rossz színben tünteti fel magát, vagy konfrontációra kényszerülne 
velünk.  

Esetében sohasem lehetünk biztosak abban, hogy szóbeli megegyezéseinket betartja. 
Ha vele megállapodást kötünk, különös gonddal kell eljárnunk.  
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Irányelvek a nyuszi típusú ügyféllel történő megállapodásokhoz:  

1 Megállapodásainkat foglaljuk írásba és írassuk alá vele  

2. Tárgyalásainkról készítsünk írásbeli emlékeztetőt?  

3. Szóbeli jóváhagyását ne vegyük készpénznek  

4. Ha valamit nem hajlandó aláírni, akkor szóbeli igenje, valójában nem vagy talán,  

I.2.2. A farkas típusú ügyfelek kezelése  

A farkas típusú ügyfelek agresszivitásukkal félelmet keltenek másokban, így 
bennünk is. Ezáltal szeretnének előnyös helyzetet teremteni a maguk számára. 
Céljuk: egyoldalú nyereség elérése. Minden tárgyalásban azt élvezik, ha ők győznek, 
partnerük pedig veszít. Imádnak vitatkozni és másokat bírálni. Legtöbbször 
támadással kezdik mondanivalójukat, amivel ellenérzéseket váltanak ki 
partnereikben.  

Első és legfontosabb teendőnk ebben a helyzetben, hogy felismerjük érzéseinket, ami 
abban segít, hogy kezelni tudjuk először önmagunkat, s csak ezután az ügyfelet. A 
farkas típusú ügyfél szavai és testi jelzései mély visszhangot keltenek lelkünkben, 
ezért fontos felismernünk, hogy megnyilvánulásaiból mi hat ránk leginkább. Az 
agresszív ügyfél arckifejezése, hanghordozása, gesztusai, testtartása, szavai, 
esetenként még kipárolgása is olyan érzéseket mozgósít bennünk, amelyek 
megadásra ösztönöznek. A farkas típusú ügyfelekkel való megegyezésünket segíti, 
ha betartunk néhány szabályt az ügyintézés során. Először hallgassuk végig az 
ügyfelet. Ezzel lehetőséget teremtünk számára, hogy - ha túlságosan negatív érzések 
hatása alatt áll -, ezek egy részétől megszabaduljon, vagyis ahogy mondják: 
kiengedje a felesleges gőzt. Ha egy dühös ügyfelet félbeszakítunk, vagy ha az ügyfél 
úgy érzékeli, hogy bele akarjuk fojtani a szót, még ingerültebbé válik. 

Miután befejezte mondanivalóját, ismételjük el röviden, amit mondott: úgy, ahogy 
mi értettük. („Engedelmével összefoglalom, amit megértettem..‖) Ez kizárja, hogy az 
ügyfél általunk esetleg félreértett vagy rosszul értelmezett véleményével csatázzunk. 
Ha az ügyfél reakciói megerősítik, hogy jól értettük az általa elmondottakat, fejtsük 
ki saját álláspontunkat. Ezután hallgassuk meg újra ügyfelünk véleményét. 

A vita során különítsük el egymástól a tényeket és a véleményeket. Különösen fontos 
a vita eredményessége szempontjából, hogy mindketten világosan lássuk a tényeket, 
ami nem más, mint a valóság. 
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Ha a tények ismeretében kiderül, hogy az ügyfélnek igaza van, ezt haladéktalanul 
hozzuk a tudomására. Az ügyfelek nyolcvan százaléka megnyugszik, ha elismerjük, 
hogy igaza van. Ilyenkor már nincs miért folytatni a harcot, hiszen megadtuk 
magunkat az igazságnak. Ha viszont az ügyfélnek nincs igaza, nem szabad félnünk 
attól, hogy kitartsunk saját álláspontunk mellett. Ilyenkor legcélravezetőbb, ha 
korábban kimondott álláspontunkat újra és újra megismételjük, vagyis a kifárasztás 
módszerét alkalmazzuk. Ne kezdjünk el azon vitatkozni, hogy miért nem jó és nem 
helytálló az, amit az ügyfél mond. Ha ezt tesszük, úgy fogja érezni, hogy kétségbe 
vonjuk józan ítélőképességét vagy igazmondását. Ez a farkas típusú ügyfélnél újabb 
támadást vált ki. Ugyanezt eredményezi, ha őt személyében bíráljuk. Kerüljük 
személyiségének minősítését (pl.: agresszív, türelmetlen, tiszteletlen, szűklátókörű, 
feledékeny, tisztességtelen stb.).  

Végül azt is mérlegelnünk kell, hogy van-e értelme egyáltalán vitába szállni. Csak 
akkor bocsátkozzunk vitába, ha esélyt látunk arra, hogy a vitának pozitív eredménye 
is lehet: ha véleménycsere alakulhat ki, lehetőséget ad a különböző nézetek 
megismerésére és esetleges elfogadására.  

