
 

 

 

Párbeszéd az ügyféloldali erőszakról 

2013. május 12. 19:46 

Háromoldalú párbeszédre–kormányzat, munkáltatói oldal 
(TÖOSZ) és munkavállalói oldal(MKKSZ)– került sor Budapesten 
május 7-8-án. A másfél napos műhelymunka keretében a 
résztvevők áttekintették a magyar önkormányzati szektor 
helyzetét az önkormányzati munkavállalókat az ügyfelek részéről 

érő fenyegetés és erőszak vizsgálata alapján. A norvég pályázati projekt részeként a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) által megrendezett fórumnak a 
budapesti XIII. kerületi polgármesteri hivatal adott otthont. 

A TÖOSZ és a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) 
a Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 Méltányos Munka és Háromoldalú 
Párbeszéd programjának keretében nyert el támogatást „A Harmadik Oldali Erőszak 
megelőzése helyi szinten” címmel. Ez a program az önkormányzatokat védi és készíti fel az 
ügyfelek részéről a közszférában dolgozókat esetlegesen fenyegető erőszakkal szemben. 

A projekt 2012. december 1-től 2014. november 30-ig tart. A projektgazda a TÖOSZ, 
partnerek: a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete (MKKSZ), norvég oldalról a KS és a Norvég Helyi Önkormányzati 
Köztisztviselők Szakszervezete (Fagforbunet). 

A programban közreműködő magyar szakemberek idén februárban norvég tanulmányúton 
vettek részt, ahol a harmadik oldali erőszak (az önkormányzatnál dolgozókat az ügyfél 
oldaláról ért erőszak) törvényi szabályozásával, a megelőzés és kezelés gyakorlati 
technikáival ismerkedhettek meg. A februári látogatás után norvég partnerek képviseletében 
most Budapestre látogatott Gunnbjorg Navik, a KS vezető tanácsadója és Sigrid Engen, 
Fredrikstad önkormányzatának vezető tanácsadója. Az együtt gondolkodás első napján a 
résztvevők – Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára, Sabján Katalin, 
a TÖOSZ nemzetközi titkára, a projekt menedzsere, Krémer András vezető szakértő és 
tréner, Fehér József, az MKKSZ vezető szakértője és Mayer Lajos MKKSZ szakértő 
részvételével – megvitatták az elkészült munkaanyagokat, amelyeknek bővebb tartalmi 
kifejtésére május 8-án került sor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A második napon a szakmai tapasztalatcsere előtt a vendéglátó önkormányzat 
polgármestere, Tóth József köszöntötte a résztvevőket, akik a munka megkezdését 
megelőzően megtekintették a hivatal épületét és egy rövid bemutatót is meghallgattak a 
kerületről. A workshop moderátora Krémer András elsőként Kovács Róbert vezető 
szakértőnek adta meg a szót, aki a projekt részeként készült, itthon újszerűnek tekinthető, a 
hazai önkormányzatok körében végzett, úgynevezett önkitöltő kérdőíves felmérésről tartott 
beszámolót. 

A kérdőív igen összetett formában kérdezett rá az itthoni tapasztalatokra a harmadik oldali 
erőszakkal kapcsolatban, a kitöltési arány azonban így is igen magasnak bizonyult. Ez 
mindenképp azt támasztja alá, hogy olyan problémára kell megoldást találni, amely az 
érintettek életét súlyosan zavarja. A kérdőívek feldolgozása hamarosan befejeződik, ám 
jelenlegi állapotában is egyértelműen látható, hogy a felmérést kitöltő 
csoportokat  (polgármester, jegyző, köztisztviselő) jelentős mértékben érinti az ügyfelek által 
elkövetett erőszak valamilyen formája. Egy adatot elöljáróban érdemes megemlíteni: a 
kérdőívet kitöltő polgármesterek 89 százaléka válaszolta azt, hogy településén az elmúlt egy 
évben történt ilyen esemény. (Fontos hozzáfűzni, hogy a kérdés a kérdőívben az ügyféloldali 
erőszak fogalmának tisztázása előtt merült fel, mivel sokan a fizikai erőszakra asszociáltak 
elsődlegesen a fogalommal kapcsolatban.) 

Ilyen és ehhez hasonló esetek gyakorta fordulnak elő a felmérés szerint a hivatalokban: 

„Az ügyfél bejött a hivatalba, és ordítva, késsel fenyegetőzve követelte, hogy segélyt fizessek 
ki részére.” „Újságban való megjelenéssel fenyegettek meg.” „Az ügyfél emelt hangon szidta 
az ügyintézőt és megfenyegette, hogy ráborítja az asztalt.” 

Gunnbjorg Navik, a norvég önkormányzati szövetség vezető tanácsadója előadásában 
hangsúlyozta az együttműködés szerepét a munkaadók és a munkavállalók között, kiemelve 
annak fontosságát, hogy a felek kölcsönösen megértsék egymást a harmadik oldali erőszak 
megelőzése érdekében. 

A vezető tanácsadó a norvég helyzetre vonatkozóan elmondta, hogy a KS ennek 
megvalósítására 2001-ben két módszertani útmutatót jelentetett meg, amelyek egyfajta 
iránymutatást adnak a harmadik oldali erőszak kérdésében. Az útmutatóban foglaltak 
alkalmazása azonban nem kötelező az önkormányzatok számára, mivel a saját felelősségük, 
hogy kiválasszák az ügyféloldali erőszak elleni küzdelem számukra legmegfelelőbb módját. 
Jól árnyalja a két ország közti szemléletbeli különbséget a Gunnbjorg Navik által elmondott 
példa: Norvégiában a munkavállalónak joga van beszüntetni a munkát, ha úgy ítéli meg, hogy 
nem biztonságosak a munkakörülmények. Ebben az esetben az agresszió kezelése a 
polgármester feladata. Ez természetesen nem gyakori eset, de a lehetőség adott, mint 
mondta. 

