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Jelen elemzés a teljesség igénye nélkül készült és nem 
kíván egyetlen minisztériumot sem kiemelni vagy 
rangsort felállítani a tárcák között. Az összeállítás 
2014. április 6-ával bezárólag a 2010–2014 közötti 
kormányzati ciklus, a téma szempontjából releváns, 
a magyar kormányzati portálon (kormany.hu) fellelhető 
hírek összegzésén alapul. Hozzá kell azonban rögtön 
tenni, hogy ezen a területen sem a kommunikáció, 
sokkal inkább a valódi cselekvés a fontos. Így az 
elmúlt négy évben a most bemutatandó példáknál 
minden bizonnyal sokkal több hasonló tevékenységet 
folytathattak le a magyar közigazgatásban.  
Jelen elemzés egyfajta útmutató szeretne lenni, hiszen 
a közigazgatási társadalmi felelősségvállalás bővítésével 
újabb lépéseket tehetünk a „jó állam” kialakítása felé.

Felelősséggel a társadalomért

Adománygyűjtés 

A legtöbb minisztériumban – különösen a karácsonyi idő-
szakban – rendszeresek az adománygyűjtések. Meg kell em-
líteni, hogy a felsorolásba – bár fontos feladatokról van szó 
– nem kerültek bele a Honvédelmi Minisztérium és a Kül-
ügyminisztérium külföldi humanitárius misszióival össze-
függő tevékenységei (mivel azok közvetlenül nem érintik a 
magyar közigazgatás belső működését).

2010-ben és 2011 decemberében az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (korábban Nemzeti Erőforrás Minisztérium) 
hátrányos helyzetű és fogyatékossággal élő gyermekek szá-
mára rendezett Mikulás-ünnepséget.1 2012 decemberében a 
Vidékfejlesztési Minisztériumban munkatársai a kárpátaljai 
óvodásoknak gyűjtöttek ajándékokat.2 2012-ben a Nemzet-
gazdasági Minisztérium karácsonyi karitatív ajándékgyűjtéssel 
támogatta a Nagycsaládosok Országos Egyesületét.3 2013-

1 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szoci-
alis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/mikulas-unnep-
seg-fogyatekossaggal-elo-gyermekeknek

2 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/alta-
lanos-iskolasoknak-is-fontosak-a-karpataljai-gyerekek

3 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/
karacsonyi-karitativ-ajandekgyujtes-a-nemzetgazdasagi-miniszteriumban

ban a Külügyminisztérium három ormánsági falu iskolá-
jának gyűjtött ajándékokat4, a magyarországi diplomáciai 
testület pedig a Jótékonysági Misszionáriusok és a Budapesti 
Módszertani Szociális Központ javára gyűjtött adományo-
kat5. 2013 decemberében az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dolgozói jóvol-
tából öt mikrobusznyi ajándék gyűlt össze, amelyeket a Türr 
István Képző és Kutató Intézet segítségével juttattak el az 
ország hátrányos helyzetű régióiba; Borsod megyébe, Tarna-
zsadányba és a Somogy megyei Tabra.6 

2011 júniusában a Magyar Honvédség 43. Nagysándor 
József Híradó és Vezetéstámogató Ezred adománygyűjtést 
szervezett a hátrányos helyzetű kisgyermekek számára.7 2013 
márciusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhi-
vatal vezetésével országos adománygyűjtő akció indult, a me-
gyét elérő extrém időjárást elszenvedő körülbelül 200 ezer 
lakos megsegítésére, a kezdeményezéshez a Vidékfejlesztési 
Minisztérium is csatlakozott.8 2013-ban a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium csatlakozott az MTVA Jónak len-
ni jó elnevezésű jótékonysági akciójához, amelynek keretében 
a Katolikus Karitásznak gyűjtöttek adományokat a minisz-
térium munkatársai.9 2014 februárjában a Johannita Segítő 
Szolgálat és az Emberi Erőforrások Minisztériumának élel-
miszeradományát a Fővárosi Gyermekvédelmi Szakszolgálat 
gondozottjai kapták meg.10 

