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Abstract 

 

Public administration is constantly changing, however, since 2010 the main trend of this 

transformation has been pointing to client-friendly administration. We presume that the survey 

on the nature and efficiency of client-friendly administration cannot be grounded only on 

legislative foundations, but the examined field of the study needs to be analysed with the help 

of achievements of disciplines that are beyond jurisprudence and opinions and experiences of 

administrators adept in client relationship. The deeper exploration of client-friendly 

administration can be approached from two sides. On the one hand, it can be examined from 

the aspect of clients, and it can be examined from the viewpoint of administrators as well. 
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Bevezető gondolatok 

 

A közigazgatás folyamatosan változik, átalakul, azonban 2010 óta ennek az átalakulásnak az 

egyik fő irányvonala az ügyfélbarát ügyintézés1 fejlesztése. „Ahhoz, hogy az ügyfélbarátság 

kifejezés ne csak szlogenként funkcionáljon, és az ügyfél valóban elégedetten távozzon az 

ügyfélszolgálatról, számos körülménynek kell egyszerre jelen lennie.”2 Az ügyfélbarát 

ügyintézési modell kialakítását támogatják az ügyfél kommunikációért felelős munkatársakkal 

szembeni elvárások, különböző szakmai dokumentumok3 és jogszabályaink is, példának okáért 

 
* Cseh Gergely, egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Közigazgatási Jogi Tanszék, 

jogcsehg@uni-miskolc.hu  
** Sáfrány Laura, III. éves nappali tagozatos joghallgató, ME Állam- és Jogtudományi Kar, 

laurasafrany97@gmail.com  
1 Egy olyan közigazgatási modell és gyakorlat, amely az alkalmazott módszerek, eljárások és eszközök 

segítségével adekvát válaszokat adnak a gyakorlati élet problémáira és kihívásaira. A modell rugalmasan képes 

alkalmazkodni a valós kihívásokhoz, segítve ezzel az állampolgárok mindennapjait és a piaci szféra szereplőinek 

versenyképességét. 
2 BAJNOK Andrea: Ügyfélbarát kommunikáció, in: Ügyfélszolgálati készségfejlesztés. Tréning háttéranyag (szerk.: 

Jenei Ágnes), Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2017. 11. https://nkerepo.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/6852/%DCgyf%E9lszolg%E1lati%20k%E9szs%E9gfejleszt%E9s.pd

f?sequence=1 (2020.02.13.) 
3 Például a Magyary Zoltán közigazgatás-fejlesztési program (MP 2012) is kiemeli az ügyfél orientációt. 
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az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény (a továbbiakban: Ákr.) 4.4 

és 55. §-ai. 

Úgy véljük azonban, hogy az ügyfélbarát ügyintézés mibenlétének és hatékonyságának 

vizsgálatát nem lehet csupán jogszabályi alapokra helyezni. Ezenkívül szükséges a 

jogtudományon túli tudományterületek6 eredményeivel, ügyfélkapcsolatban jártas ügyintézők 

véleményével, tapasztalataival és a gyakorlatban megvalósult programok7 segítségével is 

analizálni a górcső alá vett területet. A mélyebb feltárást két nézőpontból is elvégezzük. 

Egyrészről vizsgálhatjuk az ügyfelek szempontjából, másrészről az ügyintézők oldaláról is. 

Ezen két nézőpont alapján tekintünk tehát bele az ügyfélorientált közigazgatási modellbe az 

alábbi tanulmányban. 

 

1. Ügyfélbarát ügyintézés – ügyféli aspektus 

 

Az ügyintéző és az ügyfél kapcsolata alapvetően nagyon törékeny, hiszen az ügyfél gyakorta 

érzi úgy, hogy az ügyintéző hatalmi helyzetben van.8 Ez a tény már önmagában is számos 

következményekkel járhat, hiszen a hatalmi helyzet az alárendeltség, kiszolgáltatottság érzését 

válthatja ki az ügyfélből, ami eleve ellenérzést, majd elégedetlenséget szül a közigazgatási 

szervvel és az azt képviselő ügyintézővel szemben. 

Ezt a gyakran eleve ellenséges (a félelemből fakadóan nem ritkán agresszív) magatartást is 

kezelnie kell az ügyintézőnek, aminek a képessége egyesek számára eleve adott, mások viszont 

kommunikációs tréninggel sajátíthatják el a megfelelő technikát. Az ilyen típusú alapproblémák 

megelőzése, illetve az elkerülése érdekében, az alkalmazandó ügyintézői magatartásra nézve az 

alábbi alapvető instrukciók fogalmazhatók meg: 

Egyrészt kerülni kell azokat a jelzéseket, amelyek a hatalmi pozícióra utalnak. Ezeket a 

legtöbb esetben az eljáró ügyintéző észre sem veszi, ezek emiatt csak tudatossággal 

kontrollálhatók. 