A kérdőíves felmérés mellett jelenleg egy módszertani útmutató kiadvány is készül a 
munkáltatók és a munkavállalói érdekképviseletek számára, a TÖOSZ projektpartnere, 
a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének 
(MKKSZ) szakmai együttműködésével. Az útmutatót Fehér József és Krémer András 



készítették, az elsősorban a magyar önkormányzatok vezetői számára készülő kiadványt 
Fehér József mutatta be. 

Az MKKSZ vezető szakértője az útmutató kapcsán elmondta, hogy a kiadvány egyfajta 
figyelem ráirányítás arra, hogy a jogszabályi környezet kiegészítésre szorul, azonban a 
harmadik oldali erőszak elleni fellépésnek nem feltétlenül ez jelenti a kulcsát. Fontosabb, 
hogy a gyakorlatban legyenek felkészültebbek a hivatali dolgozók. Nem ugyanaz a társadalmi 
empátia egy tisztviselővel szemben, ehhez nagymértékben hozzájárul az is, hogy míg egy 
tanárral szembeni erőszakról tudomást szereznek az emberek, addig egy ilyen eset nagyobb 
valószínűséggel marad titokban, mint mondta. 

Emellett a TÖOSZ megoldási tervet dolgoz ki és képzést is szervez az érdeklődők számára. 

Az eseményen képviseltette magát a kormányzati oldal is. Az egyeztetésen részt vett Dargay 
Eszter, a Belügyminisztérium Közigazgatási Államtitkár Titkárságának titkárságvezetője, és 
Tenczer Tamás az Emberi Erőforrások Minisztériuma Társadalmi felzárkózásért felelős 
államtitkárságáról. Így a norvég modell értelmében háromoldalú párbeszédet folytathattak a 
résztvevők ebben a hangsúlyozottan fontos közszolgálati munkaügyi kérdésben. 

Karácsonyi Magdolna, a Budapest 13. Kerületi Önkormányzat Szociális Irodájának vezetője a 
norvég résztvevők számára is meglepően előremutató és innovatív megoldásokról számolt 
be, amit a kerület önkormányzati köztisztviselőinek védelme érdekében alkalmaznak. 
Hozzátéve, hogy az ügyfelek érdekeit és magas színvonalú szolgáltatásokkal való ellátását 
prioritásként kezelve olyan attitűdöt képviselnek a munkatársak, amely egy jó lépés az 
erőszak megelőzésére. Nem elegendő természetesen, hiszen az ügyintézők gyakran nem 
személyes ellentétek miatt folyamodnak erőszakhoz. 

A workshop végén Sabján Katalin összegezte a másfél nap és egyúttal a projekt eddigi 
eredményeit, valamint a jövőbeni terveket. A projekt menedzsere elmondta, hogy lehetőség 
nyílik a programban kísérleti tréningen való részvételre, ehhez szívesen várják bármely 
önkormányzat jelzését és nyitottságát. Ősszel a norvég tréningmódszerrel ismerkedhetnek 
meg közelebbről a résztvevők, a projekt második évében pedig az adaptált tréningmódszert 
és módszertani útmutatót ismertetik meg a magyar önkormányzattal a projektpartnerek. A 
jelenlegi kisebb volumenű projekt egy hosszabb távú stratégiai együttműködés kezdete a 
felek között; hiszen a társadalmi párbeszéd hatékony alkalmazása számos konfliktus és 
probléma megoldása lehet – zárta gondolatait Sabján Katalin. 

  

TÖOSZ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Felhívás az "Ügyféloldali erőszak megelőzése helyi szinten" projektünkben 

2013. szeptember 19. 11:40 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Felhívás kísérleti programban való részvételre 
Ügyfél-oldali erőszak megelőzése helyi szinten 

  
  
 
                                                                                                           Budapest, 2013. szeptember 18. 
 
 
Tisztelt Önkormányzati Vezetők és Munkatársak! 
 
  
Jelen felhívásunkra azon önkormányzatoknak a jelentkezését várjuk, amelyek 

·      felismerték, hogy alkalmazottaik biztonsága és megfelelő munkakörnyezete alapvető 
jelentőségű, ha hatékony és minőségi munkavégzést szeretnénk tőlük magas 
színvonalon 

·      felismerték, hogy a megfelelő – méltányos – munkakörülmények jobb munkaerő 
alkalmazását teszik lehetővé, vonzóbb a munkavállalóknak 

·      és ezen felismerések nyomán tenni is szeretnének valamit az ügyfelek részéről 
megnyilvánuló fenyegetés és erőszak megelőzése érdekében. 

  
A norvég példa nyomán kialakított magyar módszer lényege ugyanis az, hogy munkavállalók 
és munkáltatók együttműködve alakítsák ki az önkormányzatuk hivatalában a megfelelő 
eljárásokat, és tegyék meg a szükséges lépéseket. Ehhez most részt vehetnek vezetőik egy 
kétnapos budapesti tréningen (szállást és ellátást biztosítunk), valamint egy alkalommal 



három napon át vezető szakértőnk és trénerünk készíti fel Önöknél a kollégákat az erőszakos 
esetek megelőzésére. 
A kísérleti programban való részvételhez, amit a jelentkező önkormányzatoktól várunk 
(TÖOSZ és MKKSZ tagság előny!): 

·      polgármester és jegyző, valamint az önkormányzati munkavállalók képviselőjének 
(helyi szakszervezeti képviselő) részvétele a budapesti tréningen 2013. október 14-
15-én 

·      helyszín és munkavállalók részvételének biztosítása három napon át a saját 
hivatalban (a következő időpontok valamelyikén: 2014. január 29-30-31., 2014. 
február 10-11-12., 2014. február 24-25-26. pótnap: 2014. március 10-11-12.) 

·      annak vállalása, hogy munkavállalóik biztonsága érdekében gyakorlati lépéseket is 
tesznek legkésőbb 2014. október végéig, és minderről hajlandóak információkat is 
szolgáltatni a projektünkhöz. 