4 http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/jotekonysa-
gi-karacsonyi-koncertet-rendez-a-kulugyminiszterium

5 http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/szegenye-
ket-segito-intezmenyeknek-gyujtottek-a-diplomatak

6 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/
ot-mikrobusznyi-adomanyt-gyujtottek-az-emberi-eroforrasok-miniszteri-
uma-munkatarsai

 7 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/honved-ve-
zerkar/hirek/gyermeknapi-meglepetes

 8 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/a-vi-
dekfejlesztesi-miniszterium-csatlakozik-a-hivatalbol-segitunk-akciohoz

 9 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/balatoni-mo-
nika-adta-at-a-kim-adomanyait-a-katolikus-karitasznak

10 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szo-
cialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/elelmiszerado-
many-intezmenyekben-es-neveloszuloknel-elo-gyermekeknek
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Önkéntesség 

2013-ban a tárcák több száz önkéntes munkatársa vett részt 
az árvízi védekezésben.11 2013-ban a Máltai Szeretetszolgálat 
mozgáskorlátozottaknak szervezett táborát a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium több munkatársa is önkéntes-
ként segítette.12

2013. június 10-14. között immár ötödik alkalommal tar-
tották meg a Kormánytisztviselői Véradó Hetet.13 A 2011 óta 
rendszeresen megszervezett eseményen több ezer kormány-
tisztviselő adott vért, ami több mint tízezer betegnek jelen-
tett segítséget. 2010-zel kezdődően minden év február 11-e 
a Magyar Köztársaság Rendőrségének hivatalos véradónapja.14 
Véradással egybekötött szolgáltatói napot szervezett 2012. 
január 26-án a Magyar Honvédség 43. Nagysándor József 
Híradó és Vezetéstámogató Ezred is.15

Társadalmi kampányok

A 2002 óta minden évben megrendezett, a mellrák elleni küz-
delem fontosságára felhívó Egészség Hídja sétát, valamint az 
ehhez kapcsolódó „Szalagcímem a mellrák ellen” kezdeménye-
zést az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Nemzetgazdasági 
Minisztérium is támogatta.16 A tárcák több vezetője, munka-
társa is részt vett a sétán, illetve ellátta kézjegyével a szalagot. 

Az Emberi Erőforrás Minisztériumának egészségügyért 
felelős államtitkársága számos népegészségügyi kampányt indí-
tott az elmúlt években.17 A „Megnézheted magad!” az elhízás, 
a „Rizikófaktor” a szenvedélybetegségek, a „Válaszd az egész-
séget: Dobd ki a hamutartódat!” és a „Ne szívj tovább!”elneve-
zésű kampány a dohányzás ártalmaira hívta fel a figyelmet. 
A „Több mint 30! Tégy Te is az AIDS ellen!” még 2010 decem-
berében zajlott az AIDS elleni világnap alkalmából.

Az Európai Mobilitási Hét hazai koordinátora a Nemze-
ti Fejlesztési Minisztérium, amelynek során a fővárosban és 
országszerte a környezettudatos és biztonságos közlekedést nép-
szerűsítő programokat szerveztek, amellyel a gépkocsin kí-

11 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/a-kim-vezetoi-es-dolgozoi-is-segitik-az-arvizi-vedekezest

12 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-minisz-
terium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/balato-
ni-monika-nyitotta-meg-a-maltai-szeretetszolgalat-mozgaskorlatozottak-
nak-szervezett-taborat

13 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/egy-
hazi-nemzetisegi-es-civil-ugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/osszefo-
gas-a-veradasban-az-v-kormanytisztviseloi-verado-heten

14 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/tobb-mint-
7300-elet-mentheto-meg

15 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/honved-ve-
zerkar/hirek/onzetlen-segitsegadas-jellemzi-a-katonakat