A farkas típusú ügyféllel való tárgyalás irányelvei:  

1. Ismerd fel saját érzéseidet!  
2. Türelmesen hallgasd végig ügyfeledet, mondanivalóját ne szakítsd félbe!  
3. Ellenőrizd, jól értetted-e őt!  
4. Ezután ismertesd saját véleményedet!  
5. Különítsd el a véleményektől a tényeket!  
6. Ha igazad van, tarts ki véleményed mellett!  
7. Ha tévedtél, azt haladéktalanul ismerd el!  
8. Saját álláspontodról beszélj, ne az ügyfél álláspontját bíráld!  
9. Ne minősítsd ügyfeled személyiségét!  
10. Hangsúlyozd ki tárgyalásotok értelmét!  

11. Tárgyalj és ne vitatkozz!  

I.2.3. Az elefánt típusú ügyfelek kezelése  

Az elefánt típusú ügyfelek vonatkozásában tartsuk mindig szem előtt: 

Nem lehet mentség magatartásukra, hogy a szabályokat nem ismerik. Az elefánt 
típusú ügyfél nem képes érzékelni, hogy mikor hagyja kihasználatlanul lehetőségeit, 
és mikor követel a lehetségesnél lényegesen többet. Azt sem érzékeli, mikor sért meg 
másokat, illetve mivel okoz kárt nekünk vagy másoknak. Ő valójában jóhiszemű és jó 
szándékú ember, aki először önmagára gondol, és úgy bolyong az emberi 
kapcsolatok útvesztőjében, hogy közben nem veszi észre, mikor kinek megy neki és 
mit tör össze.  
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Az elefánt típusú ügyfelekkel viszonylag könnyen boldogulhatunk, ha ráébresztjük 
őket a valóságos helyzetre. Probléma általában abból adódik, hogy nem veszik 
figyelembe lehetőségeinket illetve feltételeinket. Ha például az ügyintézés egy 
fázisához időt kérünk, az elefánt típusú ügyfél ezt nyomban személye elleni 
merényletnek veszi. Ezután mondhatunk akármit, nem hallja meg. Ez nem hatalmi 
harc, ő nem akar uralkodni rajtunk. Célja, hogy személyes segítséget csikarjon ki 
nálunk, például elérje, hogy kihúzzuk őt a slamasztikából. Alapos mérlegelés után 
igent is mondhatunk az ügyfél kéréseire, de ezt csak akkor célszerű megtennünk, ha 
úgy látjuk, ezzel senkinek nem okozunk kárt, és beleilleszthető a szokásos 
ügymenetbe. Megfigyelhetjük, nagylelkűségünkre az ügyfél hasonló reakciója lesz a 
válasz. Választhatunk olyan megoldást is, hogy a kérésnek csak egy bizonyos részét 
teljesítjük. Valójában alkufolyamot indítunk el, amelynek az eredménye: ügyfelünk 
részleges beleegyezésünk fejében eláll követelése egy részétől. Esetleg dönthetünk 
úgy is, hogy csak átmeneti időre, feltételesen adjuk beleegyezésünket, és 
megegyezünk az ügyféllel abban, hogy mindketten változtatunk az adott helyzet 
elfogadhatatlan elemein. 

Az elefánt típusú ügyféllel való tárgyalás irányelvei: 

1.Őszintén tárd fel előtte saját helyzetedet és lehetőségeidet! 
2.Kérd ki véleményét és javaslatát az ügy lehetséges keretek közötti rendezésére 

vonatkozóan! 
3.Ha azt akarod, hogy engedjen, légy vele nagylelkű! 
4.Ha senkit nem hozol hátrányos helyzetbe, egyezz bele a kérésébe! 

 

II.1. A hatékony problémamegoldás módszere  

Az emberek különböző képen viszonyulnak a problémákhoz.  

a. Vannak, akik elmenekülnek a problémák elől és megpróbálják úgy irányítani 
az életüket, hogy a lehető legkevesebb problémával találkozzanak. 

b. Mások a problémát azonnal átminősítik feladatta, amelyet meg kell oldaniuk. 

c. A harmadik csoportba tartozók generálják a problémákat: ott is problémát 
idéznek elő, ahol egyébként simán is mehetnének a dolgok. 

Ügyfeleink olyan problémáikkal fordulnak hozzánk, amelyekre megoldást keresnek 
Az ügyfélkapcsolatokhoz kötődő tevékenység jelentős részében ilyen problémákat 
kell kezelnünk. Más esetekben mi fordulunk az emberekhez, hogy megoldhassuk 
problémáikat. Előbbiekből következik, hogy munkánk elsősorban problémák 
megoldásából vagy problémahelyzetek megtalálásából áll. A problémakezelési 
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képességünk dönti el munkának hatékonyságát. A problémamegoldó magatartásra a 
céltudatos gondolkodás és megoldáskeresés jellemző. Sok olyan helyzet van, amikor 
a kérdés nem minket - vagy nemcsak minket - érint, nem mi vagyunk a probléma 
gazdái: azt ügyfelünkkel együtt, esetleg munkatársainkkal közösen kell 
megoldanunk. 