  
Jelentkezésüket egy rövid e-mailben várjuk a sabjan@toosz.hu e-mail címre. A projektről 
bővebb információk a TÖOSZ honlapján olvashatóak: www.toosz.hu (Ügyféloldali erőszak 
megelőzése című felirat alatt) vagy keressék projektmenedzserünket Sabján Katalint (mobil: 
06304360260, telefon: 0613226673) 
 
  
Reméljük, projektünkkel segíthetjük az Önök munkáját is, 
  
a projektpartnerek nevében: 
  
Dr. Zongor Gábor projektvezető, TÖOSZ főtitkár 
 
 

 
 

TÖOSZ 
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Kétnapos műhelymunka az Ügyféloldali erőszak megelőzése projektben 

2013. október 17. 19:40 

 

Felhívásunkra több települési 
önkormányzat jelentkezett, mint 
azt az előzetes felmérések alapján 
terveztük, azonban a partnerek 
abban állapodtak meg, hogy minél 
szélesebb körben és minél több 
típusú és elhelyezkedésű 
önkormányzatnak tesszük mégis 
lehetővé, hogy kipróbálja a norvég 
példa nyomán megalkotott hazai 
módszert. 

 

Az október 14-15-én megtartott kétnapos műhelymunka során a résztvevők 
megismerkedhettek a norvég jogi környezettel, módszerekkel és tapasztalatokkal, továbbá 
azzal, hogy mit tesznek a norvég önkormányzatok az ügyfelek tapasztalatokkal, továbbá 
azzal, hogy mit tesznek a norvég önkormányzatok az ügyfelek részéről érkező fenyegetés és 
erőszak megelőzésére. Szó esett a hazai jogszabályi környezetről és a fogalom pontos 
behatárolásáról is. Az önkormányzati vezetők: jegyzők és polgármesterek a hivatali 
munkatársak és MKKSZ tagok bevonásával dolgoztak együtt azon, hogy milyen megelőző 
intézkedéseket vezethetnek be az ügyféloldali erőszak megelőzésére azáltal, hogy 
megtörtént eseteket dolgoztak fel, és a hivatali struktúra meglevő és működő elemeit 
tekintették. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

A módszer kipróbálásába a program valamennyi résztvevőjének lehetősége nyílik. Ehhez a 
projekt szakértelmet és bevezető tréninget biztosít. 
 
Projektünkkel mindazonáltal hosszútávra tervezünk, így a kísérleti bevezetés tapasztalatait 
összegyűjtjük, hogy minél pontosabb és hatékonyabb eszközt bocsáthassunk 
önkormányzatink rendelkezésére. 
 
A kétnapos képzésen az alábbi települései önkormányzatok és egyéb szervezetek 
képviseltették magukat: Alsózsolca Önkormányzata, Törökbálint Önkormányzata, Fredrikstad 
Önkormányzata, KS-Norvég Önkormányzati Szövetség, MKKSZ, Kisújszállás Önkormányzata, 
Alsóörs Önkormányzata, Pápa Önkormányzata, Mátraverebély Önkormányzata, Berhida 
Önkormányzata, Kisújszállás Önkormányzata, Répcelak Önkormányzata, Budapest XVI. 
kerület Önkormányzata, TÖOSZ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Méltányos munkakörülményeket az önkormányzatokban 

2014. február 14. 11:13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ügyféloldali erőszak megelőzése helyi szinten elnevezésű projekt 2012-ben indult, a 

norvég KS és a magyar TÖOSZ önkormányzati szövetségek, a norvég Fagforbundet és a 

magyar MKKSZ szakszervezetek összefogásával. A Méltányos Munka és Háromoldalú 

Párbeszéd programot közvetlenül Norvégiából irányítják, első alkalommal került kiírásra és 

számos pozitív tapasztalat gyűlt össze az indulás óta. 

A TÖOSZ vezetésével megvalósuló pályázat célja, hogy önkormányzataink hatékonyabbá 

válhassanak azáltal, hogy a munkavállalók maximális teljesítményüket tudják nyújtani a 

biztonságos és méltányos munkakörülményeik között. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A háromnapos tréninget 2014. február 10-12 között hajtotta végre közösen a kerület 20 

munkavállalója Ancsin László jegyző vezetésével. Krémer András vezető szakértő munkáját 

Sigrid Engen támogatta a norvég Fredrikstadból, ahol az ügyféloldali erőszak megelőzésére 

már sok éve nagy hangsúlyt 

fektetnek.  

 
 

 

 



Ehhez hasonló lépéseket terveztek meg a három nap alatt a XVI. kerületi önkormányzat 

dolgozói is vezetésük bevonásával. A tréninggel kezdetét vette a közös munka és októberig 

meg is valósítják, hogy önkormányzatuk ne csak ügyfélbarát, hanem "ügyintézőbarát" is 

lehessen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összesen hat magyar önkormányzatnak nyílik lehetősége e projekt keretében most elkezdeni a 

megelőzést az ügyféloldali erőszak ellen, ebből a XVI. kerületi önkormányzat volt az első. 

Őket követi Pápa Városa, Kisújszállás és Törökbálint Városok önkormányzatai közösen; 

Berhida Város és Alsóörs Község. 

Eredményeikről és tapasztalataikról folyamatosan tájékoztatást nyújtunk. 

 

 

TÖOSZ 
Ügyféloldali erőszak elleni tréning Pápán 

2014. február 28. 9:18 

 
 



Pápa város önkormányzati munkatársainak részvételével tartott az ügyféloldali erőszak 
megelőzéséről szóló tréninget 2014. február 24-26-ig a TÖOSZ és MKKSZ. A két hazai 
szervezet norvég támogatással megvalósult közös projektjének keretében ez volt a 
második kísérleti képzés. 

