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Megközelítésünk szerint a siker kulcsa a közszféra esetében a 
testreszabott megoldások alkalmazásában, a gyakorlati 
felhasználhatóságban, illetve a közszolgálati ágazati tudás 
releváns iparágakkal történő együttműködésében rejlik.”

Közszféra-
specifikus 
tapasztalat és 
szakértelem

Csapatunk több évtizedes 
iparági tapasztalatával 
segíti ügyfeleit a PwC által 
képviselt értékek mentén. 
Ez a tapasztalat biztosítja a 
közszféra sajátosságainak, 
valamint a közszférán belüli 
ágazatok jellemzőinek alapos 
ismeretét.

Testreszabott 
szolgáltatások

Az ágazat sajátos szabály
rend szerének ismeretében 
nyújtjuk szolgáltatásainkat. 
Munkánkat részben ipará gi 
tapasz ta latunkra, részben az 
ügyfe lek kel való közvetlen és 
bizalomra épülő kapcsola
tunkra alapozzuk. Ez teszi 
lehetővé, hogy meg ismerjük 
és megért sük az ügyfelek 
egyedi igényeit, megoldásra 
váró kihívásait. 

Speciális, a 
gyakorlatban 
alkalmazható 
megoldások

Hisszük, hogy valódi 
változást csupán a gyakor lati 
alkalmazás során érhetünk 
el. Az ágazat és az ügyfél 
igé nyeinek alapos ismerete 
lehetővé teszi csapatunk 
számára, hogy a legyártott 
dokumentumok helyett a 
való életben alkalmazható 
megoldásokat kínáljunk.

Közszféraspecifikus, testreszabott megoldásainkat az alábbi 
négy terület mentén építettük fel

Központi 
közigazgatás

Oktatás Egészségügy Uniós és 
nemzetközi 

együttműködések

Közszféra-specifikus, testreszabott
és alkalmazható megoldások
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Értékek mentén működve, fenntartható 
módon oldunk meg problémákat a 
társadalom szolgálatában.”

Napjaink kihívásai nem hason
lítanak a korábban tapasztalt 
kihívásokhoz. A megszokottnál 
több figyelmet és más megkö
zelítést igényelnek.

Véleményünk szerint a siker új 
képlete:

 ■ A szakértelem és a 
technológiák innovatív 
kombinációja.

 ■ Közösség, aminek tagjai 
emberségükkel járulnak 
hozzá minden kínálkozó új 
lehetőséghez.

 ■ Képzelet, nyitottság és 
kreativitás, hogy a dolgokat 
különböző nézőpontokból 
lássuk.

 ■ Felelősség, hogy képesek 
legyünk objektíven vizsgálni 
a dolgokat és mérlegelni 
köztük.

 ■ Integritás, inkluzivitás 
és bizalom kialakítása a 
tőkepiacon is.

Csapatunkban ezt a gondol
ko dásmódot alkalmazzuk 
minden megoldandó kihívás és 
kínálkozó lehetőség esetében. 
Ez az új képlet, ez az új 
szemléletmód teszi lehetővé 
csapatunk számára, hogy 
ötleteink és megoldásaink 
a megszokottól eltérjenek, 
és olyan eredményeket 
formáljanak, amelyek képesek 
utat mutatni. Így építünk 
bizalmat és oldunk meg fontos 
társadalmi problémákat.

Így működünk és így érdemeljük 
ki ügyfeleink, valamint az 
érintett szereplők bizalmát is.

Tisztességes 
működés

Megkülönböztethetőség Törődés Közös munka Új szemszögből 
tekintünk a 

lehetőségekre

Sokszínű szakembergárda

Sokszínű szakembergárda

Technológia alapú, ember által vezérelt 

Értékteremtő

Bizalomépítés Fenntartható 
megoldások
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Központi közigazgatás

A központi alrendszer 
működőképessége 
kizárólag jelentős 
költségvetésigazdálkodási 
és technológiai átalakítás 
útján teremthető meg. 