A problémamegoldás több lépésre bontható folyamat, amely lehetővé teszi 
számunkra, hogy egy kialakult helyzetet megfelelően elemezni és értékelni tudjunk, 
és képesek legyünk a lehető legjobb megoldást megtalálni. 

A megoldás folyamata során arra is mód van, hogy a problémát átminősítsük 
feladattá, amely ebben a formában már sohasem annyira nyomasztó, mint a 
probléma. Amíg a problémát nagyon sokszor statikusan közelítjük meg, addig a 
feladat dinamikussá tesz bennünket, és cselekvésre ösztönöz. A problémamegoldás 
folyamatát tudományos módszerrel a híres gondolkodó, John Dewery bontotta fel 
lépésekre. Ő ezt először az emberek életében adódó - általános problémák 
megoldására alkalmazta. Az általa kialakított hat lépésből álló vezérfonal 
hatékonynak bizonyult az élet minden területén, és amelyet némi kiegészítéssel 
adaptálni tudjuk az ügyfélszolgálat témakörébe tartozó problémák megoldására is. 

Nagyon fontos szerephez jut problémaérzékenységünk; a megfelelő időben kell 
felismernünk a helyzetet, amelynek kapcsán a probléma kialakult. Lényeges, hogy a 
megoldáson való gondolkodás előtt tisztázzuk, valójában mi idézte elő a problémát. 
Esetenként módosulhat a problémamegoldás folyamatának hatodik és hetedik lépése 
is. Az ügyfelekkel való kapcsolatainkban a végrehajtás módjának meghatározása 
helyett nagyobb szerepet kap a tennivalók meghatározása. Lényeges, hogy a 
tennivalókhoz határidőket rendeljünk. Ebből következően a hatékony 
problémamegoldás az ügyfélszolgálati munka során nyolc lépésből áll.  

A problémamegoldás nyolc lépése:  

1. A problémát rejtő helyzet megismerése  
2. A probléma megfogalmazása  
3. A problémát előidéző okok meghatározása  
4. A lehetséges megoldási módok összegyűjtése  
5. Az összegyűjtött megoldási módok értékelése és szűrése  
6. A legmegfelelőbb megoldás kiválasztása - DÖNTÉS  
7. A tennivalók meghatározása  

8. Határidők kitűzése  
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II.1.1. Az ügyfelek manipulációs szándékainak kezelése  

Problémás helyzetekben a nehéz ügyfelek magatartására gyakran jellemző a 
különböző manipulációs eszközök alkalmazása: taktikázás, trükkök, az ügyintéző 
gyenge pontjainak kitapogatása, indirekt befolyásolási lehetőségek keresése stb. Az 
ügyfél manipulációs szándékú magatartását két tényező jellemzi. Egyik esetben a 
valódi cél titkolt, ezért rejtve marad előlünk. A másik esetet, az érdekeinket 
egyáltalán figyelembe nem vevő, egyoldalú nyereség elérésére való törekvés jellemzi. 
Minden manipulációs szándékú megnyilvánulás alapvetően tisztességtelen.  

A manipulációs szándék leggyakoribb és legdirektebb megnyilvánulási formái:  

• a vita,  
• a bírálat,  
• a fenyegetés.  

A viták elkerülése  

Nincs értelme vitatkozni, ha annak következtében még jobban elmérgesedik a 
helyzet, és a vita meddő szópárbajjá alakul. A szópárbaj vélemények, indulatok 
hangoztatásából áll anélkül, hogy a megegyezésre a legcsekélyebb esély lenne, ezért 
ezeknek a helyzeteknek a kialakulását el kell kerülni.  

A terméketlen viták elkerülésének több módja lehetséges. Például határozottan, de 
tapintatosan közöljük ügyfelünkkel: nem látjuk értelmét, hogy a témáról ebben a 
formában véleményt cseréljünk. Nem célszerű megjegyzésünket az ügyfél 
magatartásával indokolnunk; például, hogy azért nem bocsátkozunk vitába, mert 
túlságosan indulatos. Egy ilyen megjegyzés csak olaj a tűzre, és újabb támadásra 
számíthatunk. Más lehetőség a vita elkerülésére, ha megkérjük ügyfelünket, hogy 
röviden mondja el véleményét, és engedje meg, hogy mi is elmondjuk a sajátunkat, 
majd határozottan kérjük ügyfelünket: egymás véleményét átgondolva későbbi 
időpontban térjünk vissza a témára. Amikor előbbi megoldások közül választunk, 
mérlegelnünk kell a szóban forgó megállapodás súlyát, és végig kell gondolnunk 
ügyfelünk várható reagálását is kitérésünkre. Ha udvarias kitérésünkre az ügyfél 
még erőszakosabbá válik, nincs más lehetőségünk, mint a konfrontáció. Legjobb 
mindig békésen rendezni a problémákat, de vannak helyzetek, amikor az 
összeütközés elkerülhetetlen. Az ügyfélszolgálati munka során gyakorlatilag ez nem 
lehet egyéb, minthogy határozottan leszögezzük véleményünket, egyúttal megkérjük 
az ügyfelet a vita befejezésére. Ez még a legagresszívebb ügyfél számára is világossá 
teszi, hogy nem vagyunk sarokba szoríthatók. 
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A viták elkerülésének módjai:  

