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Bevezetés
Taksony Nagyközség Önkormányzata az ÁROP-3.A.2.-2013-2013-0021 „Paradigmaváltás
az

Önkormányzat

szervezetrendszerében”

elnevezésű

szervezetfejlesztési

projekt

keretében, a közszolgáltatások színvonalának növelése és a szervezete működésének
folyamatos fejlesztése érdekében a Common Assesment Framework (CAF), vagy Közös
Értékelési Keretrendszer, minőség-menedzsment modell módszerei szerint méri fel, és
értékeli működését és tevékenységének eredményeit.
Önkormányzatunk vezetősége elkötelezett a folyamatos fejlesztés és a minőségi
szolgáltatás nyújtása mellett, és üdvözöl minden olyan irányú kezdeményezést mely a
versenyszféra módszereinek, megközelítésének a közigazgatásban történő adaptálását
közvetíti, és az újítás, fejlesztés eszköztárát biztosítja a közszféra szervezetei számára.
Éppen ezért esett választása a CAF modellre, mely a versenyszférában már évtizedek óta
alkalmazott minőségirányítási szemlélet, a TQM (Total Quality Management = teljes körű
minőségirányítás) alapjaira épül.
A modell a vezetői szintről indítva átfogja az egész szervezet működésének területeit,
kiterjed a folyamatok mellett az irányításra és az erőforrásokra költséghatékony
felhasználására is.
Vezetőségünk meg van győződve róla, hogy egy szervezet legfőbb értéke, erőforrása és
hatóereje az ember, a munkatárs. Bármely újítás sikeréhez, eredményességéhez először a
környezet alakítására van szükség, majd bevezetését követően épp az emberi tényező,
hozzáállás az a hozzáadott érték, mely a szervezet teljesítményét, eredményességét tovább
fokozhatja. Ahhoz, hogy a korábbi struktúrák, a berögződött, kevésbé hatékony folyamatok
fejlesztését

el

lehessen

kezdeni,

a

szervezet

munkatársainak

szemléletváltására,

újdonságok iránti nyitottsága, a célkitűzések iránti elköteleződésére van szükség. Ebből
adódóan fontos vezetőink számára a munkavállalóknak a szervezetről alkotott önértékelése,
visszajelzései, javaslatai.

A CAF modell rövid ismertetése
A CAF modell kifejezetten a közszféra sajátosságait figyelembe vevő minőségfejlesztési
eszköz, mely a TQM alapelvei mellett az EFQM üzleti kiválóságmodellre épül. Elemei az
alábbiak:
1. ábra: A CAF modell felépítése

A CAF modell az EFQM modellből szintén átveszi a kiválóság 8 alapelvét, azonban ezeket
lefordítja a közszféra nyelvére.
2. ábra: A kiválóság alapelvei a közszférára nyelvén

A CAF modell által vizsgált területeket két nagy csoportra bonthatjuk: adottságokra és
eredményekre. Összesen 9 fő kritériumot alapján mérik a szervezet teljesítményét, eredményeit,
melyeket tovább bont 28 alkriériumra.
Az adottságok csoportban az önértékelés során öt területet helyeznek górcső alá a szervezet tagjai,
ezek az alábbiak: vezetés, stratégiaalkotás és tervezés, munkatársak, partnerkapcsolatok és
erőforrások, folyamatok területet. Míg az eredményeken belül négy területet: munkatársakkal
kapcsolatos eredmények, ügyfelekkel kapcsolatos eredmények, társadalmi felelősségvállalás és
kulcsfontosságú eredmények vizsgálata.

A modell célja
A CAF modell a szervezet egészét tekintve

támogatja a folyamatos fejlesztés

megvalósulását.
Öt fő célt határoz meg, melyből az egyik az, hogy a közszolgálati szervezetek számára segít
felmérni szervezetük erősségeit, gyengeségeit és ezek alapján fejlesztési területek
megfogalmazásához járul hozzá. Emellett fontos célkitűzés, hogy rendelkezzenek a
szervezetek egy komplex, átfogó önértékeléssel, összképpel a szervezetükről. Célja, hogy a
többféle minőségbiztosítási modell között kapcsolatot teremtsen a közszférában valamint
hogy a szervezet fejlesztési folyamataiban a PDCA ciklus állomásait végigkövetve haladjon
előre. Célkitűzése még, hogy segítse a Total Quality Management (TQM) modell
alapelveinek bevezetését és a jó gyakorlatok alkalmazását, a tudás megosztást
(benchlearning) az egyes közszolgálati szervezetek között.
Az útmutatás szerint a „CAF a szervezeten belüli teljes fejlesztési folyamatot támogatja, és öt
fő célkitűzést jelöl meg:


a kiválóság kultúrájának és a TQM alapelveinek bevezetése és elterjesztése a
közszolgálati szervezeteknél;



a szervezetek fokozatos végigvezetése a teljes PDCA fejlesztési cikluson
(Plan/tervezés–Do/megvalósítás–Check/ellenőrzés–
Act/beavatkozás);



önértékelésének elősegítése, hogy azonosítani
tudják

a

hibákat,

és

meghatározzák

szükséges fejlesztési intézkedéseket;

a



a minőségirányításban használt különféle modellek közötti híd megteremtése a
magán-és a közszférában egyaránt;



a közszolgálati szervezetek közötti egymástól tanulás (benchlearning) lehetővé tétele
és támogatása.”

A CAF modell bevezetése szervezetünknél
Taksony Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri Hivatalának vezetőségének legfőbb
célja az ügyfélközpontú „köz-igazgatás” megteremtése a településen. Teljesítménye,
szolgáltatásai színvonalának emelése érdekében azzal a céllal alkalmazta a CAF modellt,
hogy pillanatképet kapjon szervezete aktuális teljesítményéről, a munkatársak véleménye,
értékelés alapján, feltérképezze erősségeit, gyengeségeit, és fejlesztési javaslatok
megfogalmazására ösztönözze a szervezet tagjait. Mindezt indokolttá tette az a tény is, hogy
a szervezet életében az elmúlt időszakban nagyobb változások következtek be.