Költségvetési rugalmasság

 ■ A környezet változása gyors  
beavatkozásokat kíván.

 ■ Mind a kiadások, mind a bevételek  
alakulása nagy bizonytalanságot hordoz.

 ■ Felértékelődik a gyors megvalósítás és a pontos 
információk rendelkezésre állása.

 ■ Az adatalapú modellezési képesség 
kulcsfontosságú tényezővé válik. 

Központilag biztosított, professzionális 
szolgáltatások

 ■ A gazdasági adminisztráció a jelenlegi elaprózott 
formájában nem tartható fent.

 ■ Központilag biztosított és részben helyben 
működtetett adminisztrációs szolgáltatások 
kialakítása szükséges.

 ■ A szolgáltatásnyújtás hibrid formája kerül 
előtérbe: költségvetésileg finanszírozott, 
ugyanakkor színvonalában minőségi és mérhető.

 ■ A szolgáltatásnyújtás intézményi kerete változik: 
szolgáltató központok gazdasági, társasági 
formában.

Áramvonalas intézményi működés

 ■ Decentralizált gazdálkodás, centralizált 
adminisztráció.

 ■ Központi rendszerekkel integráltan működő 
megoldások.

Elektronikus bizonylatolás

 ■ Az ügyviteli folyamatot teljeskörűen  
digitalizálni kell.

 ■ A számlák és egyéb számviteli bizonylatok 
elektronikus kezelését biztosítani szükséges.

A centralizáció nem ördögtől való, de ha rosszul 
valósítjuk meg, akkor pokoli kínokat fogunk átélni!”

Mezei Szabolcs
Cégtárs
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Gazdálkodás

 ■ Költségvetési szabályrendszer további 
egyszerűsítése és egységesítése.

 ■ A foglalkoztatás rugalmasságának megteremtése.

 ■ Gazdasági adminisztrációs szolgáltatások nyújtása 
költségvetési alanyoknak.

 ■ Gazdaságfejlesztési célú támogatási  
programok hatékony és gyors lebonyolítása.

 ■ Nagy állami ellátórendszerek professzionális 
működtetése.

 ■ Állampolgárok és külső szervezetek  
edukálása.

 ■ Hatékony és decentralizált intézményi  
gazdálkodás kialakítása.

 ■ Forrásvezérelt működés helyett elismert 
 költségalapú működés (szolgáltatások esetén).

 ■ Adatgazdálkodás erősítése, adatok megosztásának 
és hasznosításának ösztönzése.

Technológia

 ■ A központi költségvetés végrehajtását  
támogató eszközrendszer fejlesztése.

 ■ Központi és intézményi alkalmazások integrációja, 
intézményi rendszerek akkreditációja.

 ■ Központi technológiai szolgáltatások integrálása.

 ■ Folyamatok automatizálása, monitorozható 
folyamatok kialakítása.

 ■ Adatalapú szolgáltatások továbbfejlesztése.

 ■ Központi rendszerekhez való állampolgári és 
szervezeti hozzáférés biztosítása, integráció az 
ügyviteli folyamatokban.

 ■ Innovatív technológiák (például mesterséges 
intelligencia, drón, blockchain stb.) alkalmazásának 
központi elősegítése többoldalú koalíciók 
létrehozásával.

 ■ Adatbiztonság és hozzáférhetőség egyidejű, 
kiegyensúlyozott módon történő megteremtése.

A transzformáció a gazdálkodás és a technológia 
egyidejű megújítását követeli meg

Referenciák:
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Oktatás

Modellváltás a felsőoktatásban  
új lehetőségeket teremt

 ■ Új szereplők és új igények a felsőoktatás 
irányításában.

 ■ Állami szerepvállalás átalakul. 

 ■ Intézményi lehetőség és felelősség a hosszú távú 
sikeresség feltételeinek megteremtése.