A TÖOSZ vezetésével létrejött pályázat célja, hogy önkormányzataink hatékonyabbá 
válhassanak azáltal, hogy a munkavállalók maximális teljesítményüket tudják nyújtani a 
biztonságos és méltányos munkakörülményeik között.Az Ügyféloldali erőszak megelőzése 
helyi szinten elnevezésű projekt 2012-ben indult a norvég KS és a magyar TÖOSZ 
önkormányzati szövetségek, a norvég Fagforbundet és a magyar MKKSZ szakszervezetek 
összefogásával. A Méltányos Munka és Háromoldalú Párbeszéd programot közvetlenül 
Norvégiából irányítják, első alkalommal került kiírásra és számos pozitív tapasztalat gyűlt 
össze az indulás óta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Az első, Budapest XVI. kerület önkormányzatánál tartott kísérleti tréninget követte a pápai 
tréning, melyen az önkormányzat tizenhárom munkatársa vett részt. A vezető tréner Krémer 
András volt, a három nap során előadást tartott Boros Péterné, a Magyar Köztisztviselők és 
Közalkalmazottak Szakszervezetének (MKKSZ) főtitkára, Fehér József, az MKKSZ szakértője és 
Dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára is. A Norvégiában komoly hagyományokkal rendelkező 
módszer átültetése a hazai viszonyok közé a tapasztalatok szerint megvalósítható. Ezt 
egyaránt alátámasztja a fővárosi és a pápai képzés, ugyanis mindkét település 
önkormányzata tervezi a képzési tananyagra építve a mindennapi munka során alkalmazni a 
norvég szisztémát. 

 
 

 

 
 
 
 



A képzéssorozat következő állomásai: Kisújszállás és Törökbálint városok önkormányzata 
közösen , majd Berhida város és Alsóörs község lesznek 

 

Ügyféloldali erőszak elleni tréning Kisújszállás és Törökbálint önkormányzatainak együttes 
részvételével 

2014. március 6. 15:54 

 
 
 
 
 
 
Az ügyféloldali erőszak megelőzése helyi 
szinten elnevezésű projekt harmadik kísérleti 
tréningje zajlott Kisújszálláson 2014. március 
3-5. között. A kísérleti tréningre Törökbálint 
Önkormányzatának részvételével együtt 

került sor. A TÖOSZ és hazai partnere, az MKKSZ norvég támogatással valósítja meg a 
projektet. 

 

 

 
 

A TÖOSZ vezetésével létrejött pályázat célja az 
önkormányzati munka minőségének és 
eredményességének növelése azáltal, hogy a 
munkavállalók maximális teljesítményüket 
tudják nyújtani a biztonságos és méltányos 
munkakörülmények között. Az önkormányzati 
munka hatékonyságát nagymértékben 

befolyásolja az a tényező, amelyet az ügyfelek munkavállalókat befolyásoló „erőszakos” 
magatartása jelent. Ez nem kezelhető csak jogi oldalról, hanem komplex programokra van 
szükség. Ettől a céltól vezérelve fogott össze és hajtja végre ezt a projektet a norvég 
önkormányzati szövetség , a TÖOSZ , a norvég szakszervezet és a magyar MKKSZ . 

 
 

 
 
 
 



A projekt keretében az első kísérleti tréningre Budapest XVI. kerület önkormányzatánál 
került sor, majd ezt követte a pápai tréning. A pilot tréningek harmadik állomása Kisújszállás 
volt, Törökbálint részvételével. A tréningen az érintett önkormányzatok vezető 
tisztségviselői, valamint a hivatalokban dolgozó köztisztviselők vettek részt. A tréninget dr. 
Krémer András vezető tréner tartotta, a három nap során előadást tartott Boros Péterné, a 
Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak Szakszervezetének (MKKSZ) főtitkára, Fehér 
József, az MKKSZ szakértője és Dr. Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese is. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kisújszállási tréningen is bebizonyosodott, hogy a norvég módszer átültetése a hazai 
viszonyok közé a tapasztalatok szerint megvalósítható. Ezt egyaránt alátámasztják a már 
lezajlott tréningek (Budapest XVI.kerület és Pápa), ugyanis mindkét település önkormányzata 
tervezi a képzési tananyagra építve a mindennapi munka során alkalmazni a norvég 
szisztémát 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kisújszállás és Törökbálint önkormányzatainak jegyzői és a hivatalok munkatársai a tréning 
során erős elkötelezettséget mutattak az iránt, hogy egy, a megelőzést és védelmet 
szabályozó hatékony belső eljárásrend támogassa az önkormányzatok munkavállalóinak 
védelmét az esetleges erőszak vagy fenyegetettség ellen. 

Az önkormányzatok vállalták,  hogy konkrét gyakorlati intézkedéseket is tesznek a helyi 
projektek megvalósítása érdekében. A két önkormányzat megállapodott abban, hogy 
folyamatosan egyeztetnek a készülő belső eljárásrendről és a tapasztalatok összegzéséről 
egy közös workshopot tartanak majd szakértők közreműködésével. 

A képzéssorozat utolsó állomásai Berhida város és Alsóörs község lesznek. 



 

Ügyféloldali erőszak elleni tréning Berhida város és Alsóőrs község önkormányzati hivatalai 
együttes részvételével 

2014. március 12. 21:15 

A TÖOSZ, mint projektgazda vezetésével 
létrejött pályázat célja az önkormányzati 
munka minőségének és eredményességének 
növelése azáltal, hogy a munkavállalók 
maximális teljesítményüket tudják nyújtani a 
biztonságos és méltányos munkakörülmények 
között.  Az önkormányzati munka 
hatékonyságát nagymértékben befolyásolja az 
a tényező, amelyet az ügyfelek 
munkavállalókat befolyásoló „erőszakos” 
magatartása jelent. Ez nem kezelhető csak jogi 

oldalról, hanem belső együttműködésre és komplex helyi programokra van szükség. Ettől a 
céltól vezérelve fogott össze és hajtja végre ezt a projektet a Norvég Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Szövetsége (KS), a TÖOSZ, a Norvég Közszolgálati Szakszervezet 

(Fagforbundet) és a magyar MKKSZ. 