Másrészt tájékoztatni kell az ügyfelet a számára érthető módon a további ügyintézés 

lefolyásáról, annak tartalmáról, lehetőleg úgy, hogy abban világos legyen az is, mi miért 

történik. 

Számolni kell azzal a nehézséggel is, hogy az ügyfelek eltérő tudással és kompetenciával 

érkeznek ügyet intézni, tehát különböző módon reagálnak majd egy adott szituációban. Az adott 

helyzetben való viselkedésük alapján az ügyfeleket tipizálni9 lehet: 

 
4 Ákr. 4. § A hatóság a hatékonyság érdekében úgy szervezi meg a tevékenységét, hogy az az eljárás valamennyi 

résztvevőjének a legkevesebb költséget okozza, és - a tényállás tisztázására vonatkozó követelmények sérelme 

nélkül, a fejlett technológiák alkalmazásával - az eljárás a lehető leggyorsabban lezárható legyen. 
5 (1) Az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. 

(2) A hatóság biztosítja 

a) az ügyfél, továbbá 

b) a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban 

együtt: eljárás egyéb résztvevője) 

számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását. 
6 Kommunikáció, szociológia stb. 
7 Az ügyfélkapcsolatban jártas ügyintézők véleményét, tapasztalatait több – a Miskolci Járási Hivatalban dolgozó 

alkalmazott - személyes interjúja során sikerült összegyűjteni. A megvalósult programokat pedig a Miskolci Járási 

Hivatal munkavállalóinak továbbképzései, tréningjei adják. 
8 Lásd erről bővebben: GAJDUSCHEK György: Ügyfélkapcsolatok és ügyfél-elégedettség a közszektorban, Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem, Budapest, 2014. 9–10. https://nkerepo.uni-

nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/10546/Teljes%20sz%F6veg?sequence=2 (2020.02.13.) 
9 Az ügyféli viselkedés típusokat a Miskolci Járási Hivatal alkalmazottainak személyes tapasztalataiból levont 

következtetések alapján kategorizáltuk. 
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Beszélhetünk ún. domináns ügyfélről: rögtön a tárgyra tér, egy percig sem halogatja a 

megoldást, ezért erőssége, hogy röviden, érthetően és meggyőzően közli a kérelmét. Szeret 

irányítani, konkrét elképzelése van, amihez erősen ragaszkodik. Hogyan kell bánni vele? 

Kerülni kell a csevegést, rögtön a tárgyra térni. Nem vitatkozni kell, inkább tényekkel 

alátámasztani a megoldást. 

A következő az ún. befolyásoló ügyfél. Ő nem tudja pontosan mit akar, ingadozik, több 

mindenkire hivatkozva mellékvágányra vezetheti az ügyintézőt. Hogyan kell bánni vele? Nem 

szabad engedni, hogy figyelme elkalandozzon, ha világos, mi a cél, ennek szem előtt tartásával 

kell az ügyintézőnek cselekednie. 

Ezenkívül beszélhetünk az ún. kitartó ügyfélről, akinél fontosabbak az emberi kapcsolatok, 

sokszor ugyanabban az ügyben gyakorta visszatér, vagy a szervezeti egységek többségében 

kezdeményez eljárást, vagy akár csak véleményt nyilvánít. Hogyan kell bánni vele? A századik 

találkozás alkalmával is udvariasan, de határozottan tájékoztatni kell, hogy bejelentése, kérelme 

hatósági ügynek tekinthető-e, továbbá arról, hogy az adott eljárás típusban milyen jogai, 

kötelezettségei vannak. 

Az utolsó típus a szabálykövető ügyfél. Az e típusba sorolható személyek alaposak, 

precízek és elszántak a problémák rendezésében, feltárásában, elemzésében és megoldásában. 

Hogyan kell bánni vele? Ezek az esetek az ügyfél magatartásához hasonlóan rendkívül korrekt, 

pontos eljárást, illetve kommunikációt igényelnek az ügyintéző részéről. Esetlegesen, ha a 

jogszabály lehetőséget ad rá, érdemes lehet bevonni a probléma rendezésbe, a mielőbbi 

megoldás reményében. 

Az emberek mindennapi viselkedésének sokféle mozgatórugója van, vannak ezek között 

olyanok, amelyek a személyiség mélyéből fakadnak (örökölt személyiségjegyek), és vannak, 

amelyeket az egyén az élete során szerzett (tanult személyiségjegyek). A személyiség jellemzői 

fontosak, de ezek mellett azonban vannak azok a sajátosságok is, amelyek a környezetükbe való 

beilleszkedésük és a szocializáció folyamatában épülnek be a személyiségbe. 

A szociológiai jellemzők és az ügyintézői tapasztalatok alapján véleményünk szerint hat 

személyiségtípusba sorolhatók az ügyfelek. 