A bevezetés lépései
A bevezetés 5 fő szakaszra bontható, mely keretben a modell 10 lépésben történő
megvalósítást javasol:
5 fő szakasz:
1. Döntés megszületése
2. Az önértékelés előkészítése
3. Az önértékelés végrehajtása
4. Fejlesztések előkészítése
5. Az önértékelés megvalósításának értékelése
Lépések:
1. Döntés az önértékelés elvégzésről, az önértékelés megtervezése
2. Az önértékelési projekt kommunikálása
3. Egy vagy több önértékelési csoport létrehozása
4. Képzések szervezése
5. Az önértékelés végrehajtása
6. Önértékelés eredményeit összefoglaló jelentés
elkészítése

7. A fejlesztési javaslatok kidolgozása az önértékelési jelentés alapján
8. A fejlesztési tervek kommunikálása
9. A fejlesztési tervek megvalósítása
10. A következő önértékelés megtervezése

A döntés megszületése
Taksony Nagyközség Polgármestere és Jegyzője egyaránt az újdonságokra nyitott, innovatív
megoldásokat, fejlesztéseket preferáló személyek, akik támogatták kezdettől fogva a modell
bevezetését. A szervezet további vezetői, - bár először az extra munkateher miatt
fenntartásokkal éltek a modell bevezetését illetően, - de a későbbiekben ők is belátták
hasznosságát. Ennek következtében megszületett a döntés a rendszer bevezetéséről.

Az önértékelés előkészítése

A projekt megvalósításának tervezése, ütemterv készítése
Miután a vezetői döntés megszületett arról, hogy az önértékelési rendszert alkalmazzuk
szervezetünk

felmérésére

a

megvalósítási

folyamat

mérföldköveit

projekttervben

összesítettük konkrét feladat meghatározással, az elvárt eredmények definiálásával és az
azokhoz tartozó felelősök és határidők kijelölésével. A projektterv segítséget nyújtott a
munkacsoport

és

a

vezetőség

tagjainak

is

a

megvalósítás

pontos

követésére,

levezénylésére. (1.sz. melléklet)
Az önértékelési munkacsoport létrehozása
Ahhoz, hogy felmérésünk reprezentatív legyen, és hiteles lenyomatot adjon a szervezet
aktuális állapotáról az értékelő csoportot a reprezentativitás érdekében a szervezet több
osztályán, többféle beosztásban dolgozók köréből válogattuk.
Az összesen 23 főt foglalkoztató Taksony Nagyközség Önkormányzata és Polgármesteri
Hivatala 8 munkatársat kért fel az értékelési munkacsoportban való részvételre.
Képzések szervezése a munkacsoport részére
A

projekt

bevezetésének

szervezeten

belüli

kommunikációját követően, mikor már mindenkinek
ismertté vált az önértékelési rendszer lényege,
célkitűzései,

jelentősége

befogadóbb,

együttműködőbb környezetben kezdhettük meg a munkacsoport képzéseit. Erre nagy
szükség is volt, mivel első látásra egy nagyon bonyolult rendszernek tűnik, viszont a kérdőív
megismerését,

és

a

fogalmak

meghatározását,

jelentéstartalmuk

magyarázatát,

megbeszélését követően meggyőződhettünk róla, hogy egy gyakorlatban letesztelt,
felhasználóbarát felületű, logikus struktúrájú rendszer áll rendelkezésünkre.
A képzésekre két körben, workshop keretében került sor, ahol részletesen értelmeztük az
egyes fogalmakat és összefüggés rendszereket.
A szóbeli egyeztetéseken kívül a kérdőív kitöltéshez segédanyagokat nem biztosítottunk,
ugyanis épp az is érdekelt bennünket, hogy a munkatársak milyen szintű tájékozottsággal
rendelkeznek szervezetükről.

Az önértékelés végrehajtása
Az online felületről letöltött kérdőív sablont adaptáltuk szervezetünk sajátosságait figyelembe
véve, majd elektronikusan, szerkeszthető formában is kiosztottuk az értékelők számára. Az
online felületre csak a folyamat lezárását követően töltöttük fel az összes adatot.
Konszenzus teremtés
A online kérdőív kitöltését követően egyeztető megbeszélés keretében vitattuk meg a
kritériumokra és alkritériumaikra adott indoklásokat, megfogalmazott erősségeket és
fejlesztési területeket, mely véleményütköztetés eredményeként konszenzusos értékelés
készült
a szervezetről.

Fejlesztések előkészítése
A konszenzus jelentés alapján a vezetőség számára összefoglaltuk az önértékelés legfőbb
eredményeit, különösen hangsúlyt fektetve az értékelők által fontosnak ítélt fejlesztési
területekre. Azok megvitatását követően kijelöltük azt a témát, melyet illetően intézkedési
terv

kidolgozásával

rövidtávon

bevezethető,

érzékelhető

számítottunk. Erre intézkedési tervet állítottunk össze. Emellett
természetesen számos más területre is kaptunk az értékelés
során javaslatokat, melyekre a későbbiekben további
fejlesztési programokat és intézkedési terveket fogunk
kidolgozni és megvalósítani.

változásra

Az önértékelés megvalósításának értékelése
Az önértékelési folyamatot vizsgálva megállapítottuk, hogy az értékelőkben a kérdőív
terjedelmessége, részletessége feszültséget generált, mivel a napi munkájuk általi
leterheltség mellett egy ilyen alaposságú feladat elvégzése nehezen kivitelezhető.

Nehézséget

okozott,

hogy

voltak

olyanok,

akik

nem

rendelkeztek

egyáltalán

információkkal az adott területeket tekintve, ám ez is jelzésértékű a vezetőség számára
pl. a tudásmegosztás, folyamaturalás jelenlegi szintjéről.
A workshopok hatékonyak voltak és a közös beszélgetés, ötletelés számos témát,
területet felvillantott, többféle lehetőségre hívta fel a figyelmünket.
Az értékelésnél a pontozás és a megfogalmazott vélemények, gondolatok nem mindig álltak
egymással összhangban. Nem volt egyszerű a pontozás rendszere, ugyanis ahhoz a PDCA

elvek szerint felépített értékelési rendszert ismerni és mindig szem előtt kellett tartani.
Hasznos volt, hogy emlékeztetőül minden kritériumnál ezt feltüntették.
Nagy segítséget jelentett a jól felépített, átlátható, felhasználó barát online rendszer, mely
praktikus funkciói révén az összesítéseket elvégezte és a diagramokkal segítette az
összesített eredmények elemzését és szemléltetését.