A projekt keretében az első kísérleti tréningre 
Budapest XVI. kerület önkormányzatánál 
került sor, majd ezt követte a Pápa városi 
tréning. A pilot tréningek harmadik állomása 
Kisújszállás volt, Törökbálint részvételével. A 
negyedik háromnapos program sajátossága, 
hogy egy kisváros és egy kisközség 
hivatalnokai és önkormányzati vezetői vettek 
benne részt. Berhida város képviseletében 
Nyírő István alpolgármester és dr. Cseh Tamás 
jegyző, valamint tizenöt köztisztviselő, míg 
Alsóőrs község részéről Hebling Zsolt 

polgármester és Báró Béla jegyző mellett, egy hivatali munkatárs vett részt a tréningen. A 
program összegzésén Berhida polgármestere, Pergő Margit is kifejezésre juttatta a téma 
iránti elkötelezettségét. A tréninget dr. Krémer András vezető tréner tartotta, Kovács Anna 
közreműködésével. A három napos program első napján előadást tartott Boros Péterné, az 
MKKSZ főtitkára és Fehér József, az MKKSZ szakértője, valamint dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ 
főtitkára is.  

A berhidai tréningen is bebizonyosodott, hogy 
a norvég módszer átültetése a hazai viszonyok 
közé a tapasztalatok szerint megvalósítható. 
Ezt egyaránt alátámasztja a korábbi három 
már lezajlott tréning (Budapest XVI. kerület, 
Pápa és Kisújszállás), mivel mindhárom 
település önkormányzata tervezi a képzési 



tananyagra építve a mindennapi munka során alkalmazni a norvég szisztémát. 

Berhida és Alsóőrs önkormányzatainak polgármesterei, jegyzői és a hivatalok munkatársai a 
tréning során erős elkötelezettséget mutattak az iránt, hogy egy, a megelőzést és védelmet 
szabályozó hatékony belső eljárásrend támogassa az önkormányzatok munkavállalóinak 
védelmét az esetleges erőszak vagy fenyegetettség ellen. 

Az önkormányzatok vállalták, hogy konkrét 
gyakorlati intézkedéseket is tesznek a helyi 
projektek megvalósítása érdekében. A 
programon résztvevő két önkormányzat 
vezetői és munkatársai megállapodtak abban, 
hogy folyamatosan egyeztetnek a készülő 
belső eljárásrendről és a tapasztalatok 
összegzéséről egy közös workshopot tartanak 
majd szakértők közreműködésével. Az 
önkormányzatok elhatározták, hogy a 
hivatalban történő munka tapasztalatait 

felhasználva megkezdik az intézményi körben is a program megvalósítását. 

 

A kísérleti tréningek végeztével megkezdődik 
mind a hat vállalkozó önkormányzatnál a 
tényleges munka, megalkotják az esetlapokat 
és elkezdik a munkahelyi párbeszédet és a 
helyi szabályozás átalakítását. A jelenlévők 
kezdeményezték, hogy a hat önkormányzat 
érintett szereplői között jöjjön létre közvetlen 
együttműködés, hálózatépítés a munka 
hatékonyságának növelése érdekében. 
Szabályozási útmutató készül az ügyféloldali 
erőszak megelőzésére 2014. május 9. 

 
 
2012 vége óta dolgozik négy projektpartner az önkormányzatok és azok munkatársai ellen 
előforduló erőszak megelőzéséért. A TÖOSZ vezette összefogás hazai partnere a Magyar 
Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), fő 
norvég partnere a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) és a norvég 
szakszervezet, a Norvég Önkormányzati Alkalmazottak Szakszervezete (Fagforbundet). 
 
 

A mostani workshop célja az volt, hogy a 
kísérleti programban résztvevő 
önkormányzatok az egymástól tanulás 
lehetőségét minél jobban kihasználják az 
ügyféloldali erőszak megelőzését és kezelését 



szolgáló belső szabályozásuk és a konkrét gyakorlati működés megvalósítása kapcsán. 2014. 
február és március hónapokban a TÖOSZ és hazai partnere, az MKKSZ vezetésével 
megvalósuló programban résztvevő 6 önkormányzatnál lezajlottak a kísérleti tréningek. az 
ügyféloldali erőszak megelőzésére. Ez után igen komoly munka kezdődött az érintett 
önkormányzatoknál  Az önkormányzatok nekiláttak az ügyféloldali erőszak megelőzésével 
kapcsolatos  konkrét , a helyi sajátosságokat tükröző  projektek kidolgozásának, a megelőzést 
és védelmet szabályozó belső eljárásrend kialakításának. Ennek keretében meghatározták a 
folyamat szereplőit ( polgármester, jegyző, biztonsági felelősök, szakszervezeti képviselő, 
biztonsági felelősök, stb.), elkészítették az első esetlapokat, néhány önkormányzat már 
konkrét eseteket is értékelt. Az önkormányzatok elkezdték kialakítani a szükséges 
infrastrukturális és fizikai feltételeket is. A programban résztvevő önkormányzatok a 
tréninget követően folyamatosan együttműködtek és együttműködnek most is, 
megkezdődött a hálózatépítés a munka hatékonyságának növelése érdekében.  

 
 
 
A résztvevők között voltak a pilot 
programban résztvevő 
önkormányzatok jegyzői, a helyi 
projektekben megnevezett 
biztonsági felelősök, szakszervezeti 
képviselők és  egyéb hivatali 
szereplők. 

 
 
 
 
 
A munka kis csoportokban zajlott, 
az úgynevezett Open space és 
Word Cafe technika 
alkalmazásával.  A résztvevők az 

ügyféloldali erőszak megelőzésére, kezelésére kialakított folyamatok szabályozásának 
tartalmához kapcsolódó  konkrét témákat kaptak. Ennek alapján csoportok alakultak, akik 
elkezdték feldolgozni az egyes témákat részleteiben, közben pedig a résztvevők fluktuálódtak 
és így alakult ki az egyes témák végleges tartalma, amelyet a csoportok egyik tagja a nap 
végén bemutatott.  
 