16 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/
hirek/a-nemzetgazdasagi-miniszterium-is-csatlakozott-a-szalagci-
mem-a-mellrak-ellen-programhoz

17 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/
egeszsegugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-latas-vilagnapja-indul-a-tisz-
ta-latasert-kampany

vüli egyéb, környezetbarát közlekedési formák használatára 
hívták fel a lakosság figyelmét.18

A Magyar Kerékpárosklub a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium (illetve jogelődei) partnereként 2013-ban hetedik 
éve szervezi évente kétszer, tavasszal és ősszel a „Bringázz a 
munkába!” kampányt.19 A közlekedésbiztonság fejlesztése ér-
dekében 2011-ben indult az Élet Úton program a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, a Nemzeti Közlekedési Hatóság, az 
ORFK – Országos Baleset-megelőzési Bizottság és a Közle-
kedéstudományi Intézet szervezésében.20 A Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztérium pedig 2012 márciusában kezdte 
meg „Mindenki gyalogosnak születik” elnevezésű kampányát, 
amely az autóvezetők, a gyalogosok és a kerékpárosok közötti 
partnerséget igyekezett erősíteni.21 A halálos közúti balese-
tek számának csökkentésében elért kimagasló eredményével 
Magyarország érdemelte ki az Európai Közlekedésbizton-
sági Tanács (ETSC) 2012. évi Közúti közlekedésbiztonsági 
PIN-díját.22 

A Vidékfejlesztési Minisztérium az elmúlt négy évben kö-
vetkezetesen kiállt a magyar termékek népszerűsítése mellett 
(a vonatkozó törvények, rendeletek mellett külön kampányt 
szerveztek a magyar alma, paprika, barack, vetőmag minél 
jobb megismertetéséért).23 A tárca Kossuth téri épülete előtt 
korábban péntekenként a helyi termelők árulhatták termé-
keiket.24

Felelősséggel az ifjúságért

Fiatalok a közigazgatásban

2010 szeptemberében első ízben tartottak Kormányzati Kar-
rier Expót, melyet 2011 áprilisában Közigazgatási Nyílt Nap, 
júliusban pedig Regeneráció Tábor követett.25 A Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium azóta is megrendezte ezeket az 
eseményeket. Emellett kiírásra került a Magyar Közigazgatási 
Ösztöndíj, amelyben 2010 óta közel 700 fiatal vett részt, közü-
lük sokan ma már a közigazgatásban dolgoznak.26 A Közigaz-

18 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infra-
strukturaert-elelos-allamtitkarsag/hirek/kozlekedesi-es-kornyezetvedel-
mi-temaju-rajz-foto-es-csaladi-kreativ-palyazat

19 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/ko-
zigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/iden-is-bringazz-a-munkaba

20 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/
talmacsi-gabor-a-sikeres-elet-uton-program-nagykovete

21 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/mindenki-gya-
logosnak-szuletik

22 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/
motorozzunk-biztonsagosan-2013-ban-is

23 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/haj-
ra-magyar-termek

24 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/hirek/ide-
iglenesen-koltozik-a-videk-mustra

25 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/ismet-nyitott-kapukkal-varta-a-kim-a-fiatalokat

26 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-minisz-
terium/hirek/navracsics-a-kozigazgatasi-osztondijprogram-a-fiatalok-
nak-ad-lehetoseget
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gatási és Igazságügyi Minisztérium Alumni klubot is indított 
a programban résztvevőknek27. 2013 nyarán a Miniszterel-
nökség hat hónapos gyakornoki programot hirdetett köz-
gazdász, illetve bölcsészhallgatók számára, a 232 jelentkező 
közül több fordulós felvételi eljárásban 13 gyakornokjelölt 
került kiválasztására.28 Azóta újabb gyakornoki program in-
dult ezúttal jogászhallgatók számára.29