- Agresszív ügyfél - ideges, kötekedő, türelmetlen, támadó, goromba, sokszor saját 

fontosságát hangoztatja. Már a hivatalba lépés pillanatában érezni rajta, hogy feszült, az 

ügyintéző bármit mondhat, az ügyfél bele fog kötni, számára semmilyen válasz vagy 

intézkedés nem felel meg. Hogyan kell bánni vele? Az ilyen ügyféllel nyugodtan, gyorsan 

és pontosan kell bánni, az agresszivitásra semmiképpen sem szabad hasonló módon 

reagálni. A személyes sértéseket vissza kell utasítani határozott, de udvarias formában. 

(pl.: kérem, szorítkozzon a probléma meghatározására, a beszélgetésben pedig kövessük 

a megszokott formákat.) 

- Tájékozatlan ügyfél - bizonytalan, sokszor zavarban is van, kérdései is kissé tétovák. 

Nehéz kiszűrni a lényeget mondanivalójából, szinte ő maga sem tudja, hogy mit szeretne 

kérdezni. Hogyan kell bánni vele? Fontos, hogy a válaszadásnál éreztessük a 

segítőkészséget, és a beszélgetés folyamán megbizonyosodjunk arról, hogy mi is 

pontosan a valós probléma. A konkrétumokat lassan tapogatózva kell megtudni tőle 

- Bőbeszédű ügyfél - általában ráér, és mesél, nem feltétlenül a témához kapcsolódóan, 

gyakorlatilag irreleváns dolgokról számol be. Nem törődik sem a mögötte várakozó 

ügyfelekkel, sem az ügyintéző szoros időbeosztásával. A problémáját hosszasan vezeti 

fel, nehezen tér a lényegre, nagy kitérőket tesz. Lassan, rengeteg mellékszál érintésével 

jut el a probléma magjához. Hogyan kell bánni vele? A válaszadásnál célirányos 

kérdésekkel kell irányítani a beszélgetést, ezzel gyorsítani a folyamatot. Vigyázni kell, 

hogy semmiképpen se érezze az ügyfél a sürgetést, mert ez sértődéshez vezet. 
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- Közvetlen ügyfél – extrovertált, nyílt és közvetlen, ugyanakkor rendkívül nehezen viseli, 

ha azt érzi, hogy e nyitottság ellenére az ő véleményét figyelmen kívül hagyva hozzák 

meg a döntéseket. Ebben a helyzetben bezárkózik, már-már görcsösen ragaszkodik saját 

álláspontjához, rugalmatlan, sőt kötözködő lesz. Hogyan kell bánni vele? Az 

ügyintézőnek is nyitottnak és érdeklődőnek kell lennie. Véleménykülönbség esetén 

inkább rá kell vezetni az ügyfelet a másik álláspontra, hogy azt könnyen elfogadja.10 

- Határozott ügyfél – akárcsak a közvetlen ügyfél esetén, ezt a típust is az extrovertáltság  

jellemzi, határozott és tudja mit akar. Szereti uralni még azokat a helyzeteket is, ahol a 

„kiszolgáltatottabb” pozícióban van, ennek még feltételezése is felbőszíti. Hogyan kell 

bánni vele? Nem szabad megvárakoztatni, illetve olyan helyzetet kell teremteni, 

amelyben kerüljük kiszolgáltatottság akár még csak látszatát is. Érezze az ügyfél úgy, 

hogy ő hozza a döntést. 

- Nyugodt ügyfél – Alapvető személyiségjegye az interperszonális viszonyokban a 

türelem, a megértésre való hajlandóság, együttműködési készség. A stresszhelyzetekben 

bezárkózik és nem nyit az ügyintéző felé. Hogyan kell bánni vele? Fontos a türelem és a 

döntési helyzeteket le kell egyszerűsíteni számára, mellőzni kell a komplex kérdéseket. 11 

Minden viselkedési forma esetében létezik azonban kommunikációs megoldás. Nagy 

kérdés ilyenkor, hogy az ügyintéző ezt ismeri-e, és ha igen, megfelelően tudja-e használni? Egy 

jó kommunikációs eszköz helyes ˝bevetése˝ a legtöbb esetben célravezető, így például a 

rázúduló végnélküli panaszáradatot az ügyintéző megszakíthat azzal, hogy másra tereli a szót, 

vagy ha egyszerűen csak egyetértését fejezi ki. És így máris könnyebb a továbblépés.  