 
 

A résztvevők feldolgozták az ügyféloldali 
erőszak megelőzésével kapcsolatos konkrét 
eljárásrendet (határidők, felelősök, ügymenet 
megjelölésével), dolgoztak a szereplők körén, 
az intézményi szervezeti felépítésen és 
feladatokon, a megvalósításhoz szükséges 
infrastrukturális feltételeken,  a külső és belső 
kommunikáción, információ források és azok 
kezelésének módján, foglalkoztak az 
eredményes működtetéshez és 
szabályozáshoz szükséges kritériumokkal és 

módszerekkel,(bizottság felállítása, rendszeres belső képzések), számba vették a 
munkavállalók utólagos támogatásának szabályait (orvosi, pszichológusi, anyagi segítség), 
valamint áttekintették a jogi szabályozás hátterét is. 
 
Az ügyféloldali erőszak védelmét szolgáló belső eljárásrendben alapvető fontosságú lesz a 
munkabiztonsági felelősök jogkörének és hatáskörének pontos meghatározása.Végig kell 
gondolni, hogy milyen konkrét lépéseket lehet majd tenni a megelőzés érdekében. Nagyon 

sok múlik az ügyfél és az egyes 
szereplők külső és belső 
kommunikációján, javulni fog-e 
az önkormányzati hivatali 
munka hatékonysága, 
mennyire lesznek elégedettek 
a hivatali dolgozók a 
munkakörülményeikkel.  Ezek 
és a témához kapcsolódó 
számos gyakorlati elem került 
felszínre a workshop végén. A 
hat résztvevő önkormányzat 
példáján keresztül egy 
szabályozási útmutató kerül 
kidolgozásra, amely 

szervezetfejlesztési szempontokat ad majd a többi önkormányzatnak is  ahhoz, hogy 
bevezethessék az erőszak és fenyegetés elleni belső szabályozásukat. 
 
 
A pilotban résztvevő önkormányzatok képviselői a 2014. június 12-i konferencián fogják 
majd bemutatni eredményeiket és tapasztalataikat. Ez a rendezvény nyújt keretet a 25 éves 
TÖOSZ jubileumi küldöttgyűlésének is. 
 

 

 

 



Összefoglaló a Harmadik Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten projekt eredményeiről 
tartott nemzetközi konferenciáról 
 
A Norvég Alap támogatásával megvalósuló, a „Harmadik oldali erőszak megelőzése helyi 
szinten” elnevezésű projekt nemzetközi konferenciájára 2014. június 12 –én 
Százhalombattán, a Szekeres József Konferencia Központban került sor. 
 
A konferencia plenáris ülésén felkért hozzászólók alapvetően a méltányos munka és a 
háromoldalú párbeszéd témakörében fejtették ki álláspontjukat.  
 
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke kiemelte, hogy a projekt a Norvég Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Szövetsége (KS) képviselőinek, a norvég közszolgálati szakszervezet 
(Fagforbundet), valamint a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) részvételével, a velük való szoros együttműködésben 
valósul meg. 
 
Elmondta, hogy a közszolgálat teljesítése alapvetően a közösség egésze számára fontos és 
joggal elvárt, de ugyancsak fontos, hogy a közszolga is megfelelő védelemben, biztonságban 
tevékenykedhessen. A TÖOSZ örül annak, hogy norvég tapasztalatok birtokában és a norvég 
partnerek segítő közreműködésével egy olyan program magyarországi meghonosításában 
vehetünk részt, amely segítheti a közszféra munkakultúráját és közvetve az egész közösségi 
együttműködés kultúráját.  Bizakodását fejezte ki a tekintetben, hogy az őszi önkormányzati 
választásokat követően olyan módszertani segédanyaggal láthatjuk el a megválasztott 
polgármestereket, amely helyi alkalmazásával a jelenleg még csak hat önkormányzati 
hivatalban megkezdett munka egyre szélesebb körben kerül megvalósításra. Amennyiben 
országos hálózatban tudjuk ezt a munkát koordinálni és fejleszteni, akkor várható, hogy a 
kormányzat és a jogalkotás is támogatni fogja ezt a munkát.  
 
Tove Skarstein,  Norvégia magyarországi nagykövete A  „Harmadik oldali erőszak megelőzése 
helyi szinten” projekt nagy eredményének nevezte azt, hogy ilyen sok önkormányzati 
dolgozó részt vesz benne, legfontosabb előnye pedig az, hogy a nemzetközi legjobb 
gyakorlatokat ismerteti meg a harmadik fél oldaláról érkező erőszak megelőzésével 
kapcsolatban. Mindent el kell követnünk, hogy megvédjük az önkormányzatokban a 
munkájukat végző alkalmazottakat - hangsúlyozta a nagykövet asszony.  
 
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár a  projekttel kapcsolatos kormányzati álláspontot 
ismertette.  Az új típusú ügyfél fogalma megjelenik a Magyary  Zoltán Közigazgatás-fejlesztési 
Programban is.  A közigazgatási szolgáltatásokkal kapcsolatban a Magyari Program a 
következőket tartalmazza: „…. célja az ügyfelek igényeit és érdekeit figyelembe vevő 
ügyfélközpontú szolgáltató működés kialakítása, az eljárások egyszerűsítése, az ügyfélterhek 
csökkentése és egységesen magas színvonalú, mindenki által hozzáférhető szolgáltatások 
kialakítása”. Egyre nagyobb figyelem fog irányulni az állampolgárok magasabb színvonalú 
kiszolgálására. Ez a kormányzati oldal közös felelőssége is. Nemcsak büntetőjogi védelemre 
van szükség ezen a téren, hanem egyszerű és ésszerű jogszabályok megalkotására. Olyan 
munkakörülményeket kell teremteni, amelyek védik az ügyintézőket. A szolgáltatások 
minősége akkor garantált, ha a „belső feltételek” az emberi tényező is megfelelő, ennek 
különböző kritériumai vannak: motiváltság,  kommunikációra való érzékenység,   különféle 



érzékenyítő képzések . Összkormányzati felelősségnek tartja az ügyintézőkre való 
odafigyelést. 
  