Fiatal művészek támogatása

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium nagy figyelmet 
fordított a fiatal művészek támogatására is. Az első KIM Szalon 
még 2011 elején indult útjára, melynek keretében a miniszté-
rium falait fiatal művészek alkotásaival díszítik fel30. Emellett 
a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2010 szeptembe-
rében úgy döntött, hogy a kormányablakok arculatának elkészí-
tésére nem kommunikációs ügynökségeket, hanem tehetséges fiatal 
tervezőket kér fel.31 Ebbe a sorba illeszkedik a „Gombold Újra! 
Divat a magyar” elnevezésű öltözéktervezési pályázat is.32

Gyermekbarát igazságszolgáltatás

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium évek óta dol-
gozott a gyermekbarát igazságszolgáltatás megteremtésén is, 
2013 decemberében adták át az ország huszonegyedik gyer-
mekbarát meghallgató szobáját is.33

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Drá-
mapedagógiai Nevelést Segítő (DNS) Alapítvány által kö-
zösen indított „Jogom van tudni” elnevezésű osztályfőnöki 
óra-program célja, hogy a 14–16 évesek körében erősítse a jog-
tudatosságot.34 

Ifjúsági nevelés

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2014. január 
13-án indította el „Az internet nem felejt” elnevezésű progra-

27 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/kozigazgatasi-allamtitkarsag/hirek/alumni-klub-a-magyar-kozigazga-
tasi-osztondijasoknak

28 http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/megkezdo-
dott-a-miniszterelnokseg-gyakornoki-programja

29 http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/jogasz-gyakor-
noki-palyazat-a-miniszterelnoksegen

30 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/harmadik-alkalommal-nyilt-meg-a-kim-szalon

31 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/tobb-mint-300-mualkotas-erkezett-a-kormanyhivatalok-muve-
szeti-palyazatara

32 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-minisz-
terium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/brusszel-
ben-is-divat-a-magyar-gombold-ujra-kiallitas-a-belgiumi-design-feszti-
val-kereteben

33 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/elindult-a-kim-gyerekjogi-honlapja 

34 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/folytatodik-a-kim-jogtudatossagot-erosito-programja

mot, amelynek célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét az inter-
net (ezen belül kiemelten a közösségi oldalak) veszélyeire.35 Feb-
ruárig 12 középiskolában, közel 1000 fiatal és pedagógusaik 
ismerkedtek meg a tudatos internethasználattal, márciustól 
a megyei kormányhivatalokkal együttműködve szülőknek és 
pedagógusoknak is lehetőségük lesz a programban való rész-
vételre, szeptembertől pedig már a pedagógus továbbképzés 
része lesz a tudatos internethasználatra való nevelés. 

Az ifjúsági nevelés kiemelt helyen szerepel a Honvédel-
mi Minisztérium tevékenységében is (Honvédelmi Kötelék 
program36, KatonaSuli tábor37). A Magyar Honvédség Drog-
prevenciós Bizottsága részt vett a nemzeti drogstratégia meg-
valósításában is.38 A Külügyminisztérium is figyelmet fordít 
a jövő nemzedék nevelésére: a tárca épülete adott otthont 
2012. május 7-én a III. Országos Nemzetközi Jogesetmeg-
oldó Verseny döntőjének39, és a Külügyminisztérium volt az 
életre hívója a középiskolások számára kiírt „Szóval?!” or-
szágos vitaversenynek is.40 A Belügyminisztérium pedig 2013 
nyarán tizedik alkalommal rendezett roma fiataloknak szóló 
rendészeti pályaorientációs tábort.41

Felelős foglalkoztatás

Családbarát munkahely

A Magyary Zoltán Közigazgatás Fejlesztési Program része-
ként, a közszolgálatban dolgozók gyermekei számára óvo-
dai-bölcsődei elhelyezés is igényelhető (Művész Óvoda és 
Bölcsőde, Humán-Mini Pikler Emmi Bölcsőde, Bíró Óvoda 
és Bölcsőde).42 A Belügyminisztérium Anyák Napja alkal-
mából rendszeresen miniszteri segélyben részesíti a három, 
négy- és ötgyermekes édesanyákat.43 A belügyi tárca termé-
szetesen a hősi halottak hozzátartozóit is segíti44. 