A közigazgatási szervek számára fontos, hogy ügyfelei elégedettek legyenek. Az 

ügyfélszolgálaton vagy ügyfélfogadásban dolgozó munkatárs mindenkor a hivatalt képviseli, 

ezért arra kell törekedni, hogy az ügyek megnyugtató módon rendeződjenek, az ügyfél 

elégedetten távozzon az ügyintézést követően.12 Az elégedett ügyfélkör biztonságot jelent, 

azonban tisztában kell lenni azzal is, hogy az ügyfelek elégedettsége mindig egy adott 

időpillanatra vonatkozik, és könnyen megváltozhat. Ezért ajánlatos folyamatosan mérni, 

ellenőrizni a mindenkori ügyfél elégedettséget. Természetesen a tökéletes helyzet sohasem áll 

elő, nem valószínű, hogy minden ügyfél minden szolgáltatással elégedett, de ha az ügyfelek 

jelentős része egyetért az ügyintézővel, akkor az ügyféli elégedettség – ugyan tökéletesnek nem, 

de - jónak mondható. Az ügyféli oldal vizsgálatát követően térjünk át az ügyintézői jellemzőkre. 

 

 

2. Ügyfélbarát ügyintézés – ügyintézői aspektus 

 

Az ügyfelekkel való foglalkozás igen megterhelő, folyamatos koncentrációt és rugalmas 

alkalmazkodást kíván az ügyfelenként változó helyzethez. A legtöbb ügy és ügyfél a normál, 

megszokott napi rutinban elintézhető, de időnként előfordulnak bonyolult esetek, vagy nehezen 

kezelhető ügyfelek. Az ügyintézőknek ilyenkor is megfelelő szakmai tudással, empátiával, 

valamint felkészültséggel kell eljárniuk és rendezniük a helyzetet. 

Az „átlagos” ügyfélben nincs semmi kihívás, az ügyét a már megszokott módon lehet 

intézni, az alapvető ügyintézői kompetenciák megléte elégséges a feladatellátáshoz. Azonban 

 
10 BALATONI Mónika: Közszolgálati Kommunikáció. Ügyfélkapcsolatok Alapismeretei, Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem, Budapest, 2017. 38. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/ 

123456789/4947/K%F6zszolg%E1lati%20kommunik%E1ci%F3%20%FCgyf%E9lkapcsolatok%20alapismerete

i.pdf?sequence=3 (2020. 02. 10.) 
11 BALATONI: i.m. 38–39. 
12 BALATONI: i.m. 30. 

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/%20123456789/4947/K%F6zszolg%E1lati%20kommunik%E1ci%F3%20%FCgyf%E9lkapcsolatok%20alapismeretei.pdf?sequence=3
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/%20123456789/4947/K%F6zszolg%E1lati%20kommunik%E1ci%F3%20%FCgyf%E9lkapcsolatok%20alapismeretei.pdf?sequence=3
https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/%20123456789/4947/K%F6zszolg%E1lati%20kommunik%E1ci%F3%20%FCgyf%E9lkapcsolatok%20alapismeretei.pdf?sequence=3
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vannak speciális, nehéz és bonyolult, sokszor kellemetlen élethelyzetek, szituációk, amelyek 

kezeléséhez és főként a megfelelő színvonalú megoldásához már mélyebb kompetenciák 

szükségesek. Ehhez kellenek az emberi tényezők, mint például az empátia, azonosulási 

képesség, együttérzés, fokozott szociális érzékenység, többlet türelem, tárgyilagos higgadtság, 

objektív probléma megoldó képesség, helyzetfelismerés. Ezen kompetenciák megléte rendkívül 

fontos a feladatellátás során. 

Egy egészséges lelkületű ügyfél azért megy a hivatalba, hogy az ügyét elintézzék, de 

gyakorta előfordul, hogy az ügyintéző egyrészt társalkodónő, másrészt végzett pszichológus is 

kell, hogy legyen, akitől az ügyfél elvárja, hogy ránézésre felismerje a vele szemben 

alkalmazandó viselkedési formát. Ehhez azonban szükséges az ügyintéző részéről a folyamatos 

önképzés, önismeret és az önkritika alkalmazás is. 

Az ügyfél-ügyintéző kapcsolatban elsődleges a jó kommunikációs csatorna kialakítása, 

hiszen az ügyfél megjelenésének első pillanatától az utolsóig a kommunikáció eszközével 

teremt kapcsolatot az ügyintéző az ügyféllel és ez meg is határozza az ügyintézés milyenségét 

(pl. a megfelelő (napszaknak, kornak, nemnek) köszöntés). Az ügyintézőkben tudatosulnia kell, 

hogy kommunikáció nem csak a beszédet foglalja magában, hanem a testtartást, a mimikát, a 

gesztusokat és az öltözködést is.13 Ezek mind-mind jelentős információtartalommal bírnak az 

ügyintézőről. A közigazgatási szervek sok mindent tudnak szabályozni a munkahelyi 

feladatellátásban (pl. a köztisztviselőhöz illő megjelenést a Közszolgálati Szabályzatban), de 

azt, hogy az ügyfél előadásmódjára reakcióként az ügyintéző hogyan használja a non verbális 

kommunikációs eszközöket, azt nem. 