1. Ha az ügyfél túlságosan indulatos, udvariasan közöljük, hogy jelen helyzetben 
nem látjuk értelmét a tárgyalásnak!  

2. Hallgassuk meg ügyfelünket, tárjuk fel saját álláspontunkat, és javasoljuk, hogy 
egymás véleményét átgondolva egy későbbi időpontban térjünk vissza a témára.  

3. Ha a konfrontáció elkerülhetetlen, határozottan szögezzük le véleményünket, és 
kérjük meg ügyfelünket a vita befejezésére! 

A bírálatok kezelése 

Az ügyfélkapcsolatoknak nincs még egy olyan területe, ahol a tárgyilagosságra 
nagyobb szükség lenne, mint a bírálatok fogadásánál. Például a farkas típusú ügyfél 
bírálatai még akkor is rombolóan hatnak személyiségünkre és munkánkra, ha igaza 
van. Meg kell tanulnunk a bírálatokat úgy kezelni, hogy meg tudjuk különböztetni a 
jogos kritikát és a vádaskodást még akkor is, ha késztetést érzünk a mundér 
becsületének megvédésére.  

A bírálatokat elhangzásukkor a következő belső gondolatmenettel fogadjuk  

1. Szorítsuk vissza magunkba az indulat első reakcióját! 

2. Vizsgáljuk meg, hogy a bírálatnak van-e valóságtartalma vagy csupán vádaskodás!  

3. Pontosítsuk a bírálat valóságtartalmát!  

4. Tisztázzuk magunkban, hogy a bírálat mennyiben irányul önbizalmunk 
gyengítésére!  

Ha a bírálatról megállapítottuk, hogy azt ügyfelünk manipulációs szándékkal, mint 
eszközt alkalmazta, vagyis az a célja vele, hogy egyoldalú vagy extra nyereséghez 
jusson ‚akkor udvariasan hárítsuk el. Ez többféleképpen is lehetséges. Van, amikor az 
a célravezető, ha nem utasítjuk vissza a bírálatot, hanem mindennel egyetértünk, ami 
a tényekre vonatkozik. De ennél tovább ne menjünk, és ne is akarjuk az ügyfelet 
rábírni a tárgyilagos véleménycserére.  

Ügyfél  Csak nem ezt a kérdőívet nyomja a kezembe, hogy itt töltögessem, és erre 
pazaroljam a drága időmet?! Még engem dolgoztatnak ahelyett, hogy maguk 
dolgoznának!  

Ügyintéző: Ezt sajnos önnek kell kitöltenie ahhoz, hogy segíteni tudjak.  
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Ügyfél: Ezen olyan bolha betűk vannak, hogy egyszerűen képtelenség kibetűzni!  

Ügyintéző: Valóban, egy kicsit nehezen olvasható a szöveg. 

Ezzel a módszerrel legyőzhetetlen, puha és rugalmas ködfalat húzunk az ügyfél elé.  

A bírálat kezelésének másik módszere a kitérés technikája. Ennek lényege, hogy 
amikor egyetértésünkből kiindulva az ügyfél gyakorlati javaslatokkal rukkol elő, 
udvariasan kitérünk, azzal a megjegyzéssel, hogy: „... javaslatait jövőbeni munkánk 
során figyelembe fogjuk venni ―, vagy „ ‗.. javaslatait jövőbeni munkánkba beépítjük”,  

A bírálatok kezelésének harmadik lehetséges módja, hogy a bírálatból kiemeljük, ami 
szerintünk helytálló, és messzemenő egyetértéssel visszaigazoljuk; ennél tovább 
azonban nem megyünk.  

Pl.:  

Ügyfél:  Szörnyű hogy állandóan ennyi ember van itt, és képesek másfél órát várakoztatni 
az ügyfeleket!  

Ügyintéző: Hát, ma valóban nagyon sokan vannak.  

Ügyfél  Magát nem zavarja, hogy itt kell az embernek haszontalanul töltenie az idejét?  

Ügyintéző: De igen. Nekem sem kellemes, hogy ilyen sokat kell ügyfeleinknek várakozniuk.  

A negyedik módszer a bírálatok kezelésére, amikor nem vesszük fel az elénk dobott 
kesztyűt, hanem egyszerűen túllépünk rajta, mintha nem is hallottuk volna.  