35 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-minisz-
terium/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/az-inter-
net-nem-felejt-cimmel-uj-tudatosito-programot-indit-kozepiskolasok-
nak-a-kim

36 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/meg-
kezdodott-a-honvedelmi-kotelek-program

37 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/is-
met-katonasuli-tabor-szolnokon

38 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/honved-ve-
zerkar/hirek/kozeppontban-a-megelozes

39 http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/globalis-ugye-
kert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/iii-orszagos-nemzetkozi-jo-
gi-jogesetmegoldo-verseny

40 http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/eu-ugyekert-felel-
os-allamtitkarsag/hirek/iden-is-elindul-a-szoval-vitaverseny-kozepiskolak-
nak

41 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/rendvedel-
mi-tabor-palyavalasztas-elott-allo-roma-fiataloknak

42 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszte-
rium/hirek/a-kozszolgalati-tisztviselok-kedvezmenyes-otthonteremtesi-hi-
telkonstrukciojanak-kidolgozasarol-dontott-a-kormany

43 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/miniszte-
ri-segely-a-sokgyermekes-edesanyaknak

44 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/hirek/a-belugymi-
niszterium-segiti-a-hosi-halottak-hozzatartozoit
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A fiatal, pályakezdő kormánytisztviselők lakhatási kö-
rülményeinek javítását célozza az Ereky-terv keretében ki-
alakítani kívánt „fecskeházak” hálózata.45 A Budapest XII. 
kerület Maros utca 16/a. szám alatt található vendégház és 
a Budapest VIII. kerület Gyulai Pál utca 14. szám alatt ta-
lálható Anna Hotel épülete is ebbe az elhelyezési rendszerbe 
integrálódik. A kormány támogatja a közszolgálati dolgozók 
(kormánytisztviselők, rendőrök, katonák) kedvezményes la-
káshoz jutását, ezért 2013 októberében egy egységes lakáscélú 
kamattámogatott kölcsön konstrukciójának kidolgozásáról 
döntött46. Pintér Sándor belügyminiszter és Tarlós István fő-
polgármester 2012-es megállapodásának köszönhetően Bu-
dapesten 120 lakást bérelhetnek kedvezményesen a rendőrök.47 
A Budapesti Rendőr-főkapitányság által átvett óbudai Hotel 
Retró Budapest épületében 184 rendőrnek tudnak lakást, el-
helyezést biztosítani kulturált körülmények között.

Roma felzárkóztatás

Az Országos Roma Önkormányzat, valamint a fővárosi és 
megyei kormányhivatalok együttműködése eredményekép-
pen 100 fő roma származású állampolgár kezdhette meg refe-
rensi munkáját 2013. július 1-jével a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalokban.48 A Külügyminisztérium is együttműködik az 
Országos Roma Önkormányzattal: egy megállapodás kere-
tében igyekeznek megteremteni a feltételeit annak is, hogy a 
jövőben egyre több roma munkatársat foglalkoztathassanak 
a külpolitikában.49 Emellett az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma, a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, illetve a Vidékfejlesztési Minisztérium 
is részt vesz az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform 
Operatív Program keretében megvalósuló „Romák foglalkoz-
tatása a közigazgatásban és az igazságszolgáltatásban” ÁROP-
2.2.9-10/A-2010 című programban.50

Fogyatékkal élők

A Szerencsejáték Zrt. közel 170 megváltozott munkaképességű, 
jórészt mozgássérült embert foglalkoztat, és minden évben sor-
sjegybevételből támogatja (2014-ben mintegy 3500) siketvak 