A kommunikációnak fontos formája az írásbeli kommunikáció. Leggyakrabban a hatóság 

az ügyfél irányában határozat vagy végzés formájában nyilvánul meg. Alapvető ismérve a 

döntés mindkét formájának a könnyen érthetőség kritériuma és a logikus felépítés. Minden 

területen törekedni kell arra, hogy a döntés közlését követően az ügyfelek számára maximálisan 

világos legyen a hatóság álláspontja, a döntés elleni jogorvoslat lehetősége és annak határideje, 

illetve a pontos jogszabályi hivatkozások. Vannak azonban olyan élethelyzetek is, amikor az 

ügyintézőknek negatív híreket, elutasító döntést szóban kell közölniük. Ez nem könnyű 

kommunikációs feladat. Nem fordulhat elő, hogy az ügyintéző elhárítja magáról a felelősséget 

arra hivatkozással, hogy a döntés meghozatalakor ő éppen szabadságon volt, csak részben 

dolgozott ezen az ügyön, vagy, hogy nem ő hozta a döntést (Tekintettel arra, hogy a döntéseket 

a közigazgatási szerv hozza, kifelé minden tisztviselő, munkatárs a szerv nevében vállal jogokat 

és kötelezettségeket, a közigazgatási szervet képviseli.). Továbbá egyetlen problémára sem jó 

megoldás az, hogy az ügyintéző a saját életéből hoz olyan példákat, amelyeket ő felháborítónak, 

vagy rossznak tart. Ezzel szimpátiáját, együttérzését akarja az ügyfél felé közvetíteni, ez 

azonban sok esetben az ellenkező hatást, az ügyfél ellenérzését válthatja ki, hiszen nem akar 

azonosulni a hatóságot képviselő ügyintézővel. Az elutasításnál fontos a szilárdság és a 

következetesség, valamint az udvarias, korrekt és tárgyilagos megfogalmazás. 

A Jó Állam megvalósulásához a hatékony, könnyen elérhető közigazgatási ügyintézés 

elengedhetetlen. Mára a tájékozódás, az ügyfelek ismeretszerzési szokásai teljesen 

megváltoztak. Alapvető kívánalom, hogy a közigazgatási ügyekhez kapcsolható információk, 

meghatározások, tájékoztató anyagok, űrlapok stb. legyenek azonnal – on-line is – elérhetők, 

 
13 BALATONI: i.m. 5. 
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letölthetők. Továbbá „az e-közigazgatás14 fejlesztése új korszakot nyitott az ügyfélkapcsolati 

kommunikációban, kielégítve a társadalmi igényeket.”15 

A közigazgatási rendszer megújítása érdekében a 2010 óta tett lépések elsődleges célja az 

állammal szemben megrendült állampolgári bizalom helyreállítása volt. Ezt szolgálta a 

Magyary Zoltán nevével fémjelzett közigazgatás-fejlesztési program kidolgozása és egyes 

elemeinek folyamatos végrehajtása, valamint az állam és annak polgárai közötti közvetlen 

kapcsolatot megteremtő kormányhivatalok és a járások rendszerének felállítása, az ügyfélbarát 

és ügyfélközpontú közigazgatás kialakítása16. A Magyary Program feltételezi, hogy az 

ügyintézők a megfelelő szakmai tudás, jogszabályismeret mellett intézkedéseik, illetve az 

előkészítő – bizonyítási eljárásaik során folyamatosan figyelmet fordítsanak az ügyfelekkel 

való kommunikációra, keressék a jogszabály adta lehetőségeken belül az ügyfél számára is 

megfelelő megoldásokat. 

 

2.1. Álláshely betöltés, ügyintézői jellemzők, kompetenciák 

 

A kormányzati igazgatásban az álláshelyek betöltésének vannak általános és különös feltételei. 

Az általános feltételt a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a 

továbbiakban: Kit.) 58. § (1) bekezdés a) pontja17 határozza meg. A különös feltételt a Kit. 58. 

§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése határozza meg azzal, hogy felhatalmazza a 

munkáltatói jogkör gyakorlóját az álláshely betöltésének szakmai követelményeinek 

megadására, továbbá a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati 

igazgatási szerveket és azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 

88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 20. § pedig felhatalmazza a munkáltatói jogkör gyakorlóját 

a szakmai és képesítési feltételek meghatározására. A különös feltételek meghatározását 

tekintsük át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: 

Kormányhivatal) példáján keresztül. A Kormányhivatal vezetőjének 1/2020. (II. 12.) sz. 

utasítása a Kormányhivatal álláshelyeinek betöltéséhez szükséges végzettségek és 

szakképzettségek, szakirányú szakképzések megállapításáról (a továbbiakban: Utasítás 2020) 

rendelkezik. A Kormányhivatal álláshelyein ellátandó feladatok alapján az álláshelyek 

betöltésének szakmai és képesítési feltételeit az utasítás 1. sz. függeléke, az egyes feladatokhoz 

szükséges végzettségeket és szakképzettségeket, szakirányú szakképzéseket a 2. sz. függelék 

tartalmazza. Az alkalmazás során továbbá figyelembe kell venni a Kormányhivatal 

Közszolgálati Szabályzatáról szóló Kormányhivatal vezetőjének 51/2019. (X.21.) sz. 

utasításban foglalt feltételeket is (pl. szakmai gyakorlat, büntetlen előélet, közigazgatási 

szakvizsga, számítógép kezelési jártasság stb.)  