Európai kezdeményezéseknek való megfelelés, 
a rendelkezésre álló források kihasználása az 
intézmény megújításra

 ■ Recovery and Resilience Facility

 ■ Digital Education Action Plan (2021-2027)

 ■ European Universities Initiative

 ■ European Strategy for Universities

 ■ Horizon Europe

Megváltozott hallgatói elvárások és igényeknek 
való fokozott megfelelés elengedhetetlen

 ■ Partnerség

 ■ Digitális működés

 ■ Testreszabhatóság

 ■ Élmény

 ■ Sikeresség

 ■ Gyakorlati relevancia

Digitalizálódó tanulási csatornák a 
hagyományos tanulás-tanítási modellt 
megkérdőjelezik

 ■ Digitalizáció a minimum, de önmagában kevés.

 ■ Ha nem kényszer a digitális oktatás, akkor mit 
oktassunk személyesen és mit online?

 ■ A formális oktatást helyettesítő szolgáltatások 
bősége versenyt teremt az intézmények számára.

Munkaerőpiaci igények változásához igazítani 
kell az oktatatási tartalmakat és módszertant

 ■ A munkavállalók készségei a vállalati siker kulcsa.

 ■ Az automatizáció és a mesterséges intelligencia a 
munkahelyek 20%át átalakítja 2030ra.

 ■ Jövőorientált készségekre van szükség: 

 ■ tanulási és innovációs készségek 
 ■ digitális készségek 
 ■ karrier és gyakorlati készségek

Részben a COVID19 okozta változások, részben az 
oktatás „öröklött” nehézségei miatt az oktatási szektor az 
eddigi legjelentősebb átalakulásának lehetünk szemtanúi.

A fejlődés kulcsa a megújulásra képes ember.”

Dr. Stéger Csilla
Vezető Menedzser
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Javaslatunk ebben az alapvetően átalakult helyzetben:  
az intézményi transzformáció 

Helyezzük fókuszba a hallgatót/tanulót:

 ■ A tanulói/hallgatói élmény jelenlegi szintjével, 
jellemzőivel való szembenézés.

 ■ Ez alapján a digitalizáció által nyújtott lehetőségeket 
kihasználó, támogató és egyedi élményt 
nyújtó tanulói/hallgatói életút megtervezése és 
megvalósítása.

Az oktatásmódszertan átalakítása

 ■ Kooperatív projektek bevezetése a felsőoktatásban 
(személyes jelenléttel) a kompetenciafejlesztésre.

 ■ Molekuláris adaptív online tanulás az 
ismeretszerzésre.

Az oktatók/pedagógusok támogatása

 ■ Integrált, személyre szabott és támogató digitális 
oktatói életút létrehozása.

 ■ Világos, mérhető és motiváló értékelési szempontok 
bevezetése.

Kutatási tevékenység felerősítése - felsőoktatás

 ■ Kutatói információs rendszer létrehozása a kutatás 
adatalapú intézményi irányítására.

 ■ Kutatástámogató iroda és szolgáltatási portfolió 
létrehozása az eredményesség növelése érdekében.

 ■ Kutatói életút elemzése, tudatos fejlesztése a 
legjobbak bevonzása és megtartása érdekében.

Agilis és szolgáltatásorientált háttérfolyamatok

 ■ Az alapműködés szolgálatába állított, agilis és 
szolgáltatásorientált háttérfolyamatok biztosítása.

 ■ Digitális, automatizált folyamatok, ahol csak lehet.

 ■ Tudatos adatgyűjtés, adatalapú szolgáltatások 
kiépítése hallgatóknak, oktatóknak, 
adminisztrációnak.

 ■ Smart/„connected” IT és fizikai infrastruktúra.

Kompetencia
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Referenciák:

BKTF
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Egészségügy

Alapellátás

 ■ Védőoltások beadása és a COVIDbetegek 
kezelése plusz terhelést jelent.

 ■ COVIDeljárásrendek és az oltásszervezés  
ad hoc jellegű.

