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KORMÁNYMEGBÍZOTTI KABINET 

 

SAJTÓANYAG  

 

2013. november 28.-án, csütörtökön 9 órai kezdettel egységesen, országosan, minden megyében 

megtartják a „Hivatalok Nyílt Napja” elnevezésű programsorozatot. A rendezvény célja a 

kormányhivatalok szerteágazó területeinek bemutatása, a tevékenységek sokszínűségének és az 

emberközeli, ügyfélközpontú közigazgatás és szolgáltató állam, valamint az új közszolgálati 

életpályamodell megismertetése az állampolgárokkal. Változatos programok keretein belül mutatjuk 

be, hogyan is működnek a kormányhivatal szakigazgatási szerveinek és a járási hivataloknak a 

munkája mindennapokban. Emellett pedig a Kormányhivatal ügyfélszolgálatai reggel 8-tól este 8-ig, 

hosszított nyitva tartással fogadják az ügyfeleket. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal egy központi helyszínen, négy bázisközpontban, 

négy önálló helyszínen és külön, a 16 járási hivatalban rendezi meg a „Hivatalok Nyílt Napját”. A 

rendezvény keretein belül az érdeklődők személyesen találkozhatnak Demeter Ervin 

kormánymegbízottal és a Kormányhivatal főosztályainak, szakigazgatási szerveinek és járási 

hivatalainak vezetőivel. 

Központi helyszín a Kormányhivatal Munkaügyi Központja (3530 Miskolc, Mindszent tér 3.)ahol,  

reggel 9:00 órai kezdettel Demeter Ervin kormánymegbízott ünnepélyes megnyitót tart. Ezt 

követően a VI. emeleti tárgyalóban rendkívüli osztályfőnöki órára kerül sor, közéleti személyek 

bevonásával. Témája a kormányhivatal szervezetének és működésének bemutatása. Ezt követően 10 

órától 17 óráig különböző szakmai előadásokat lehet meghallgatni, valamint a nap folyamán három 

alkalommal tombolahúzásra és kvíz-játékokra is sor kerül.   

A központi helyszínre a következő szakigazgatási szervek települnek ki standokkal: Fogyasztóvédelmi 

Felügyelőség, Földművelésügyi Igazgatóság, Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság, Munkaügyi 

Központ, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv és a Szociális és Gyámhivatal. A központi helyszínen a 

jelenlévő szakigazgatási szervek szakmai előadásokkal, kiállításokkal, kvíz játékokkal és interaktív 

programokkal mutatkoznak be.  

Emellett négy bázisközpontot is kialakítunk, melyek a következők: 1. Igazságügyi Szolgálat, 2. 

Élelmiszerlánc-biztonsági és Állat-egészségügyi Igazgatóság 3. Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv, 

4. Növény-és Talajvédelmi Igazgatóság. Az első helyen a Szociális és Gyámhivatal, a másodikon a 

Földhivatal, a harmadikon a Rehabilitációs Szakigazgatási Szerv, a negyediken az Erdészeti 

Igazgatóság és a Földművelésügyi Igazgatóság települ ki egy-egy standdal.  
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A bázisközpontok mellett az Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv, a Nyugdíjbiztosítási 

Igazgatóság, az Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal, valamint a Közlekedési Felügyelőség saját 

székhelyén, önálló helyszínként működik. 

A bázisközpontokon és az önálló helyszíneken, hasonlóan a központi helyszínhez, 9 órától a 

szakigazgatási szervek vezetői tartanak ünnepélyes megnyitót és rendkívüli osztályfőnöki órát, majd a 

kitelepült szakigazgatási szervek bemutatják működésüket és profiljuknak megfelelő programokkal, 

továbbá tanácsadással várják az érdeklődőket. (Pl.: laborlátogatás, trófeabírálat) 

A törzshivatal és a szakigazgatási szervek munkájának bemutatásán kívül, a Járási Hivatalok saját 

központjukban, a miskolci helyszínekhez hasonló interaktív programokkal, kvíz játékokkal, szakmai 

előadásokkal és tanácsadással, valamint meghosszabbított nyitva tartással várják az érdeklődőket.  

 