Az Utasítás 2020. függelékeiből nyomon követhető, hogy  

 
14 A fogalomról lásd bővebben: CZÉKMANN Zsolt – CSÁKI-HATALOVICS Gyula Balázs: Az elektronikus 

közigazgatás fogalma, in: Infokommunikációs Jog (szerk.: Czékmann, Zsolt), Ludovika Egyetemi Kiadó, 

Budapest, 2019. 15–23. 
15 BALATONI: i.m. 17. 
16 A rendszer átalakításáról lásd bővebben: HEGYESI Zoltán: A járási hivatalok helye és szerepe az államigazgatási 

feladatok ellátásában, PRO PUBLICO BONO – Magyar Közigazgatás 2019/1. szám, 4–21. 
17 58. § [Az álláshely betöltésének feltételei] (1) Az álláshely olyan személlyel tölthető be, aki az adott álláshely 

vonatkozásában megfelel 

a) az 54. § (1) bekezdése (A kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshelyen és a központosított 

álláshelyállományba tartozó álláshelyen a) kormányzati szolgálati jogviszony, b) biztosi jogviszony, c) politikai 

szolgálati jogviszony, vagy d) munkaviszony) hozható létre szerinti jogviszony létesítésére jogszabályban 

meghatározott feltételeknek. 
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– vannak általános végzettséghez (felsőfokú végzettség, felsőfokú oktatásban szerzett 

szakképzettség) kötött álláshelyek és 

– speciális végzettséghez (felsőoktatásban, jogi képzési területen szerzett jogász 

szakképzettség) kötött álláshelyek. 

Így például az Utasítás 2020 szerint a Kormányhivatal szervezeti egységeiben a gyámügyi 

vagy hatósági osztályok szervezeti keretei között találjuk a családi másnéven magáncsőd 

védelem, a jogi segítségnyújtás és az áldozat segítés területét. A családi vagyonkezelők 

képesítési eljárása megköveteli a felsőoktatásban gazdaságtudományok képzési területén 

szerzett szakképzettséget, ahol a különféle pénzintézetekkel megkötendő egyezségek 

számadatainak egyeztetésében és azok folyamatos ellenőrzésében szükséges a szakirányú 

végzettség. Továbbá ugyanígy a jogi segítségnyújtás esetén a felsőoktatásban jogi képzési 

területen szerzett szakképzettségre van szükség, tekintettel arra a tényre, hogy az ügyfelek 

szinte minden jogágra vonatkozóan kérik az ügyintézők jogi segítségnyújtásának valamely 

formáját. A gyámügyi szakterületen szintén szükség van speciális szakképzettségre (jogász 

végzettség), hiszen a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint 

a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 8. § 

(1) bekezdése a gyámhivatalt önálló perindításra jogosítja pl. gondnokság alá helyezés, 

gondnokság felülvizsgálata, gondnokság megszüntetése és több más ügykörben is, melyhez a 

jogi végzettség megléte elengedhetetlenül szükséges. A képesítési előírások szerint azonban a 

gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatok ellátásához csak felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség szerepel az Utasítás 2020-ban, mert hosszú évek tapasztalata azt mutatja, hogy 

jogi végzettséggel rendelkezők által ez a szakterületet nem keresett, így marad az általános 

felsőfokú képesítés előírása. 

A jogszabályokon, közjogi szervezetszabályozó eszközökön túl olyan kompetenciákra 

vonatkozó elvárások is vannak egy álláshely betöltésénél, amelyeket az ügyintéző valamely 

felsőfokú oktatás vagy képzés keretein belül nem szerezhet meg. Ezek kifejezetten a 

személyiségjegyei, egyéb úton megszerzett kompetenciái. Ezen általános követelményrendszer 

fontos eleme az ügyfélközpontúság, a szabálykövetés, a stressztűrés, az etikus magatartás, a 

felelősségtudat és a konfliktus kezelés. Nehéz ezt az „elvárás listát” egy személyben teljesíteni, 

hiszen egyes elemei önmagukban is komoly lelkierőt feltételeznek. A következőkben két 

különösen fontos jellemzőt, kompetenciát fogunk kiemelni. 