Ügyfél:  Felháborító, hogy ennyit várakoztatják itt az embert!  

Ügyintéző: Miben tudok önnek segíteni?  

A bírálatok kezelésének módszerei:  

1. Az ügyfél által mondott tényeket és az ezekből általa levont általános 
következtetéseket egyetértően ismételjük meg. 

2. Az ügyféllel közöljük, hogy a javaslatait a jövőre nézve tudjuk figyelembe venni.  

3, Bírálatával - mint kívülálló - messzemenően egyetértünk.  

4. Nem vesszük fel az elénk dobott kesztyűt.  
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A fenyegetések kezelése  

Gyakran akadnak olyan ügyfeleink, akik tételesen közlik velünk kívánságaikat, és 
nem feledkeznek meg a következményekről sem, amelyek akkor várnak ránk, ha 
nem teljesítjük igényeiket. Némelykor nyíltan rohannak le bennünket, máskor 
finoman éreztetik velünk fenyegető terveiket. A fenyegetéssel és zsarolással az az 
ügyfél célja, hogy mentálisan hatalmi pozíciót vívjon ki a fejünkben a maga számára, 
illetve hatalmi pozícióját (pl.: amit ‚Az ügyfél a király” szlogen sugall számára) 
megerősítse Ezek az ijesztő, zord fenyegetések legtöbbször nyomorúságos jövőt 
tárnak elénk. Az ilyen ügyfelek egyébként ritkán váltják be fenyegetéseiket, de ezek a 
szavak és mondatok mégis szorongást kelthetnek bennünk. Úgy érezzük, hogy két 
tűz közé kerültünk. Ha sarkunkra állunk, szembe kell néznünk azzal a kockázattal, 
hogy ügyfelünk valóra váltja ígéretét, és ebben az esetben mindenképpen 
kellemetlen helyzetbe kerü1ünk Ha behódolunk vagy megpróbálunk időt nyerni, 
úgy érezzük, hogy megfulladunk a zsarolási szándék fojtogató légkörében.  

A leggyakrabban hangoztatott fenyegetések: feljelentenek, panaszos levelet írnak; 
durvább esetben: kirúgatnak az állásunkból. 

Ezekkel a fenyegetésekkel az a cél, hogy ránk ijesszenek. Ilyenkor legtöbb esetben 
önkéntelenül is védekező magatartást tanúsítunk, ez azonban még jobban 
felkorbácsolja az érzelmeket. Védekezés helyett eredményesebb megoldás, ha a 
kapcsolatot egyenrangú szintre hozzuk, a fenyegetéseket, a zsarolási kísérleteket és a 
durvaságokat hatástalanítjuk. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy nem az ügyfelet 
akarjuk megváltoztatni, hanem a létrejött kapcsolat feltételeit.  

 
Ügyfél: Ha nem teljesítik Jogos igényemet, feljelentem magukat a Versenyhivatalnál!  

Ügyintéző:  Remélem, nem teszi meg, ám így sem változtathatunk álláspontunkon.  

Ügyfél: Ha nem engedik el a tartozásomat, kilakoltatnak a házamból!  

Ügyintéző:  Nagyon sajnálom, de akkor sem tudunk önnek további fizetési haladékot adni.  

Ügyfél :  Ha nem változtat a hozzáállásán, majd teszek róla, hogy más kerüljön az ön 
helyére!  

Ügyintéző:  Sajnálom, ez nekem nagyon kellemetlen lenne, de akkor sem tudok önnek mást 
mondani.  

 

 



 

 

Polgármesteri hivatalok és önkormányzati 
intézményeinek szervezetfejlesztése 

 (ÁROP 1.A.2) 

 

                                                                                                

 

GRID Zrt. - Az Ügyfélszolgálat Művészete - hallgatói füzet                                                                                  15 

 

A fenyegetés kezelésének irányelvei:  

1. Napold el a tárgyalást egy olyan időpontra, amikor ügyfeled tárgyalóképesebb 
állapotban lesz!  

2. Légy diplomatikus és megnyugtató!  

3. Maradj meg szigorúan a tárgynál!  

4. Határozottan közöld, hogy miben tudsz segíteni és miben nem!  

5. Ne könyörögj ügyfelednek álláspontja megváltoztatásáért!  

6. Ne engedd, hogy a levegőben vibráló feszültség befolyásoljon döntésedben! 

7. Ne várd az ügyféltől a helyzet megoldását, az első lépést neked kell megtenned! 

III. ELLENŐRZŐ FELADATOK 

Ügyféltípusok és kezelésük 

Válassz ki az ügyfélkörödből mind a három nehéz ügyféltípusra egy-egy konkrét 
példát! Határozd meg, hogy ha találkozol velük a jövőben, hogyan fogod kezelni 
őket! 

Nyuszi: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Farkas: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Elefánt: ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Probléma megoldás 

A. Határozz meg egy előtted álló problémát és a probléma megoldó módszer 
nyolc lépésével dolgozd ki rá a megoldási tervet! 