A CAF felmérés végeredményeként alábbiakban foglaljuk össze az önértékelése során
kapott értékeket az öt fő területre, - vezetés, stratégiaalkotás és tervezés, munkatársak,
partnerkapcsolatok, erőforrások, folyamatok - megfogalmazott kritériumok és alkritériumok

szerint.
Az értékelés eredményét az alábbi összesített diagramok szemléltetik:
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A CAF rendszer kritériumai – a felmérés eredményeinek értékelése
1. Vezetés
Erre a területre összességében 53 pontot adtak az értékelők.
1. Vezetés

52

1.1. küldetés, jövőkép, értékrend kialakítása

53

1.2. a szervezet teljesítményének, folyamatos fejlesztésének menedzselése

50

1.3. példamutatás, munkatársak motiválása, támogatása

46

1.4. érdekelt felekkel, politikai döntéshozókkal való kapcsolattartás

60
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Erősségek:
1. A vezetőknek határozott jövőképük van, érthetően szóban
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képviselik

Személyiségük testesíti meg, hogy milyen értékrend
(pl.

szakszerűség

kölcsönös

tisztelet)

és

ügyfél-centrikusság,

szerint

várják

munkatársaiktól feladataik ellátását, a közszolgálatát.

el

azt.
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2. A szervezet lépést tart az innovatív technológiai fejlesztésekkel: pl. informatikai
eszközök beszerzése , melyek a gyors, hatékony munkavégzés alapfeltétele, vagy pl.
az elektronikus döntéstámogató rendszer (EDTR) működése.
3. Ösztönzik a fejlesztési javaslatokat, meghallgatják az ötleteket, nyitottak a problémák
okainak feltárására, a megoldás közös megtalálására, segítségnyújtásra.
4. Támogatják

az alkalmazottak

egyéni

szakmai

továbbképzését,

képességeik

folyamatos fejlesztése biztosított.
Fejlesztendő területek:


Feladatkörök és felelősségi szintek egyértelműsítése és megerősítése, azok
kommunikálása a szervezeten belül.



Az

alkalmazottak

munkájának

értékelésére

teljesítményértékelési

rendszer

bevezetése, egyéni karrier terv kidolgozása.


Tudatos képzési rendszer kidolgozása, egyéni képzések anyagi támogatása. A
vezetők is vegyenek részt képzéseken.



A vezetőség és a munkatársak közötti bizalmi kapcsolat, együttműködést erősítő
kommunikáció fenntartása. Eszközei: további szervezetfejlesztési tréningek egyes
kompetenciák fejlesztésére.



a vezetőség részéről rendszeres visszajelzések a munkatársak motiválása
érdekében.



A szervezeten belüli belső kommunikáció tudatos kialakítása, megszervezése a
hatékony információáramlás, visszacsatolási rendszer érdekében.



vezetők

és

munkatársak

közötti

rendszeres

munkaértekezletek,

gyakoribb

egyeztetések.


Az alulról jövő újítási, fejlesztési elképzelések ösztönzése a vezetőség részéről.



A jövőkép, küldetés, és értékrend egységes, írásos dokumentumban történő
összefoglalása

és

megismertetése,

a

fogalmak

értelmezése

a

szervezet

munkatársaival. Ezen alapértékek gyakorlatbeli megvalósulásának rendszeres,
tudatos felülvizsgálata szükséges.


Integrált a vezetést segítő információs rendszer kialakítása,
naprakész mutatókkal.



További

digitális

megoldások

alkalmazása

dokumentumkezelésben.


Egyértelmű,

tiszta

kommunikálása.

döntések

és

azok

Hatékony

problémakezelés: problémák felvállalása,

a

megoldási javaslatokról egyeztetés


A hivatal hírnevének javítása: külső kommunikáció tovább fejlesztése: a település
honlapjának fejlesztése, megújítása, a meglévő kommunikációs csatornák mellé újak
felvétele.



Lakossággal

való

párbeszéd

erősítése,

visszajelzések,

javaslatok,

igények

javaslatok,

igények

megfogalmazásának ösztönzése.
Megvalósított fejlesztések:
A

lakossággal

való

párbeszéd

erősítésére

visszajelzések,

megfogalmazásának ösztönzésére 2014. tavaszán és őszén lakossági elégedettségi mérést
(kérdőívezés) folytattunk, melynek eredményeit a kiértékelést követően széles körben
közzéteszünk.
A külső kommunikáció fejlesztése érdekében a település honlapjának újratervezése
megkezdődött. Átlátható struktúrájú új honlapja lesz a településnek, könnyen kezelhető
felülettel, közérthető nyelvezettel, praktikus funkciókkal pl. aktuális jogszabályok jól látható
helyen való elhelyezésével.
A hatékony munkavégzés érdekében megfelelő, bizalmas, munkaköri légkör kialakításán és
fenntartásán dolgozik a vezetőség, mely elősegíti a szervezet tagjai számára elmúlt időszak
változásainak feldolgozását, és felszabadult légkörben együttműködve képesek végezni napi
munkájukat. Ez mostanáig már részben megvalósult, azonban ez egy hosszú távú folyamat,
melyet közösen formálnak a szervezet tagjai.

2. Stratégiaalkotás és tervezés
Ezt a kritériumot összességében 40 ponttal értékelték a kitöltők.
2. Stratégiaalkotás és tervezés
2.1. Stratégia és tervek adatokra alapozott felülvizsgálata, módosítása

40
47

2.2. A stratégiaalkotás adatgyűjtésre alapozott kialakítása

37

2.3. A stratégia megismertetése, bevezetése és rendszeres felülvizsgálata a
teljes szervezetre vonatkozóan
2.4. A szervezeten belüli innovációt és változások tervezése, bevezetése és
felülvizsgálata

37
39
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Erősségek:


A Polgármester ciklusprogramja, a Hivatal és Képviselő-testület SZMSZ-e bárki
számára hozzáférhető. Az SZMSZ rendszeresen felülvizsgálatra kerül.



A belső és a külső hatósági ellenőrzések eredményei rendelkezésre állnak, további
adatok nyerhetők a digitális iratkezelő rendszerből és az EDTR-ből.



Hatékony változáskezelés, higgadt probléma megoldás jellemzi a vezetőséget, ez
nyugalmat, biztonságos munkakörnyezetet jelent a munkatársak számára.



A partnerek felé a helyi médiában közvetíti rendszeresen a szervezet stratégiáját,
terveit (helyi újság, hírlevél, honlap, önkormányzati TV).