 ■ Jelentéstételi rendszer informatikai támogatása 
egyelőre kezdetleges.

 ■ Praxisközösségi működési forma még nem 
alakult ki.

Digitalizáció

 ■ Megnőtt az igény a digitális egészségügyi 
szolgáltatások iránt.

 ■ A betegutat rövidítő megoldások és az 
elektronikus dokumentumcsere széles körben 
elterjedt.

 ■ Strukturált leletezést célzó törekvések  
indultak el.

Állampolgári igények

 ■ Egyre nagyobb részük ún. „tájékozott beteg”.

 ■ Az orvostól az ellátással kapcsolatban 
részletesebb információt kívánnak.

 ■ Időbeosztásukhoz illeszkedő kiszolgálásra 
vágynak.

 ■ Mindent egy helyen akarnak elintézni.

Magánegészségügy

 ■ A magánegészségügyi szolgáltatók  
száma nő.

 ■ Már a fekvőbetegellátásban is jelen van.

 ■ Jelentős szerepe van a COVIDszűrések során.

 ■ A „kieső” állami ellátást próbálja pótolni.

Finanszírozás

 ■ A finanszírozási rendszer nem követi a digitális 
egészségügy innovációit.

 ■ Intézményi költségvetéstervezési módszerei 
nem illeszkednek a gyakorlati folyamatokhoz.

 ■ Új megoldásokra van szükség a 
forrásteremtésben.

A COVID19 felerősítette 
a szektorban régóta 
görgetett problémákat, 
emellett új, gyors választ 
kívánó kihívásokkal is 
szembesített.

A helyzet megérett, a technológia adott,  
lépni kell.” 

Dr. Remete Gergő
Vezető Menedzser
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Alapellátás 

 ■ Praxisközösségi működés 
informatikai fejlesztések

 ■ Alapellátás kapuőri szerep 
erősítés, hatásköri, finanszírozási 
módszertan optimalizáció

Digitalizáció

 ■ COVID információmegosztási 
szakmai platform kialakítása

 ■ Digitális egészségügyi 
megoldások használatát 
támogató ösztönzőrendszer 
tervezése és bevezetése

 ■ Távorvoslási eljárások 
finanszírozási rendszerének 
kialakítása

 ■ Egészségügyi dolgozói 
digitalizációs igényfelmérés

 ■ Ágazati adhoc és rendszeres 
riporting folyamatok egységes 
keretrendszerének kidolgozása

 ■ Ágazati regiszterműködtetési 
elvek és folyamatok kialakítása

 ■ Egységes ágazati információs 
modell kidolgozása

 ■ Szakmai irányelvek és 
protokollok készítésének 
módszertani támogatása

 ■ Telemedicina szolgáltatások 
hazai működtetésének holisztikus 
tervezése és implementálása a 
mindennapi ellátásban

 ■ Döntéstámogatást segítő adat 
alapú információs rendszerek 
létrehozása és működtetése (real 
time riportok).

 ■ Adatáramlás támogatása  
mérőeszközöktől a leletekig

Állampolgári igények

 ■ Betegedukációt és 
öngondoskodást támogató 
programok tervezése

Az egészségügyi ellátórendszernek mindenképpen reagálni 
kell a kialakult helyzetre, és elsődleges célját szem előtt tartva 
a lehető legjobban ellátni a feladatát. Ez minden szinten 
összehangolt változást kíván.

Referenciák:

Magánegészségügy

 ■ Megváltozott fogyasztói 
szokásokhoz illeszkedő 
digitális és személyes ellátási 
szolgáltatások tervezése a 
magánellátásban

 ■ Belső folyamatok optimalizáció

Finanszírozás

 ■ Betegellátás minőségi indikátor 
rendszerének kidolgozása

 ■ A telemedicina szabályozási és 
finanszírozási környezetének 
megteremtése

 ■ Foglalkoztatási és bérstruktúra 
átgondolása, egységesítése

 ■ Betegutak korszerűsítésének 
szakmaimódszertani 
támogatása

 ■ Magánegészségügy és 
közfinanszírozott kapacitások 
közti lehetőségek vizsgálata