45 magyaryprogram.kormany.hu/magyaryintezkedesiterv
46 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszte-

rium/hirek/a-kozszolgalati-tisztviselok-kedvezmenyes-otthonteremtesi-hi-
telkonstrukciojanak-kidolgozasarol-dontott-a-kormany

47 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/gazdasagi-es-in-
formatikai-helyettes-allamtitkarsag/hirek/berlakasokat-kaptak-az-ujbu-
dai-rendorok-az-onkormanyzattol

48 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/teruleti-kozigazgatasert-es-valasztasokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/
bevalt-a-roma-referensi-rendszer-a-jarasokban

49 http://www.kormany.hu/hu/kulugyminiszterium/hirek/marto-
nyi-a-kulugyminiszterium-egyuttmukodik-az-oro-vel

50 http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/
romak-foglalkoztatasa-a-nemzeti-fejlesztesi-es-gazdasagi-miniszteriumban

honfitársunkat.51 A kormány 2014 márciusától közigazgatási 
ösztöndíjprogramot hirdetett fogyatékossággal élő hallgatóknak.52

Felelős működés

Átláthatóság

Valamennyi minisztérium (és a Miniszterelnökség) szerződé-
sei elolvashatóak a kormányzati honlapon.53 A Miniszterel-
nökség kormánytisztviselőinek neve, munkaköre és illetménye is 
elérhető a kormany.hu-n.54

A stratégiai partnerségről szóló törvény 2011. január 1-jén 
lépett hatályba (2010. évi CXXXI. törvény).55 A Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium több mint hatvan, a Vidék-
fejlesztési Minisztérium közel ötven56, a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium pedig tizenöt szervezettel kötött eddig straté-
gia partnerségi megállapodást a még hatékonyabb jogalkotás 
érdekében.57

Környezetvédelem

2011-ben rendezték meg az első TeSzedd! szemétgyűjtési ak-
ciót, melyen azóta minden évben több mint százezer ön-
kéntes vesz részt, több ezer tonna szemetet összegyűjtve.58 
A mozgalomba minden megyében bekapcsolódtak a civil 
szervezetek, a kormányhivatalok, a vízügyi és erdőgazdál-
kodási szervek és az állami vállalatok is. A 2011-es akciót a 
Társadalmi célú kommunikáció Arany EFFIE-díjával jutal-
mazták.59 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. felhívására 2012. 
április 23-án majd 53 ezer önkéntes szemétgyűjtő vett részt 
az ország mintegy 1000 kijelölt helyszínen a Föld napja alkal-
mából meghirdetett szemétgyűjtési akción, aminek kereté-
ben több mint 10 ezer köbméternyi szeméttől szabadították 
meg a közutak közvetlen környezetét.60 

51 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/szo-
cialis-csaladi-es-ifjusagugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/sorsjegybevetel-
bol-tamogatja-a-siketvakokat-a-szerencsejatek-zrt-jovore

52 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/
hirek/akadalymentesitesi-programot-indit-a-kozszolgaltatasban-a-kormany

53 http://www.kormany.hu/hu/dok#!DocumentBrowse
54 http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/hirek/a-miniszterel-

nokseg-kozze-tette-a-foglalkoztatottjai-illetmenyere-vonatkozo-adatokat
55 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-

um/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/civilekkel-kotott-strategiai-partner-
segi-megallapodast-a-kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium

56 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/parlamen-
ti-allamtitkarsag/hirek/fontos-a-tarsadalmi-szervezetek-velemenye

57 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/parla-
menti-allamtitkarsag/hirek/strategiai-partnersegi-megallapodasokat-ko-
tott-a-nemzeti-fejlesztesi-miniszterium

58 http://www.kormany.hu/hu/videkfejlesztesi-miniszterium/kornyeze-
tugyert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szeptemberben-lesz-ujra-orszagos-te-
szedd-akcio

59 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/tarsadalmi-kapcsolatokert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-tavaszi-sze-
metszedes-lett-magyarorszag-idei-legjobb-tarsadalmi-celu-kampanya