A vezetőség felismerte a szervezetfejlesztés fontosságát, képzéseket
szervez a munkatársak számára.



A vezetőség fontosnak tartja a technológiai innovációt
és alkalmazza is azokat - EDTR használata,
digitalizált irattár, honlap.

Fejlesztendő területek:


integrált vezetői információs rendszer kialakítása, bevezetése



Bár bizonyos szinten most is megvalósul az önkormányzat stratégiájának
kommunikálása a külső és belső ügyfelek részére, azonban annak megismertetését
közérthető nyelven, folyamatosan kommunikálva tudná tovább erősíteni.



Hasznos lenne a ciklusprogram, a polgármesteri hivatal SZMSZ-e, önkormányzati
rendeletek felhasználó barát elérése a település honlapján.



Műszerfal (releváns mutatószámok, mérési adatok) felállítása.



Több rendszeres, átfogó felmérés, elemzés végzése a lakosság körében, partnerek
körében. A felmérések eredményeinek alapján a stratégia felülvizsgálata.



Bár a stratégia írásos formában elérhető, ezt rendszeres szóbeli kommunikációval is
meg kell erősíteni, mert még nem épült be a köztudatba. Beépülését az érdekelt
felekkel való párbeszéddel, a tervezésbe való nagyobb mértékű bevonásukkal lehet
növelni.



A munkatársak és vezetők közötti rendszeres kommunikáció munkaértekezleteken: a
tervekről, célkitűzésekről, azok mindennapi leképezéséről, panaszkezelésről, a hibák,
problémák kielemzéséről, s a tapasztalatokról.



Tudásmegosztás a szervezeten belül pl. számítógépes képzések az alkalmazásokról,
új rendszerek, programok használatáról.



A változások előre történő kommunikálása a vezetőség részéről, hogy legyen idő
felkészülni azokra a szervezet tagjainak.



Panaszkezelésről

adatok

gyűjtése,

szabályozott

folyamat

kidolgozása

a

panaszkezelésre.
Megvalósult fejlesztések:


A stratégiai célkitűzések

rendszeres

szóbeli kommunikációja megkezdődött,

fontosnak tartja a vezetőség, hogy azt a munkatársak ismerjék, azonosuljanak vele.
A párbeszéd a munkatársakkal megindult, leomlottak a korábbi hierarchikus rend
okozta gátak, az alkalmazottak érzik, hogy javaslataik meghallgatásra találnak. Az
összesített 40-es pontszám azonban arra is utal, hogy még van
min csiszolni az együttműködésben.


Léteznek már jelenleg is egy-két osztályon - pl.
pénzügyi osztály, adóosztály - mérési adatok,
kimutatások, melyekhez lehet viszonyítani a
jövőbeli

tervezést.

Pl.

a

költségvetés

tervezésekor a megelőző évre vonatkozó

mutatók megbízható alapot jelentenek. A pontos adatok megbízhatóbb tervezést
tesznek lehetővé.


A tudásmegosztás jegyében megindult egy egyeztető folyamat az egyes szervezeti
egységek között. Pl. az adóosztály irányítása visszakerült a pénzügyi osztály
hatáskörébe, mely által a két osztály rendszeresen megosztja egymással a területén
elérhető adatokat, információkat.

(pl. adóbefizetések jelzése, inkasszálás.) A

hatósági osztály vezetője koordináló szerepkört is ellát, mely révén a vezetői
döntések,

információk

szélesebb

körben,

rövidebb

idő

alatt

eljutnak

a

munkatársakhoz, mindez segíti a napi munkavégzésüket.

3. Munkatársak
Ezt a kritériumot összességében 47 ponttal értékelték a kitöltők.
3. Munkatársak

47

3.1. A szervezet emberi erőforrásainak tervezése, irányítása és fejlesztése a stratégiával
és terveivel összhangban

43

3.2. A munkatársak kompetenciáinak felmérése, fejlesztése és felhasználása az egyéni
és szervezeti célokkal összhangban

50

3.3. Munkatársak bevonása nyílt párbeszéddel, felhatalmazással és jóllétük
támogatásával

48
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Erősségek:


A szervezet támogatja a munkatársak képzését az alábbi formákban: a szakterületek
által megkívánt kompetenciákra tekintettel közszolgálati továbbképzések, egyéb
képességeket fejlesztő képzések, szervezetfejlesztési tréningek.



A szervezet HR politikájában megvalósul az esélyegyenlőség és a diszkrimináció
mentesség elve. (főként hátrányos helyzetű, átlag 35+ év körüli zömében több
gyermekes családanyákat foglalkoztatnak)



A vezetés tudatosan törekszik a köz-szolgálatát előtérbe helyező szervezeti kultúra
kialakítására.
felelősségteljes

Felhatalmazzák

a

munkavégzésre

munkatársakat
(empowerment).

szakterületükön
Segítik

az

az

önálló

ehhez

a

munkakultúrához történő fokozatos alkalmazkodást.


Ösztönzi a szervezeten belül a csapatmunkát és az együttműködést a szinergia
érdekében.



A vezetőség figyelembe veszi a munkatársak ötleteit, kritikáit, s ezt felhasználva
segítenek a megfelelő döntés meghozatalában.



A munka-magánélet egyensúlya érdekében a home office
és a rugalmas munkavégzés lehetősége adott,
infrastrukturális feltételei biztosítottak.

Fejlesztendő területek:


Átlátható teljesítményértékelési és előléptetési rendszer alkalmazása



Mentorprogram az új belépők számára



Egyéni és szervezeti szintű kompetenciák felmérése, kompetencia térkép felállítása,
majd a fejlesztendő területekre képzési, és fejlesztési tervek összeállítása, majd
egyéni szintig történő lebontása. (egyéni képzési, karrier tervek)



A munkatársak kompetenciáinak és a munkaköri elvárásoknak egymáshoz illesztése.



A vezetőség kompetenciáit fejlesztő képzések folytatása.



A képzéseknél után követési rendszer kialakítása, tudásmegosztás a szervezeten
belül (belső képzések, tapasztalatcserék, ötletbörze)



Munkatársak igényeinek, szükségleteinek felmérése, ezek alapján fejlesztések. (pl.
ergonómikus munkakörnyezet: fűtés, világítás, tárgylóterem)



Szociális háló megteremtése a munkatársak körében: nagyobb figyelem az egyéni
szükségletekre, törődés a nehéz helyzetben levő munkatársakkal, pszichés
terheltség, stressz csökkentésének segítése, humor!