 ■ Szervezetfejlesztés, új működési 
formák feladatainak tervezése

 ■ Humán kapacitástervezés és 
menedzsment

 ■ Intézményi költségvetés  
tervezési módszertan fejlesztés



10

Tapasztalatunk és szakértelmünk felkészít minket arra,  
hogy ügyfeleinket hozzásegítsük az alábbi célok eléréséhez:

Uniós és nemzetközi  
együttműködések

Az uniós források a következő 
költségvetési ciklusban is jelentős 
támogatást nyújtanak a magyar 
gazdaság fejlődéséhez, amit úgy 
kell elkölteni, hogy azoknak a lehető 
legnagyobb multiplikátor hatása legyen.

Emellett hazánknak minél jobban 
be kell kapcsolódnia a nemzetközi 
vérkeringésbe, a vállalkozásoknak 
kihasználni az export és külső 
finanszírozási lehetőségeket, ehhez 
a közszféra folyamatos és hatékony 
támogatása szükséges.

1. Uniós és nemzetközi források 
hatékony felhasználása.

2. Az intézményrendszer 
folyamatos fejlesztése.

3. Ellenőrzési mechanizmusok 
hatékonyabbá tétele.

4. Iparágak támogatása, melyek a 
legnagyobb hozzáadott értékkel 
bírnak a jövőbe való befektetés 
szempontjából.

5. Nemzetközi jó gyakorlatok 
átvétele és a hazai viszonyokat 
figyelembe vevők megvalósítása.

6. Hazai kompetenciák és 
szakértelem becsatornázása a 
nemzetközi programokba.

A magyar köz és magánszféra elemi érdeke, 
hogy képes legyen élni az uniós és egyéb 
külkapcsolatok által biztosított lehetőségekkel.”

Dr. Szalóki Katalin
Menedzser
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Referenciák:

Az uniós forrásokat a jövőbe kell befek
tetnünk. A fejlesztéseket a piaci igényekkel 
összhangban kell megtervezni, végrehajtani 
és ehhez olyan nemzetközi hálózatra van 
szükség, ahonnan a legjobb gyakorlatok 
megtanulhatóak és testreszabhatóak. Ezzel 
egy időben az innovatív magyar ötleteket 
nemzetközi piacra kell segíteni és növelni 
Magyarország nemzetközi hírnevét. 

Ez a célkitűzés csak akkor valósulhat 
meg, ha uniós és nemzetközi szinten 
együttműködünk a nemzetközi lehetőségek 
maximális kihasználásával. A PwC globális 
hálózatának köszönhetően minden szintről 
releváns tudást közvetítünk ügyfeleink 
felé, figyelembe véve az egyedi hazai 
sajátosságokat és értékeket.

 ■ Szakpolitikai elemzések, fejlesztési programok 
stratégiai környezetének vizsgálata, megalapozó 
kutatások elkészítése, felhasználási hipotézisek 
kidolgozása és értékelése, tematikus értékelő 
tanulmányok, fejlesztési stratégiák ex ante és 
ex post értékelése, teljesíthetőségi vizsgálatok, 
adminisztratív folyamatok felülvizsgálata, 
átdolgozása, kialakítása, projektfelügyeleti 
struktúra áttekintése, optimalizálása.

 ■ Külgazdaság fejlesztéséhez kapcsolódó 
programok és stratégiai irányok kidolgozása, 
hatásvizsgálatok elkészítése, a gazdaságpolitikai 
intézményrendszer optimalizálását célzó 
átalakítások elindítása, lebonyolítása, 
eljárásrendek kidolgozása, kontroll lehetőségek.

 ■ Innovációt ösztönző kormányzati eszközök 
kidolgozása: adókedvezmények és támogatási 
konstrukciók kidolgozása, finanszírozási 
alternatívák elemzése
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