Lényegesnek tartjuk e követelmények között a konfliktus kezelés képességét. Az emberek 

közötti viszonyokban szinte elkerülhetetlen a konfliktus kialakulása. Különösen jellemző lehet 

ez hivatali ügyekben résztvevő személyek esetében olyankor, amikor a hatósági eljárás komoly 

kihatással lehet az egyén, vagy családja életére. Sokszor abból adódik a konfliktushelyzet, ha 

az értékrendek ütközése áll a háttérben, ilyenkor komoly erőfeszítést igényel kompromisszumra 

jutni. A közigazgatásban több eljárás során jogszabályi lehetőség áll rendelkezésre egyezség 

megkísérlésére, annak létrehozására, mely sok időt és türelmet igényel, de sikeressége esetén 

más eszközökhöz képest inkább célravezető megoldás.  

Konfliktus helyzet estén gyakran él az ügyintéző feltételezéssel. Feltételezi, hogy tudja, 

miért jön az ügyfél, ezért nagy az esélye egy esetleges félreértésnek.18 A helyzetet félreértve 

ilyenkor rosszul azonosíthatják be a reakciókat. Fontos tehát, hogy még idejekorán tisztázzák a 

tényeket és gondolják végig a szituációt, és ha szükséges további információkat is gyűjtsenek. 

Ha tehát az ügyintézés során konfliktus létét érzékeli az ügyintéző, akkor különböző 

konfliktuskezelési módszereket vehet igénybe. Az építő konfliktuskezelésen belül négy 

szakaszt különböztetünk meg: 

 
18 Lásd erről bővebben: GAJDUSCHEK: i.m. 8. 
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- információ gyűjtés – ügyelni kell, hogy mit is akarunk elérni egy konfliktus helyzetben, 

tájékozódó kérdéssel elkerülni az első – sok esetben pontatlan – feltételezést, a kérdések 

célja információszerzés legyen, 

- érdekek, okok elemzése – a beérkezett információk alapján vizsgálni kell, milyen okok 

vezettek a konfliktus helyzethez, ki kell deríteni mit akar az ügyfél elérni ebben a 

konfliktusban, 

- lehetőségek elemzése – végig kell gondolni milyen megoldási lehetőségek vannak ebben 

a helyzetben, 

- megállapodás, kivitelezés – lehetőség szerint olyan megoldást kell választani, mely 

mindkét fél számára elfogadható.19 

Másik kiemelésre méltó személyi kompetencia a stressz kezelésének képessége. Az 

emberekkel való kommunikáció a közigazgatás egyes területein gyakorta felemésztik a 

dolgozók lelkierejét, ezért a feltöltődésre, speciális módszerek alkalmazására van szükségük, 

amelyek segítésével fel tudják dolgozni az adott problémát, és képesek felkészülni a következő 

esetek megoldására. Vannak olyan szakterületek, ahol nehéz a konfliktusoktól szabadulni. 

Munka után (otthon, szabadidőben) is a legoptimálisabb megoldást keresik az ügyintézők, és 

egy idő után már nem tudnak szembeszállni a jelentkező stresszel. Ez a folyamat a megküzdés, 

aminek három formája lehet, ezen belül számos variációval: 

- problémára irányuló megküzdés -megoldási alternatívák keresése, a probléma elemzése, 

lépésenként haladás, célra összpontosítás, kivárás, szembeszállás, 

- érzelmekre irányuló megküzdés – érzelmek kifejezése (ingerlékenység, agresszivitás, 

bűnbak keresés, önvádaskodás, belenyugvás), 

- támogatásra irányuló megküzdés – kibeszélés, mások példájából merítés, segítségkérés, 

közbenjárás.20 

A problémák kezelésére különböző stresszkezelési technikák ismertek pl. légzőtechnika, 

lazítás. A folyamatosan tartó stresszhelyzet kiégéshez (burn-out) vezethet, hiszen a stressz 

kapcsán felléphet testi, érzelmi és szellemi kimerülés. A burn-out tünetei: krónikus fáradtság, 

alvászavar, kimerültség; az együttérző képesség beszűkülése; negatív önértékelés, depresszív 

hangulatok, csökkent munkaképesség. A kiégés fázisai: kezdeti lelkesedés; stagnálás; 

frusztráció; apátia.21 

Többek között a burn-out és számos más, ezen munkával járó negatív hatás ellen való 

küzdelem egyik eleme a ügyintézők és vezetők tréningeken való részvétele. Példának okáért a 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal az elmúlt időszakban az alábbi tréningeket 

hirdette meg dolgozói számára: 

- KÖFOP-VEKOP program keretében: ügyfélkapcsolatok fejlesztése; hatósági eljárások 

és hatósági jogalkalmazói gyakorlat felülvizsgálata és egyszerűsítése című projekt 

keretében mediátor képzés (2018); „kreatív probléma megoldási módszerek” 

kommunikációs problémák fejlesztése; csapatépítő tréning – kommunikációs 

gyakorlatok vezetőknek (Mád 2018). 