60 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/
sikeresen-zarult-a-8-orszagos-onkentes-szemetgyujtesi-akcio
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Magyarországon a zöld közbeszerzések aránya évről évre 
nő, jelenleg meghaladja a tíz százalékot61. A büntetés-végre-
hajtási szervezetek is nagy hangsúlyt fektetnek a környezet-
védelemre: a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön energetikai 
rendszerének korszerűsítésével például várhatóan évi 20-25 
millió forinttal csökkennek az üzemeltetési költségek.62 2013 
októberében az ország területén 8 helyszínen 10 háztartási 
méretű kiserőmű építését kezdik meg a honvédségi objektu-
mok energiahatékonyabbá tétele érdekében.63

Akadálymentesítés

2013 februárjában akadálymentesítési programot indított a 
közszolgáltatásban a kormány; a cél az, hogy a kormányab-
lakok és a kormányhivatalokhoz tartozó szervezetek ügy-
félszolgáltatásai könnyen elérhetőek legyenek a fogyatékkal 
élők, illetve az idős emberek és a kismamák számára.64 

A megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató társa-
ságokat és a szociálisan felelős közbeszerzések megrendelőit se-
gíti a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Nemzeti  

61 http://www.hirado.hu/2014/02/13/nfm-no-a-zold-kozbeszerze-
sek-aranya-magyarorszagon/

62 http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium/teruletrendeze-
si-es-epitesugyi-helyettes-allamtitkarsag/hirek/felujitottak-a-satoraljaujhe-
lyi-fegyhaz-es-borton-energetikai-rendszeret

63 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/vedelemgaz-
dasagert-felelos-helyettes-allamtitkarsag/hirek/energiahatekonyabba-te-
szik-a-honvedsegi-objektumokat

64 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/akadalymentesitesi-programot-indit-a-kozszolgaltatasban-a-kor-
many

Vagyonkezelő Zrt. (MNV) egy új, a Magyar Nemzeti Va-
gyonkezelő Zrt. honlapján elérhető ingyenes, adatbázissal.65

Sport

A minisztériumok vezetői, munkatársai az elmúlt években 
számos sporteseményen tettek hitet az egészséges életmód 
mellett. A Kormányhivatalok Foci Tornája66, a Közig Foci 
Torna, valamint a Karácsonyi Iron Man Kupa67 rendezvény 
mellett a Honvéd Vezérkarnál dolgozó katonák minden hó-
napban futással javítják az erőnlétüket a Margitszigeten68. 
A Honvédelmi Minisztérium dolgozói a „Tekerj a sereggel!” 
elnevezésű rendezvénye keretében két nap alatt körbeteker-
ték a Balatont 2012. május 5-6-án, hogy honvédhez méltó 
módon tisztelegjenek a régi korok hősei, katonái előtt.69 Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetői a korábbi évek-
hez hasonlóan 2013-ban is fogyatékkal élőkkel indultak 
a Budapest Maratonon.70 A tárca két csapatot is indított, 
mindkettőben látássérült és mozgássérült sportolókat kísér-
ve, váltóban teljesítették a távot. 

65 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/va-
gyonpolitikaert-felelos-allamtitkarsag/hirek/szocialisan-felelos-kozbeszer-
zesekkel-a-megvaltozott-munkakepesseguek-foglalkoztatasaert

66 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszte-
rium/parlamenti-allamtitkarsag/hirek/retvari-bence-nyitotta-meg-a-ii-ko-
zig-foci-kupat

67 http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszteri-
um/hirek/nepszeru-volt-a-kim-elso-karacsonyi-sportnapja

68 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/honved-ve-
zerkar/hirek/vezerkar-futas

69 http://www.kormany.hu/hu/honvedelmi-miniszterium/hirek/te-
kerj-a-sereggel

70 http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/spor-
tert-felelos-allamtitkarsag/hirek/sportos-kormanytagok-a-28-spar-buda-
pest-maratonon


