
 

MEGHÍVÓ 
KIEMELT PROJEKT FÉLIDEI RENDEZVÉNYE 

  

A 2010 utáni kormányzati személyzetpolitika egyik legjelentősebb fejlesztési projektjének tekinthető a 

KÖFOP-2.1.5-VEKOP-16-2016-00001. azonosító számú, „A versenyképes közszolgálat személyzeti 

utánpótlásának stratégiai támogatása” elnevezésű kiemelt projekt. A 6,5 milliárd forint európai uniós, 

vissza nem térítendő támogatásból megvalósuló, 2022 végéig tartó projektet a Belügyminisztérium és a 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösen valósítja meg. A projekt elnevezése jól kifejezi a fejlesztés 

fókuszát, amely a versenyképesség növelésére, valamint a személyi állomány hosszú távon is 

fenntartható utánpótlására irányul. 

A projekt a közszolgálat személyzeti utánpótlásának stabil és egyben az aktuális igényekhez rugalmasan 

alkalmazkodni képes biztosítását a pályára vonzás, a beillesztés és a pályán tartás hármas egységében 

valósítja meg az integrált emberi erőforrás-gazdálkodási rendszer kialakítását, valamint a HR-stratégiai 

cselekvési képességek megteremtését célzó alprojektjein keresztül. Valamennyi tevékenység 

tekintetében fontos célkitűzés volt a tudományos kutatás valamint a gyakorlat, különösen az új 

fejlesztések kidolgozása közötti szoros kapcsolat megteremtése, amelynél a gyakorlati oldalt a 

Belügyminisztérium képviselte, melyhez a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, mint önálló kutatóműhely 

konzorciumi partnerként csatlakozott.  

 

A projekt sajtónyilvános félidei rendezvénye keretében a legjelentősebb informatikai és 

rendszerfejlesztéseket mutatjuk be, amelyek közvetlen hatással lesznek, támogatást nyújtanak a 

szervezetfejlesztési és stratégiai döntések meghozatalához. Célunk, hogy a fejlesztéseknek a napi 

működésbe történő beépülése előtt a lehető legszélesebb kör részére tájékoztatást adjunk azok céljáról, 

működési környezetéről, funkcionalitásáról, így az esemény célcsoportjai elsődlegesen a munkáltatói 

jogkört gyakorló vezetők, a személyügyi szakterület vezetői, szakértői, továbbá az ágazati és szervezeti 

döntéshozatalban közreműködő munkatársak. 

 

Az eseményre ezúton tisztelettel meghívom, amelyet a projekt konzorciumi partnerével, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetemmel közösen tartjuk. 

IDŐPONT:    2021. szeptember 17., péntek, 09:30 óra (Regisztráció 8:30 órától) 

HELYSZÍN:    BELÜGYMINISZTÉRIUM MÁRVÁNYAULA 

                      1051 Budapest, József Attila utca 2-4. 

 
 

 

 

 

 



 

A rendezvényen való részvétel előzetes elektronikus regisztrációhoz kötött. 

Az elektronikus regisztráció elérhető a Belügyminisztérium eseményszervező felületén, 2021. szeptember 

14. kedd 14:00 óráig. 

[Direkt link a regisztrációs oldalra: http://bmevents.gov.hu/hu/content/f%C3%A9lidei-rendezv%C3%A9ny-

k%C3%B6fop-215-vekop-16-2016-00001-projekt] 

A rendezvénnyel összefüggésben további felvilágosítást Fóris Rita projekt szakmai koordinátor tud 

nyújtani a következő elérhetőségeken: e-mail cím: rita.foris@bm.gov.hu; telefonszám: BM:+36-1/441-

1168. 

 

Budapest, 2021. szeptember „    ”. 

       Tisztelettel: 

 

  Zsinka András sk 
   személyügyi helyettes államtitkár 
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PROGRAM  

09:30-09:45 MEGNYITÓ BESZÉD – dr. Felkai László közigazgatási államtitkár, 

Belügyminisztérium  

09:45-10:00 PROJEKVEZETŐI KÖSZÖNTŐ - Zsinka András személyügyi helyettes 

államtitkár, Projektvezető Belügyminisztérium  

10:00-10:35 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem szerepe a versenyképes közszolgálat 

személyzeti utánpótlás biztosításának támogatásában – Prof. Dr. Kovács 

Gábor dékán, Projekt szakmai vezető, Nemzeti Közszolgálati Egyetem  

10:35-11:05 A projekt eredményeinek célterületenkénti rövid bemutatása - Kovácsné dr. 

Szekér Enikő főosztályvezető, Projekt szakmai vezető, Belügyminisztérium, 

Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály 

11:05-11:35 Személyzeti utánpótlást biztosító közszolgálati HR rendszer és tudásbázis 

(Közszolgálati Személyügyi Szolgáltatási Keretrendszer- SZSZK) 

bemutatása, Kiss Bernadett osztályvezető, Belügyminisztérium, 

Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály, Személyzetfejlesztési és 

Szolgáltatási Osztály 

11:35-12:25 EBÉD 

12:25-13:10 A Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR) és az új 

Személyügyi Nyilvántartó és Támogató Rendszer (SZTNYR) bemutatása – 

Balogh Csaba, szakmai főtanácsadó, Belügyminisztérium, Közszolgálat-

fejlesztési és Stratégiai Főosztály 

13:10-13:40 A KOMP rendszer születése és integrálódás a gyakorlatba - Dr. Malét-

Szabó Erika, szakmai főtanácsadó, Belügyminisztérium, Közszolgálat-

fejlesztési és Stratégiai Főosztály 

13:40-14:00 Zárszó: Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető, Projekt szakmai 

vezető, Belügyminisztérium Közszolgálat-fejlesztési és Stratégiai Főosztály 

 