1. A helyzet rövid leírása: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. A probléma megfogalmazása: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. A problémát előidéző okok meghatározása: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. A lehetséges megoldási módok összegyűjtése: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

5. Az összegyűjtött megoldási módok értékelése és szűrése: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. A legmegfelelőbb megoldás kiválasztása: DÖNTÉS 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Tennivalók meghatározása: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

8. Határidők kitűzése: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

B. Idézz fel egy-egy konkrét esetet a nehéz ügyfelek manipulációs módszerére, és 
határozd meg kezelésük módját! 

Vita: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bírálat: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Fenyegetés: 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Konfliktuskezelési stratégiák 

Karikázza be az A vagy B jelet a mellékelt táblázatban annak megfelelően, hogy 
önmagára vonatkozóan az adott állítást helyesnek érzi-e! 

 

1  A. Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a 
problémamegoldás lehetősége. 
B. Ahelyett, hogy olyasmiről tárgyaljunk, amiben nem értünk egyet, inkább 
azokat a dolgokat igyekszem hangsúlyozni, amelyekben mindketten 
egyetértünk. 

 
2   A. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
  B. Igyekszem mindazzal foglakozni, ami nekem is és neki is fontos. 
 
3   A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 
  B. Igyekszem a másik érzései kímélni és megóvni a kapcsolatot. 
 
4   A. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
  B. Néha lemondok saját kívánságaimról, engedve a másik kívánságainak. 
 
5  A. Állandóan keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában. 

B. Igyekszem megtenni mindazt, ami a haszontalan feszültségek elkerülése 
érdekében szükséges. 

 
6  A. Igyekszem elkerülni, hogy kellemetlenséget csináljak magamnak. 

B. Igyekszem nyerő helyzetbe kerülni. 
 
7 A. Megpróbálom későbbre halasztani az ügyet, hogy legyen időm átgondolni. 

B. Kölcsönösségi alapon engedek bizonyos pontoknál. 
 
8 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés 
kifejtésre kerüljön. 

 
9  A. Úgy érzem, nem mindig érdemes a nézeteltérések miatt gyötrődni. 

B. Nem sajnálom az erőfeszítést, hogy a magam útját járhassam. 
 
10 A. Határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Kompromisszumos megoldást próbálok találni. 
 
11 A. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés 

kifejtésre kerüljön. 
B. Igyekszem a másik érzéseit kímélni és megóvni a kapcsolatot. 
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12 A. Néha elkerülöm az állásfoglalást olyan esetben, amikor az vitát 
eredményezne. 
B. Nem bánom, ha megtart valamit az állításaiból, ha Ő is hagyja, hogy 
megtartsak valamit a magaméiból. 

 
13 A. Közös alapot javaslok. 

B. Azon vagyok, hogy elfogadtassam az érveimet. 
 
14 A. Elmondom gondolataimat és érdeklődéssel hallgatom az övéit. 

B. Racionális érvekkel lezárom a vitát. 
 
15 A. Igyekszem a másik érzéseit kímélni és megóvni a kapcsolatot. 

B. Igyekszem megtenni, ami a feszültségek elkerülése érdekében szükséges. 
 
16 A. Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit.  

B. Igyekszem meggyőzni a másikat arról, hogy az álláspontom helytálló. 
 
17 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Igyekszem megtenni, ami a haszontalan feszültségek elkerülése érdekében 
szükséges. 

 
18 A. Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az 

elképzeléseit. 
B. Nem bánom, ha megtart valamit az állításaiból, ha Ő is hagyja, hogy 
megtartsak valamit a magaméiból. 

 
19 A. Azon vagyok, hogy a dolog minden vonatkozása és minden vitás kérdés 

kifejtésre kerüljön. 
B. Megpróbálom későbbre halasztani az ügyet, hogy legyen időm átgondolni. 

 
20 A. A nézeteltérések haladéktalan megbeszélésére törekszem. 

B. Próbálom megtalálni a nyereség és veszteség mindkettőnkre nézve 
méltányos kombinációját. 

 
21 A. Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik kívánságait. 

B. Mindig kész vagyok a probléma közvetlen megvitatására. 
 
22 A. Megpróbálok átmeneti álláspontot találni az Övé és az enyém között.  

B. Érvényesítem kívánságaimat. 
 
23 A. Gyakran igyekszem gondoskodni arról, hogy a megoldás mindnyájunkat 

elégedettséggel töltsön el. 
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B. Vannak helyzetek, amikor hagyom, hogy másoké legyen a 
problémamegoldás lehetősége. 

 
24 A. Ha úgy tűnik a másikról, hogy álláspontja nagyon fontos a számára, 

megpróbálok igazodni a szándékaihoz. 
B. Igyekszem rávenni, hogy érje be egy kompromisszummal. 