 
Gunnbjorg Navik, a Norvég Önkormányzati Szövetség szakértője elmondta, hogy a projekt 
során az elméleti és gyakorlati alapelveket sikerült bemutatni a magyar partnereknek norvég 
oldalról.  A TÖOSZ erős és megbízható partner. Kihívást jelentett a szociális párbeszéd 
koncepciójának definiálása. Úgy véli, hogy a norvég partner megfelelő szaktudást tudott 
nyújtani és hozzájárult a gyakorlati tudás elmélyítéséhez Fredrikstad város példáján keresztül 
és a Norvég Közszolgálati Szakszervezet (Fagforbundet) együttműködésével. A projekt során 
elmélyült az érdemi párbeszéd a TÖOSZ és az MKKSZ között. 
 
Gunnbjorg kiemelte, hogy a projektnek Magyarországon már konkrét eredményei is vannak:  
kutatási tanulmány az önkormányzati hivatalokban előforduló erőszakról, módszertani 
útmutató,  pilot tréning módszer kidolgozása, képzések lebonyolítása és egy adaptálható 
stratégiai kézikönyv. 
 
2014. november 25-én lesz Oslóban egy zárókonferencia, ahol 52 projekt összefoglalója 
kerül majd bemutatásra, többek között a magyarországi is. 
 
A projekt fenntarthatóságával kapcsolatban már zajlik a kommunikáció,  a 2009-2014-es 
időszak tervezésére vonatkozó tárgyalások még nem zárultak le.  
 
Anne Grimsrud, a Norvég Közszolgálati Szakszervezet (Fagforbundet) képviselője 
hangsúlyozta, hogy a modell kulcsa a bizalom és az együttműködés kultúrájának létrehozása. 
A norvég szövetség és a szakszervezet együttműködése már hosszú múltra tekint vissza. 
Folyamatosan együttműködnek a Kormánnyal és a politikai szinttel. A kollektív szerződések 
és bérmegállapodások az egyenlőségen, bizalmon és a tiszteleten alapulnak. A legfőbb cél, 
hogy az önkormányzati közszolgáltatások minősége növekedjen. 
  
 
A konferencia plenáris részét követően  szekció ülésen folytatódott tovább a munka, ahol a 
nemzetközi példák ismertetése után a pilot programban résztvevő 6 önkormányzat  
képviselői mutatták be eredményeiket, valamint a helyi sajátosságok figyelembevételével a 
megelőzést és a védelmet szolgáló belső eljárásrendjüket. (Budapest XVI..kerületi 
Önkormányzat, Kisújszállás, Törökbálint, Berhida, Pápa, Alsóörs) 
  
dr. Steiner Erika a TÖOSZ főtitkár-helyettese összefoglalta a projektben elért eddigi 
eredményeket. Hangsúlyozta, hogy a programban résztvevők fontosnak tartották, hogy az 
önkormányzati közigazgatás területén (lehetőleg minden munkahelyen) legyenek 
felkészültek arra, hogy a „harmadik” fél által elkövetett erőszakos cselekményekkel szemben 
fellépjenek és azokat megelőzzék. 
 
  A projekt keretében (a Helyi Obszervatórium kutatási eredményeire épülve, szakértők, 
önkormányzatok, a TÖOSZ és az MKKSZ aktív részvételének köszönhetően, valamint egy 
módszertani útmutató összegzése nyomán) nagyon sok tapasztalat, ötlet, javaslat gyűlt össze 
azokra a tényleges intézkedésekre, szervezeti megoldásokra nézve, amelyekkel csökkenthető 



az ügyféloldali erőszak. 
 
A közös munka eredménye egy stratégiai modell lett, amely ajánlásul szolgál mindazon 
önkormányzatoknak, akik tenni szeretnének az ügyféloldali erőszak megelőzéséért. Nagyon 
fontos, hogy a modell bevezetésénél nem szabad figyelmen kívül hagyni a helyi 
sajátosságokat. 
 
A kézikönyv két részből áll. Az első részben bemutatásra kerül, hogy a program folyamán 
hogyan alakult ki ez a stratégiai modell, majd a jogszabályi háttér ismertetése következik. Ezt 
követően a megelőzés stratégiai lépései kerülnek bemutatásra. 
 
A kézikönyv szervezetfejlesztési szempontokat is ad a hivatalok dolgozóinak arra 
vonatkozóan, hogy milyen intézkedéseket kell bevezetni a konkrét esetek után, illetve, hogy 
mit tehet a szervezet a sikeres implementáció érdekében. 
  
Sigrid Engen, a norvégiai Fredrikstad város vezető trénere, aki egyben a  Norvég 
Önkormányzati Szövetség szakértője is,   bemutatta, hogy a gyakorlatban hogyan lehet 
kezelni az ügyintézőket érő veszélyt és fenyegetést. Évek óta képzéseket tartanak az ő  
vezetésével az önkormányzati tisztségviselők, vezetők és alkalmazottak részére a méltányos 
munkakörülmények megteremtésének eléréséhez. 
  
dr. Steiner Erika zárásként elmondta, hogy a munka még csak most kezdődik. A 6 pilot 
önkormányzat eredményeire építve egy olyan országos hálózat van kialakulóban, amely 
hatékonyan tudja majd segíteni azon önkormányzati hivatalokat is, akik tenni szeretnének az 
ügyféloldali erőszak megelőzéséért és kezeléséért. 
 

 

Nemzetközi összegző workshop az ügyféloldali erőszakről 

2014. október 31. 11:02 

 

 

 

 

 

 

 

 



A Harmadik oldali erőszak megelőzése helyi szinten projekt záró workshopjára 2014. október 
30-án került sor Budapesten, a Benczúr Hotelben. 