Rendszeres visszajelzések a vezetőség és a munkatársak részéről, építő jellegű
kritika megfogalmazása az egyéni fejlődés érdekében.



Rugalmasabb munkaidő bevezetése nem ügyfélszolgálati napokon a hatósági
munkakörök esetében is a hátrányos helyzetűeknél (pl. kisgyerekes anyák)

Megvalósult fejlesztések:
A szervezetfejlesztési pályázat tréningjeit mindenki nagyon hasznosnak értékeli. Az
önismereti és együttműködés fejlesztési képzések alkalmával egymás közelebbi
megismerése, a viselkedések, érzelmek mögött rejlő motivációk megértése és a
csoportdinamikai gyakorlatok rávezették a munkatársakat azokra a tényezőkre, melyek
erősítik a szervezet tagjai közötti szociális hálót, kapcsolatokat. Együttműködőbb,
oldottabb lett a hangulat. A szervezeti változások következtében a vezetőség és a
munkatársak közötti korlátok lebontása megkezdődött. A felismert és tudatosult
motivációk, érzelmek és azok kezelését segítő eszközök az ügyfelek iránti nyitottságot és
a problémakezelést is nagyban segítik.
A Munkatársak igényeinek, szükségleteinek megfogalmazása
folyamatos,

a

függvényében
biztosítására

vezetőség
az

a

lehetőségek,

ergonómikus

törekszik.

Pl.

a

források

környezet
hatékony

munkavégzés érdekében a számítógép park
informatikai pályázat segítségével megújult,

jelenleg az összes munkaállomás a korszerű követelményeknek megfelelő.
A rugalmas munkaidővel bárki élhet, melynek a vezetőség annyi feltételt szabott, hogy a
feladatkörét – figyelembe véve az ügyfélszolgálati időt - szakszerűen el tudja látni az
illető emellett az aptipikus munkavégzés mellett. A munkaórák rögzítésére digitális
beléptető rendszert épített ki 2014. decemberéig a hivatal, mely 2015. januárjától élesben
működik.

4. Partnerkapcsolatok és erőforrások
Erre a kritériumra az értékelők átlagosan 50 pontot adtak.
4. Partnerkapcsolatok és erőforrások

50

4.1. kapcsolatépítés és ápolás fontosabb partnerekkel

58

4.2. kapcsolatépítés és ápolás az állampolgárokkal/ügyfelekkel

55

4.3. a szervezet pénzügyeinek megfelelő kezelése, irányítása

43

4.4. a szervezetben rendelkezésre álló információ és tudás
hasznosulása

44

4.5. a szervezet technológiájának menedzselése

55

4.6. a szervezet eszközeinek és vagyontárgyainak kezelése

48
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Erősségek:


A helyi vállalkozókkal való együttműködés, partneri viszony felépített, kölcsönös
alapokon nyugszik. A vállalkozások előre tervezett adóbefizetései biztosítják az
önkormányzat számára a település működéséhez az egyik stabil bevételi forrást.
Társadalmi felelősségvállalásuk (pl. rendezvények támogatása, mecenatúra) szintén
hozzájárulnak a település működéséhez.



A hatóságokkal, környező polgármesteri hivatalokkal is élő a kapcsolat. (pl.
önkormányzatokkal társulások)



A testvérvárosokkal is rendszeres, élő a kapcsolata.



Állandó a kapcsolattartás az ügyfelekkel médiumokon keresztül (honlap, helyi újság
hírlevél), folyamatosan működő ügyfélszolgálattal, rugalmas ügyfélfogadási renddel.
A visszajelzés lehetősége adott a közmeghallgatások és lakossági fórumok
alkalmával.



A vezetőség a költségvetést figyelembe véve dönt a beruházásokról, valamint
felügyeli, ellenőrzi napi szinten a kifizetéseket. A szervezet pénzügyi
és költségvetési átláthatósága biztosított.



A közbeszerzési eljárások szabályszerű működése
biztosított.



A

belső

sértetlensége
módszerekkel.

információk
biztosított

védettségének,
adatvédelmi



Digitális irattárazási, iktatási rendszer, elektronikus döntéstámogató rendszer (EDTR),
postai küldemények digitális nyilvántartása.



Nyilvántartást vezet a szervezet az eszközökről és a vagyontárgyakról (pl. ingatlan
kataszter, eszköz leltár, stb.). Az eszközök, ingatlanok állagmegóvásra, karbantartása
megvalósul.



A mindennapok során használt eszközök beszerzésénél költséghatékonysági
szempontokat is figyelembe vesz a szervezet (pl.: kedvezményes telefontarifa,
energiatakarékos eszközök, központi beszerzés (pl. irodaszerek, géppark... stb.).

Fejlesztendő területek:


A partneri kapcsolatokon keresztül átvett jó gyakorlatok (más szervezeteknél már
bevált tevékenységek) adaptálása, a hivatali folyamatok hatékonyabb működését
nyújtó újítások, fejlesztések átvétele hasznos lenne.



A civil szervezeteink, egyesületeinkkel való partneri kapcsolatot szorosabbra lehetne
fűzni, színesebb tartalommal megtölteni.



A szervezeten belül a kiemelt ügyfelek kezelését tudatosabbá kellene tenni a
munkatársak körében, a partnerekkel kialakított kapcsolati háló megismertetése
segítené napi munkavégzésüket.



A honlap design, felépítésének és tartalmának teljes megújítása szükséges. Ügyfél
elégedettségi kérdőív online kitöltési lehetősége.



Külső kommunikáció fejlesztése: új kommunikációs csatorna használata: pl.
facebook.



A hivatal ügyfélszolgálatos munkatársának naprakész információkkal való ellátása, az
azonnali gyors, hatékony tájékoztatás érdekében.



Az ügyfelek elégedettségének rendszeres mérése, a nyert információk elemzése,
eredmények kommunikálása. A szervezet szolgáltatásainak, folyamatainak a
visszajelzések alapján történő felülvizsgálata, a javaslatok, igények beépítése a
stratégiai tervezés során.



A partnerek visszajelzésre, javaslatok megfogalmazására való motiválása. (pl.
ötletláda,

közmeghallgatásokon

való

véleménynyilvánítás

ösztönzése)


Bevételek biztosítása az iparterület fejlesztésével, új
befektetőknek a településre vonzásával.