 
25 A. Igyekszem megvilágítani számára álláspontom logikáját és előnyeit. 

B. Úgy tárgyalok, hogy igyekszem tekintetbe venni a másik kívánságait. 
 
26 A. Közös alapot javasolok. 

B. Szinte mindig törődöm vele, hogy a megoldás mindkettőnk számára 
kielégítő legyen. 

 
27 A. Néha elkerülöm az állásfoglalást olyan esetben, amikor az vitát 

eredményezne. 
B. Ha ez a másikat boldoggá teszi, nincs ellenemre, hogy ráhagyjam az 
elképzeléseit. 

 
28 A. Általában határozott vagyok céljaim követésében. 

B. Általában keresem a másik segítségét a megoldás kialakításában. 
 

 29 A. Közös alapot javaslok. 
B. Úgy érzem, nem mindig érdemes a nézeteltérések miatt gyötrődni. 

 
30 A. Igyekszem nem megsérteni a másik érzéseit. 

B. Mindig megosztom a problémát a másikkal a megoldás érdekében. 
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Konfliktusok kezelése 

 V P K E A V P K E A 

1    A      B 

2   A    B    

3 A         B 

4   A       B 

5  A       B  

6    A  B     

7    A    B   

8 A      B    

9    A  B     

10 A       B   

11  A        B 

12    A    B   

13   A   B     

14  A    B     

15     A    B  

16     A B     

17 A        B  

18     A   B   

19  A       B  

20  A      B   

21     A  B    

22   A   B     

23  A       B  

24     A   B   

25 A         B 

26   A    B    

27    A      B 

28 A      B    

29   A      B  

30     A  B    

           

 

Adja össze oszloponként a bekarikázott A-k vagy B-k számát.  
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 Megoldási kulcs 

Adja össze oszloponként a bekarikázott A-k vagy B-k számát. Az egyes oszlopok 
jelentése a következő: 

V= versengő; P= problémamegoldó; K= kompromisszumkereső; E= elkerülő; A= 
alkalmazkodó 

Amennyiben az adott vonásban 10 pont feletti értéket ért el, akkor az a 
konfliktuskezelési stratégia jellemző Önre. 3 pont alatti értéknél az adott stratégiát 
nem szokta alkalmazni. 5 ponttól már jellemzőnek tarthatja Önmagára nézve az 
adott vonást, vagyis képes arra, hogy a stratégiával éljen. Egyszerre többféle stratégia 
alkalmazása is előfordulhat. 
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KONFLIKTUSKEZELÉSI TECHNIKÁK TÍPUSAI: 

Elkerülő (szimbóluma a Teknős)  

Visszahúzódnak a páncéljukba, hogy elkerüljék a 
konfliktusokat. Feladják személyes céljaikat és 

kapcsolatukat. Távol maradnak a konfliktust okozó 
problémáktól és az emberektől, akikkel 
összeütközésbe kerülnek. Tehetetlennek érzik 
magukat. Úgy gondolják, hogy reménytelen feladat 
megoldani a konfliktust és könnyebb – fizikailag és 
pszichikailag – visszavonulni a konfrontációból, amelybe belekerültek. Menekülés a 
konfliktus megoldása elől, időnyerés, döntések elodázása, "majd valahogy 
megoldódik" felfogás. 

Akkor hasznos ez a hozzáállás, ha a nyílt konfrontáció nagyobb kárt okoz, illetve 
ha a kedélyeket le akarjuk csillapítani, vagy a megoldáshoz több információra van 
szükség, melyet később tudunk csak beszerezni. Ha gyakran alkalmazzuk az 
elkerülést, óvatoskodásnak tűnhet, a késlekedés további konfliktusokat szülhet, 
láncreakciót indíthat el.  

 

Alkalmazkodó (szimbóluma a Plüssmackó)  

A macik számára a kapcsolatok bírnak nagyobb 

jelentőséggel, míg saját céljaik kevésbé lényegesek. Azt 
szeretnék, ha mások elfogadnák és kedvelnék őket. Úgy 
vélekednek, hogy a konfliktusok elkerülhetők a 

harmónia megtartásával és nem vitathatók meg anélkül, 
hogy az emberi kapcsolatok ne sérüljenek. Félnek attól, 
hogy a kiterebélyesedő konfrontációban valakinek kárt 
okoznak, és ez romba dönti a kapcsolataikat. Feladják 
céljaikat, hogy megtartsák kapcsolatrendszerüket. A plüssmacik megpróbálják 
elsimítani a konfliktusokat, mivel félnek attól, hogy ezek ártanak kapcsolataiknak. 

Akkor következik be, amikor a másik fél szándékának vetjük alá elképzelésünket. Ez 
több okra is visszavezethető: vagy belátjuk tévedésünket, vagy a probléma a 
másiknak fontosabb és így engedünk, esetleg taktikai okból teszünk engedményt. 
Ilyenkor szívességet kínálva, viszonzást remélünk a partnertől.  