Mint ismeretes a TÖOSZ hazai és norvég partnereivel együttműködésben a 
Norvég  Társadalmi Párbeszéd és Méltányos Munkakörülmények Alapja támogatásával a 
harmadik oldali erőszak megelőzésére és kezelésére sikeres projektet hajt végre 2012. óta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A záró workshopon dr. Zongor Gábor projektvezető rövid bevezetője után, dr. Steiner Erika, 
a projekt szakmai 
koordinátora 
összefoglalta a 
projektben elért 
hazai  eredményeket. 

 

 

 

 

 

 

 



Steiner Erika a projekt hazai eredményei kapcsán kiemelte, hogy nagyon sok ötlet, javaslat, 
tapasztalat gyűlt össze azokra az intézkedésekre, szervezeti megoldásokra nézve, amelyekkel 
csökkenthető az ügyféloldali erőszak. A közös munka eredménye egy  önkormányzati 
hivatalok részére adaptálható stratégiai modell lett, amely norvég módszereken alapul és 
közös kiindulópontokat kínál az önkormányzatoknak a harmadik  oldali erőszak 
megelőzésére és kezelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A norvég partnerek  ismertették a Méltányos Munka és Társadalmi Párbeszéd program során 
elért nemzetközi eredményeket, valamint beszéltek azokról a gyakorlatban felmerülő 
kihívásokról, amelyekkel Norvégiában is szembe kell nézni az ügyféloldali erőszak 

megelőzésénél 
és  kezelésénél. 

A program során 
folyamatos igény 
mutatkozott arra, hogy az 
ebben a projektben elért 
eredményeket az 
önkormányzati hivatalokon 
kívül ki kell terjeszteni az 
önkormányzati fenntartású 
intézményekre, illetőleg a 
közszolgálat más területeire 
is. 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

A plenáris előadásokat követően a 6 pilot önkormányzat  (Kisújszállás, Pápa, Törökbálint, 
Budapest, XVI.kerületi Önkormányzat, Alsóörs és Berhida), valamint a norvég partnerek 
kiscsoportokban dolgoztak tovább, amelynek célja az volt, hogy feltárják  a projekt 
kiterjesztésének lehetséges módjait az önkormányzatok által fenntartott intézményekre is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A résztvevők öt 
különböző témán dolgoztak. Az  együttgondolkodás során helyzetképet kaphattunk az 
intézményekben előforduló harmadik oldali erőszak eseteiről, előfordulásairól is, valamint az 
öt téma feldolgozásával a  résztvevők további ötleteket generáltak arra vonatkozóan is, hogy 
az önkormányzati fenntartású intézményekben milyen lehetséges intézkedéseket kell tenni 
az  ügyféloldali erőszak megelőzésére. 
 



Kerekasztal beszélgetés a Norvég Nagykövetségen 

2014. november 6. 10:37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014. november 4-én a Norvég Királyság Magyarországi Nagykövetségen egy kerekasztal 
beszélgetés keretében került sor a Norvég Alap által támogatott Tisztes Munka és 
Háromoldalú Párbeszéd Programon belül megvalósított 5 magyarországi - többek között a 
TÖOSZ által vezetett, “Az ügyféloldali erőszak megelőzése és kezelése helyi szinten 
elnevezésű” -  projektek bemutatására. Az eseményen részt vett Tove Skarstein, Norvégia 
Magyarországi Nagykövet Asszonya,  Knut Ringstad, az Innovation Norway 
programmenedzsere,  Ovidiu Jurca, az  ILO szenior szakértője, valamint a Magyarországon 
ebben a programban megvalósított 5 projekt képviselői. 

A TÖOSZ-t dr. Steiner Erika főtitkár-helyettes és Krausz Veronika nemzetközi titkár 
képviselték. 

A Tisztes Munka és Háromoldalú Párbeszéd az első olyan, Norvég Alap által támogatott 
program, amelynek végrehajtása a 2009-2014. közötti támogatási időszakban indult el 
(2011-ben) és be is fog fejeződni 2014. december 31-ig. 

A Program 12 kedvezményezett államot támogat, 1,8 milliárd euróval. Célja a háromoldalú 
párbeszéd elősegítése, a tisztességes munkavégzés feltételeinek megteremtése, ezáltal 
javulhat a párbeszéd a szociális partnerek között minden érintett országban. A Program 
nagymértékben hozzá kíván járulni a fenntartható társadalmi és gazdasági fejlődéshez. 

A program elősegíti továbbá a kétoldalú együttműködéseket is a norvég 
partnerszervezetekkel. A programban elért legfontosabb eredmény egy másfajta 
gondolkodás mód  meghonosítása, illetve újfajta együttműködések létrejötte, hangsúlyozta 
Knut Ringstad.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

A kerekasztal beszélgetésen az alábbi 5 szervezet által végrehajtott magyarországi projektek 
képviselői számoltak be a Programban elért eredményeikről, megosztották egymással 
tapasztalataikat, ötleteiket. 

- Liga Szakszervezet 
- Szakszervezetek Együttműködési Fóruma Ifjúsági Tagozata - SZEFIT 
- Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége MSZOSZ 
- Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége -MGYOSZ 
- Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége -TÖOSZ 

A szakszervezetek által végrehajtott projektek  a jelenleg hiányzó szociális párbeszéd 
elősegítésére, valódi tartalommal való megtöltésére fókuszáltak, speciális képzésekkel, helyi 
munkavédelmi képviselők feltérképezésével, norvég és magyar jó példák bemutatásával, 
szakmai anyagok, kiadványok elkészítésével. 

A TÖOSZ által megvalósított projekt arra irányult, hogy az önkormányzati hivatalok legyenek 
felkészültek az ügyfelek oldaláról érkező erőszak megelőzésére és kezelésére. 

 

 

 

 

 

 

 

 