A pénzügyi mutatók rendszeres figyelemmel
követése, elemzése, kontrolling rendszerek
alkalmazásával,

az

eredmények

figyelembe vétele a stratégiai tervezésnél.


A pénzügyi felelősség megfelelő szintre történő delegálása: a lehetőségekhez mérten
belső pénzügyi önállóság biztosítása a szervezeti egységeinek.



A

pénzügyi

osztály

humán

erőforrás

kapacitásának

bővítése

és

szakmai

továbbképzése szükséges.


Belső információ áramlás fejlesztése: a pénzügyi tervek és a releváns pénzügyi
mutatók szervezet tagjaival való megismertetése.



A

rendszeres

munkaértekezletek

és

vezetői

megbeszélések

fontosak

a

naprakészség és a kiemelt ügyek, problémák, projektek megismertetése érdekében.


Rendszerszemlélet

a

napi

munkavégzésben:

az

egyes

szakterületek

együttműködése, kapcsolódási pontjainak ismerete.


Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a visszacsatolásra és a nyomon követésre, hogy
elkerülhető legyen az információ elhalása.



Kulcsfontosságú személyek helyettesítésének megoldása.



Informatikai képzésre van szükség az alkalmazottak számára: tudásfrissítés,
újalkalmazások.



Integrált adatkezelési rendszer kiépítése segítené a szervezet tagjainak napi
munkáját, és eredményeinek, hatékonyságának növelését.



Az önkormányzat fenntartásában levő intézmények (Művelődési Ház, családsegítő
szolgálat) eszközeinek rendszeres frissítése, karbantartása.



Több

nyomtató

üzembe

állítása,

íróasztal

lámpák

beszerzése,

fűtés-,

világításkorszerűsítés. Az eszközök karbantartása mellett tulajdonosi szemlélet a
használatkor.
Megvalósult fejlesztések:
A partneri kapcsolatokon keresztül átvett jó gyakorlatok megismerésére a kistérségi
jegyzői értekezletek során van lehetősége a hivatal vezetőjének. Együttműködésükkel
segítik a hivatalok működését.
2014 szeptemberében az önkormányzat rendezvények, fórumok alkalmával erősítése
partneri kapcsolatait: útjára indította a vállalkozói kerekasztal
rendezvényt, melyet időszakonként gyárlátogatással kötnek
egybe. A rendezvény célja, hogy a 30 legnagyobb helyi
vállalkozóknak
kapcsolatteremtésre,

biztosítson
a

hátteret

tudásmegosztásra.

munkaerő településen belüli közvetítésének
igénye megfogalmazódott és együttműködés

a
A

kezdődik e témában, valamint lehetőségük nyílik a vállalkozásoknak az üzemlátogatások
alkalmával a jó gyakorlatok megismerésére.
Szintén 2014. szeptemberében civil szervezetek működéséhez segédeszközként
képzést szervezett az önkormányzat, mellyel az új Uniós pályázati periódusban várható
forrásokról, valamint a működésük feltételeinek, erőforrásaik biztosításához kaptak
hasznos tanácsokat.
A

„műszerfal”

kialakítása

érdekében

2014

tavasszal

és

ősszel

lakossági

elégedettségmérést (kérdőívezés) végzett a szervezet, valamint saját önértékelését
hajtotta végre a CAF minőségbiztosítási modell bevezetésével.

Mindkét felmérés

hasznos tükör a szervezet teljesítményéről. A jövőben tervezi ezek rendszeres
időközönkénti ismételt elvégzését.

5. Folyamatok
Ezt a kritériumot összességében 39 ponttal értékelték a kitöltők.
5. Folyamatok

39

5.1. A folyamatok érdekelt felek bevonásával történő kialakítása, működtetése
és fejlesztése
5.2. Ügyfélközpontú szolgáltatások biztosítása, fejlesztése

30

47

5.3. A folyamatok szervezeten belüli, és az együttműködő szervezetek
folyamataival való összehangolása

40

Eredmény
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Erősségek:


A vezetőség elkötelezett a folyamat optimalizálás és fejlesztés terén. A szervezet
elkezdte a folyamatelemzést.



A szervezet - a korábban leírtaknak megfelelően - képzésekkel, tréningekkel segíti a
munkatársak

versenyképes

tudásának

megszerzését,

aminek

része

az

ügyfélközpontú gondolkodás, a szolgáltatások minőségének, színvonalának emelése,
miközben az ügyintézés egyszerűsítése a cél. Az ügyfelek igényeihez igazodva évek
óta folyamatos ügyfélszolgálatot biztosít a hétköznapokon munkaidőben és hetente
egyszer meghosszabbított ügyintézési idővel.


Egyes közüzemi szolgáltatók kihelyezett ügyfélszolgálati pontjaként működik az
ügyfélszolgálat.



Rendszeresek a partnerszervezetekkel az egyeztetések.



Kisméretű

településünkön

a

személyes

ismerettség

révén

partnerszervezetekkel és az ügyfelekkel együttműködni.


Ismert a szervezetben dolgozók által, hogy a szolgáltatási
folyamatokat milyen céllal végzik, illetve hogy azok milyen
egyéb, nagyobb szolgáltatási lánchoz tartoznak (pl.:
étkeztetés,
stb.).

szennyvíz,

hulladékgazdálkodás,

egyszerűbb

a

Fejlesztendő területek:


A folyamatmenedzsment képzés hasznos lenne a munkatársak számára.



Előzetes folyamatelemzés, erőforrások folyamatokhoz való rendelése.



Érdekelt felek aktívabb bevonása a folyamattervezésbe.



A stratégiai célokat támogató folyamatok kialakítása és irányítása annak érdekében,
hogy azok megfelelő mértékben támogassák a szervezet céljainak elérését.



Elektronikus ügyintézés bevezetése, naprakész nyomtatványok online elérhetősége a
honlapon.



Panaszkezelési rendszer kialakítása, panaszok jellegének elemzése, mérése.



Ötletláda kihelyezése a lakossági javaslatok gyűjtésére.



Ügyfélbarát fogadótér kialakítása a hivatalban.



Több egyeztetésre, munkaértekezletre lenne szükség a partnerszervezetekkel (pl.
intézmények) az összehangoltabb munkavégzés, problémakezelés, érdekében.