 

 

http://www.bbc.co.uk/blogs/ni/8teddy.jpg


 

 

Polgármesteri hivatalok és önkormányzati 
intézményeinek szervezetfejlesztése 

 (ÁROP 1.A.2) 

 

                                                                                                

 

GRID Zrt. - Az Ügyfélszolgálat Művészete - hallgatói füzet                                                                                  26 

 

Kompromisszumkereső (szimbóluma a Róka) 

A rókákat közepesen foglalkoztatják saját céljaik és 
másokhoz való viszonyuk. A rókák feladják saját 
céljaik egy részét és igyekeznek meggyőzni 
másokat, hogy ők is tegyék ugyanezt – 
kompromisszumra törekszenek. Ha a 
kompromisszum nem sikerül, nem felejtenek, de 
nem is sértődnek meg. Inkább kivárnak, és egy 
alkalmas pillanatban újra előhozzák személyes 
céljaikat.  

Ha az önérvényesítés erőltetése a kapcsolatok megromlásával járna, vagy a 
probléma összetett és időkényszer miatt nincs lehetőség az optimális megoldás 
kigondolkodására, ajánlatos egyezségre jutni és engedni a saját véleményből. Ha 

túlzásba visszük a kompromisszumokba bocsátkozást, akkor előfordulhat, hogy 
szem elől tévesztjük a hosszú távú célt. Ha kompromisszumképtelenek vagyunk, 

kapcsolataink látják kárát viselkedésünknek.  

 Versengő (szimbóluma a Cápa) 

A cápák megpróbálják lehengerelni ellenfeleiket. Céljaik 

mindig nagyon fontosak, a kapcsolattartás nem az 
erősségük. Alapfeltevésük az, hogy a konfliktusok az 

egyik fél győzelmével és a másik vereségével érnek véget. 
Természetesen, ők akarnak győztesek lenni, és győzelmük 
büszkeséggel, illetve a siker érzésével tölti el őket. A vereség 

a gyengeség, az alkalmatlanság és a kudarc érzetét kelti 
bennük. Ezt nyíltan fel is vállalják, tehát kiszámíthatóbbak 
és bizonyos értelemben könnyebben kezelhetők, mint az összes többi típus. 

Verseng a munkavállaló, amikor minimális együttműködéssel a saját véleményét 
tartja meghatározónak, érdekeit a másik rovására érvényesíti. Hasznos megoldás 
lehet, ha határozott, gyors döntések szükségesek egy problémahelyzet 
megoldásához. Negatívvá válik ez a megoldási mód, ha valaki mindig így kívánja 
éreztetni a munkatársakkal cégen belüli fontosságát. Ha túlzottan versengő egy 
munkatárs, fennáll a veszély, hogy a társak nem mernek neki ellentmondani, mert 
elkezdenek félni tőle. A túlzottan versengő attitűd a kontroll hiányához, a tudás 
túlértékeléséhez vezethet.  
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Problémamegoldó-együttműködő (szimbóluma a bagoly) 

A baglyok nagyra értékelik saját céljaikat és 

kapcsolatrendszerüket. A konfliktust olyan problémának 
tekintik, amelyet meg kell oldani és olyan megoldásra 
törekszenek, amellyel elérhetik saját és mások céljait. 
Szerintük a konfliktus a kapcsolatok kiterjesztésének egy 
– a feszültség csökkentésével járó – módja. Miközben saját 
és a másik fél számára is kielégítő megoldást igyekeznek 
találni, a baglyok fenntartják korábbi kapcsolataikat. Nem 
nyugszanak addig, amíg megoldást nem lelnek és a 
feszültséget, a negatív érzéseket el nem tüntetik. 

 
Az önérvényesítő és az együttműködő magatartás, amelyet a legeredményesebbnek 

tartanak, ám nem csodaszer és nem minden esetben hoz sikert. A hangsúly a 
probléma megoldásán, közös utak keresésén van. A "Kinek van igaza?", a vállalati 
hierarchiában betöltött pozíció nem lényeges. A problémamegoldó viselkedés segít 
megismerni a másik elképzeléseit, hasznosítani mások gondolatait, valamint 
elkötelezi a partnert, ha hasznos gondolatait beépítjük a megoldásba.  

Ha túlzásba visszük ezt a viselkedést, és mindig mindenben problémát látunk, 
akkor a sorozatos egyeztetések miatt elhúzódhat a konfliktushelyzetek megoldása, 
ami további károkat okozhat az időveszteség miatt.  

 

 

 

 

 

Fontos hangsúlyozni, hogy a felsoroltak nem személyiségtípusok, hanem 
konfliktuskezelési technikák. Különböző emberek hasonló eljárásokat 
alkalmazhatnak, és hasonló gondolkodásúak különböző eljárásokat használhatnak. 
Az is megtörténhet, hogy valaki különböző technikákat alkalmaz hasonló 
szituációkban, de a fordítottja is. 
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