- B-A-Z Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház kiscsoportos fejlesztő foglalkozások 

– kommunikáció, stressz kezelés, kiégés témakörében. 

- Pro Bono fejlesztési program: belső képzés – jelenléti program (Nemzeti Közszolgálati 

Egyetem) A konfliktuskezelés elmélete és gyakorlata. 

 
19 A Miskolci Járási Hivatal számára 2018. 01. 26-27-én Mádon tartott Vezetőfejlesztő Képzés anyaga alapján. 
20 Uo. 
21 Lásd erről bővebben: KOLLÁR Csaba: A munkahelyi kiégés (burnout szindróma) elméleti megközelítése, 

kutatási irányai és közgazdaságtudományi aspektusa, Fluentum 2014/3. szám, 4–5. 

http://www.fluentum.hu/fluentum_I_3_drkollarcsaba.pdf (2020. 02. 14.) 

about:blank
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- EFOP program keretében: Emberi párbeszéd képzés - A kommunikáció professzionális 

szintre emelése (2019.10. hó) 

- Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos 

Szövetsége által szervezett képzés fogyatékos személyekkel való kommunikáció és 

érzékenyítő képzés (2019. 05. hó) 

Az ilyen és ehhez hasonló tréningek célja, hogy a hivatali szervezeti átalakulásokkal és 

kultúraváltással együtt járó belső változásokhoz (munkavégzésre egyaránt kiható 

változásokhoz) támogatást nyújtson a résztvevőknek. A tréningeken szó esik a mentális 

egészségi állapot és a munka-családi élet egyensúlyának megtalálásáról, a lelki 

egészségvédelemről, a stressz-tényezők azonosításáról, ezen tényezők kezeléséről, az 

önismerettel egybefogott egyéni stressz kezelésről.  

Az orvostudomány mai állása szerint az ember testi-lelki-szellemi egészségének állapota 

nagyban befolyásolja a teljesítményt, ezáltal tehát a munkavégzés sikerét is. Fontos, hogy a 

mentális testi-lelki egészségmenedzsment beépüljön a hivatal szervezeti életébe. Egyrészről a 

munkáltató szempontjából is előnyös, hiszen hatékonyabb munkavégzésre képes, jobb kedvű, 

motiváltabb, jobb teljesítő képességgel rendelkező munkatársakból álló csapat áll 

rendelkezésére, továbbá csökkenhet a fluktuáció is. A munkavállalók szempontjából pedig 

feltétlenül pozitív, hogy egészségmegőrző, életminőséget javító szolgáltatásokat vehetnek 

igénybe. Ezek alapján tehát elmondható, hogy a fent említett tréningek, programok nemcsak az 

ügyintézők szempontjából bírnak kiemelkedő jelentőséggel, hanem (remélhetőleg) az ügyfelek 

elégedettségét is szolgálják, ezáltal mindkét fél érdekét elősegítik. 

 

 

Záró gondolatok 

 

 

Reményeink szerint a fentiekben leírtakból levonható a konklúzió, miszerint a hatósági eljárás 

valamennyi résztvevője köteles az eljárás többi alanyával együttműködni, amiből pedig 

következik, hogy ez az együttműködés kétirányú, kölcsönös: egyrészt terheli a hatóságot az 

ügyféllel, másrészt az ügyfelet a hatósággal szemben. Hiszen a hatósági eljárás nem pusztán a 

hatóság, hanem az ügyfél aktivitását is feltételezi, az ügy – jogorvoslat nélküli – elintézése 

pedig nem csak az ügyfélnek, hanem a hatóság számára is prioritás. 

Jelen tanulmányban többek között arra kerestünk választ, hogy ügyfél-ügyintéző 

relációban mi a jellemző, hiszen az erősen eltérő személyiség jegyekből fakadóan az ügyfelek 

is pontosan tipizálhatóak, azonban, ha az ügyfél azt „kapja”, amit elvárt, elégedett lesz, és egy 

hivatal működésének is ez a célja. 

Természetesen a végső cél egy „aranyközépút” megtalálása, ehhez kell a képzett 

szakértőgárda, a lelkileg stabil ügyintézők, ezt segíti elő a munkahely a képzéseivel, 

tréningjeivel. Tegyük azt is hozzá, hogy a mindkét fél számára kedvező helyzet kialakításához 

az ügyfelek hozzáállása és az ügyintézőt támogató szemlélete is szükséges. Ha úgy érezzük, 

hogy a helyzet már jelenleg is optimális, akkor is csak pillanatnyi okunk lehet az elégedettségre, 

mert a körülmények folyamatosan változnak, az ügyintézőknek is készen kell állni a változásra, 

fejlődésre, újabb és újabb módszerek alkalmazására. 