A folyamatok sztenderdizálásának folytatása: pl. pénzügy - intézmények.



Olyan ösztönzési rendszer és feltételek kialakítása–mind a vezetés, mind a
munkatársak számára–, amelyek támogatják a szervezeti egységeken és a
szervezeteken átnyúló folyamatok kialakítását (pl. különböző szervezeti egységekhez
és

szervezetekhez

tartozó

feladatok

kezelésének

egy

közös

folyamatba

szervezését).
Megvalósított fejlesztések:
2014 nyarán megvalósult az önkormányzat által működtetett melegkonyha folyamatai
hatékonyságának felülvizsgálata. A főként gyermekétkeztetést biztosító konyha partnerei –
oktatási intézmények: iskola, óvoda –közötti adminisztratív folyamatok fejlesztése, egységes
nyilvántartási rendszerének kiépítése és egy optimális finanszírozási modell kidolgozása
megvalósult.
A szervezetfejlesztés keretében tanácsadó segítségével a vezetőség és partner intézményei
felmérték kapcsolatrendszerük folyamatait és fejlesztési javaslatokat fogalmaztak meg. A
pénzügyi mutatók folyamatos figyelemmel kísérésére egy közös adatbázist hoz létre a
pénzógyi

osztály,

mely

által

pontosan

követhetőek

lesznek

költségvetésben meghatározott előirányzatok felhasználásának
aktuális státusza.

a

6. Állampolgár-/ügyfélközpontú eredmények
Ezt a kritériumot összességében 47 ponttal értékelték a kitöltők.
6. Állampolgár-/ügyfélközpontú eredmények

47

6.1. A szervezet eredményei az ügyfelek szükségletei és elvárásai kielégítésével
50

kapcsolatban az ügyfelek véleménye alapján
6.2. Az ügyfelek szükségletei és elvárásai kielégítésével kapcsolatban tett

44

intézkedések a szervezet által végzett mérések alapján.
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Erősségek:


Ügyfél centrikus hivatali nyitva tartás, ügyfélfogadási idő.



Korrekt, több csatornás tájékoztatás jellemző a helyi média és a honlap segítségével,
vagy személyes tanácsadással a hivatal munkatársai által.



Elektronikus kapcsolattartás ösztönzése az ügyfelekkel. (email)



Léteznek

nyilvántartások,

statisztikák

melyeket

rendszeresen vezet a szervezet (pl. ügyfélforgalom)


Szóbeli tájékoztatás, alapján gyűjti össze a
szükséges adatokat.

Fejlesztendő területek:


További ügyfél-elégedettségi mérések, közvélemény kutatások végzés szükséges.



A szervezet szolgáltatásainak differenciálása a különböző állampolgári, illetve
ügyfélkörök eltérő (pl. nem, kor, nemzetiség szerinti) szükségletei szerint.



Ügyfélfogadás körülményeinek, színvonalának javítása: pl. a gépkocsival történő
parkolás megoldása. A teljes körű akadálymentes közlekedés biztosítása. (pénzügy).
A személyiségi jogokat vagy intimitást zavaró megbeszélésekhez megfelelő helyiség,
tárgyaló biztosítása. Ügyfélfogadó tér kényelmes kialakítása.



Honlap design és felület ügyfélbarát kialakítása, nyomtatványok online elérhetősége.

Megvalósított fejlesztések:
A honlap fejlesztése folyamatban van, az ügyfelek és munkatársak javaslatait figyelembe
véve felhasználóbarát megközelítéssel történik a fejlesztés.
2014 tavasszal és ősszel lakossági elégedettségmérés alkalmával mérte fel a szervezet a
lakosság közhangulatát, a szolgáltatásokról alkotott véleményét. A jövőben tervezi ezek
rendszeres időközönkénti ismételt elvégzését.

7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények
Ezt a kritériumot összességében 36 ponttal értékelték a kitöltők.
7. Munkatársakkal kapcsolatos eredmények
7.1. A munkatársak szükségletei és elvárásai kielégítésével kapcsolatban tett lépések a
munkatársak személyes értékelése alapján
7.2. A munkatársak szükségletei és elvárásai kielégítésével kapcsolatban tett lépések a
szervezet által végzett mérések alapján.

36
42
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Erősségek:


Az egyes osztályok jól működnek együtt, jó kapcsolat jellemzi őket.



A szervezetben alapvetően jó a munkahelyi légkör, ritkán fordulnak elő nagyobb
konfliktusok. A szervezetfejlesztési tréningek mindezt erősítették.



A

munkatársak

döntéseket

előkészítő

szakmai

véleménye

megkönnyíti

a

fejlesztéseket, valamint a kapcsolattartást a szervezet partnereivel.


Léteznek nyilvántartások a munkatársak fluktuációjával kapcsolatban, és a
munkavállalók különböző képzéseken való részvételét illetően.



Vannak fejlesztési mutatók, amelyek jelzik, hogy az eddigi pályázatokban hányan,
illetve személy szerint kik vettek részt.



Betegszabadságokat, jelenlétet 2015. januárjától digitális beléptető rendszer
segítségével tartja nyilván a hivatal.

Fejlesztendő területek:


Munkatársak bevonása döntéshozatali, fejlesztési és egyéb,
felelősségvállalást igénylő folyamatokba.



Az egyéni érdekek még gyakran a közösségi érdekek
rovására dominálnak a szervezeten belül.



A Hatósági és Pénzügyi Iroda hatékonyabb
együttműködése további fejlesztésre szorul.



Plusz juttatásokkal való ösztönzés.



Személyek közötti konfliktusok feloldása



Munkakörülmények, a munkahely felszereltségének javítása. Irattár helyigényének
bővítése.



Rendszeres belső elégedettségi és munkatársak igényeit vizsgáló mérések,
közvélemény kutatások végzése.



Munkatársak ügyfélkapcsolati eredményességének mérése.

Megvalósított fejlesztések:
Szociális kérdésekben támogató hozzáállás jellemzi a szervezetet, bevezette több
munkakörnél is a rugalmas munkaidőt, home office munkavézést.
A szervezet vezetőségében bekövetkezett változások hatására bátorító, felhatalmazó,
támogató vezetői magatartás gyakorlása indult meg. A munkatársaknak lehetőségük van az
őszinte, nyílt véleményformálásra, javaslataik meghallgatásra találnak és beépítik őket a
folyamatokba.

8. Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredmények
Ezt a kritériumot összességében 34 ponttal értékelték a kitöltők.
8. Társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos eredmények
8.1.

A

szervezet

elért

eredményei

társadalmi

felelősségvállalással
44

kapcsolatban a társadalom megítélése alapján.
8.2.

A

szervezet

elért

eredményei

társadalmi

34

felelősségvállalással

kapcsolatban a szervezet által végzett mérések alapján.

24
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Erősségek:


A szervezet alapvetően jó kapcsolatot ápol partnereivel: civil szervezetekkel, helyi
vállalkozókkal, hátrányos helyzetű csoportokkal.



Kerekasztal rendezvények, szociális fórumok szervezésével, helyi esélyegyenlőségi
program keretrendszere segítségével működik közre a társadalmi problémák
felvállalásában.



A szervezetnek a közösségi életben való részvételéről kialakult kép pozitív : kulturális
események, rendezvények színvonalas megszervezése.



A jövő megalapozása és tudatos építése/tervezése érdekében együttműködés a
Corvinus egyetemmel.



Az elért eredményeket széles körben mutatja be a nyilvánosságnak - újságcikkek,
honlap...



Kiemelten fontosnak tartja hogy a művelődés mindenki számára alanyi jogon elérhető
legyen (nyilvános kulturális programok)



Az önkormányzat környezettudatosságát bizonyítják az alábbiak: a szelektív hulladék
gyűjtése, a természeti értékek védelme, Holtág medrének kotrása,
RSD -szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból,
vízminőség-javító program.

Fejlesztendő területek:


Médiaszereplés

erősítése,

PR, kommunikáció biztosítása

összehangolt



Külső partnerektől jövő javaslatok, ötletek integrációja, nyitottabb befogadása,
támogatása



a civil szervezetekkel aktívabb kapcsolat kialakítása, tartalommal való megtöltése



Közvélemény kutatás, felmérések rendszeres végzése



Minőségirányítási és minőségbiztosítási rendszer bevezetése.

Megvalósult fejlesztések:
A helyi esélyegyenlőségi program (HEP) keretében egy a hátrányos helyzetű 5 célcsoport
segítésére a civil és egyházi szervezetekkel, munkacsoportokkal együttműködve, a HEP
keretrendszere által megfogalmazott intézkedési tervvel biztosítja az önkormányzat a
társadalmi felelősségvállalás jegyében hozott intézkedések összehangolását a településen.
A program megvalósítási szakasza 2014 elején kezdődött. A program egyik célcsoportjaként
és a partnerekkel való kapcsolatápolás jegyében támogatta az önkormányzat a X.
Mozgáskorlátozottak Esélyegyenlőségi Napját 2014. decemberében.
A helyi sportoló tehetségeket nyilvánosság biztosításával segíti. (pl.helyi vállalkozásokkal
összekapcsolás,

a

település

legnagyobb

rendezvényén,

Taksony

napon

sikerük

megünneplése)
A fenntarthatóság jegyében településünkön is bevezetésre került a szelektív hulladékgyűjtési
rendszer.

9. Kulcsfontosságú eredmények
Ezt a kritériumot összességében 44 ponttal értékelték a kitöltők.
9. Kulcsfontosságú eredmények

44

9.1. Elért eredmények a szervezet „külső” eredményeivel kapcsolatban (a
szervezet eredményei és hatása).

34

9.2 Elért eredmények a szervezet „belső” eredményeivel kapcsolatban
(működés hatékonysága).

54
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Erősségek:


A szervezet társadalmi felelősségvállalásával kapcsolatosan szóbeli és informális
csatornákon kap visszajelzést.



A szerződések teljesítése, az együttműködési képesség az anyagi helyzet
javulásával rövid időn belül sokat javult.



A szervezet eredményeinek köszönhetően nőtt a tájékoztatás minősége, színvonala,
az információk eljuttatásának gyorsasága és pontossága.



A szervezet az előírásoknak megfelelően működik.

Fejlesztendő területek:


Külső partnerek véleményének, igényeinek további feltérképezése, visszajelzések,
statisztikai mutatók gyűjtése, elemzése a további hatékonyság növelése érdekében.



Az önkormányzat társadalmi felelősségvállalása területeinek szélesítése.



A település lakosainak komfortérzetének növelése szolgáltatások fejlesztésével, a
településkép formálásával.



A költségvetési, pénzügyi mutatók, a pénzügyi folyamatok
elemzése,

ezek

alapján

a

stratégiai

célkitűzések módosítása szükséges.


A belső hatékonysági mutatók aktív figyelése,
elemzése

tervek,



Tudatos humán erőforrás menedzsment pl. munkatársak helyettesítése bizonyos
feladatok ellátásában.



Benchmarking (egymástól tanulás és jó gyakorlatok átvétele) a szervezeten belül: pl.
a szakmai magabiztosság kialakulásához hasznos lenne tapasztaltabb kollégák
iránymutatásaira való hagyatkozás lehetősége.

Megvalósult fejlesztések:
A szervezetnél kialakult jó munkahelyi légkör és kollegiális kapcsolat révén, a
tudásmegosztás részben megindult azáltal, hogy a szakmailag tapasztaltabb kollégák
segítségét kérik a munkatársak, azonban még további fejlesztések vannak tervben a
benchlearning területén.
2014 tavasszal és ősszel lakossági elégedettségmérés alkalmával mérte fel a szervezet
a lakosság közhangulatát.

Összegzés
Összességében elmondható, hogy az egyeztetés keretében a munkacsoport a kitűzött célját
elérte, feladatát elvégezte. A közös gondolkodás során a megfogalmazott fejlesztési
javaslatok letisztultak, jelen összefoglalóban ezeket gyűjtöttük össze. A munkacsoport
jelzései alapján a szervezet nyitott a változásokra. A partneri kapcsolatra törekvő, támogató
vezetésének jó esélyei vannak arra, hogy a pozitív, előremutató fejlesztések mögé álljanak
és ütőképes szakmailag felkészült, a lakosságnak és partnereinek ügyfélközpontú
szolgáltatást nyújtó csapattá kovácsolódjanak.
A CAF minőségbiztosítási modell bevezetését mindenképp hasznos eszközként értékeli a
szervezet, melynek tapasztalatait beépíti a mindennapok munkavégzésének egyes
területein, és az önértékelés ismételt elvégzését tervezi 1-1,5 éven belül.

