
ÁROP-2.2.10-10-2010-0003 számú  
„Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény alkalmazása” 
 

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és Választásokért 
Felelős Államtitkársága a Nemzeti Közigazgatási Intézettel együttműködve, az ÁROP-2.2.10-
10-2010-0003 azonosítószámú „Kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi 
LVIII. törvény alkalmazása” című pályázat keretén belül kívánja Kormányhivatalok és 
Kormányhivatalokba integrálódott ügyfélszolgálati feladatokat ellátó munkatársak 
jogalkalmazást segítő gyakorlatorientált készségfejlesztését megvalósítani. 

A 2011. szeptember és október folyamán megvalósuló a résztvevők számára ingyenes, 
gyakorlatorientált készségfejlesztő képzésünket az ország 19 megyei és Budapest Főváros 
Kormányhivatalával együttműködve 1 képzési nap, összesen 8 óra időtartamban tartjuk. 

A képzések a Megyei Kormányhivatalok oktatótermeiben kerülnek megrendezésre. Az 
időpontokról, a képzési helyszínekről és a képzésre való jelentkezés módjáról a 
kormányhivatalokban kijelölt képzésszervező munkatársak adnak felvilágosítást, és 
segítséget.   

A képzés során a résztvevők megismerik a kapcsolódó jogszabályi környezetet, a szabályozás 
alapjául szolgáló társadalmi környezetet és az elérni kívánt társadalmi célokat, a gyakorlati 
végrehajtást szolgáló eszközöket, továbbá az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás 
segítésének módjait, melyek elősegítik az egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakulását. 

A készségfejlesztő tréning továbbá – az új kormánytisztviselői törvény keretei között – 
felkészíti a résztvevő tisztviselőket arra, hogy a hatékony közigazgatás megteremtése 
érdekében, a lehető legmagasabb színvonalú szolgáltatásokat, az ügyfelek számára 
szakszerű, jogaik érvényesítését szolgáló ügyintézést, ügyfélszolgálatot nyújtsanak. 

 Ezen elsajátított ismeretek és készségek birtokában a résztvevők a mindennapi 
munkavégzésük során, a tanult módszerekkel, egységes elvek alapján, eredményesebben, 
sikeresebben tudják végezni ügyfélszolgálati munkájukat. 

 



Ügyfélszolgálati feladatokat ellátó kormánytisztviselők jogalkalmazást segítő
képzése 

 

Milyen ismereteket kaphatunk?  Mely készségek szükségesek mindennapi 
ügyfélszolgálati munkánk során? Milyen haszna van a képzés elvégzésének? 

Milyen ismereteket sajátíthatnak el a résztvevők? 

� megismerik a kapcsolódó jogszabályi környezetet,  
� az ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás segítésének módjait 
� hivatásetikai alapelveket 
� egységes szolgáltatás- és ügyfél centrikus elvárások ismeretét 
� ügyfélbarát, etikus magatartás alapelveit 
� felismerik az ügyféltípusokat 

 
Milyen készségeket sajátíthatók el a készségfejlesztő tréningen? 
 

� magas színvonalú etikus ügyfélszolgálati, ügyfél centrikus attitűd
� konfliktus kezelés 
� asszertívitás –asszertív kommunikáció 
� stressz kezelés 
� tárgyalástechnika 

 

Képzés időtartama: 8 óra – 1 nap 
Képzés ára: ingyenes 
Képzések  helyszíne:  19 megyei és Budapest Főváros Kormányhivatal oktatótermei 
Képzések időpontjáról és a jelentkezés módjáról további információ: 
Tóth Magdolna, toth.magdolna@kdrkh.hu Tel:22-514-762 
 


