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Önkormányzati innovációk 

 

I. Önkormányzati innovációk – hazai kitekintés 

 

 

Közigazgatási innováció 

Az átlagember az innovációt olyan jelenségként értelmezi, amely a magánszférában a 
versenyképesség növelését szolgálja. Azonban a közigazgatás és a közszféra innovációira is 
társadalmi szükség van, mert az innováció a társadalmi folyamatok meghatározó jelentőségű 
tényezője. A társadalmi innováció jellemzően sürgető társadalmi kihívásokra kínál 
megoldásokat oly módon, hogy új megközelítésekkel, innovatív válaszokkal szolgál és új utakat 
mutat. Tehát a társadalmi innováció egy korábban ismeretlen társadalmi kérdésre reflektál 
vagy egy már ismert problémát old meg újszerű eljárással. Az innovatív új eljárás 
kezdeményezője valamely érintett társadalmi csoport is lehet, de elengedhetetlen lényeges 
feltétele, hogy minden esetben részt kell vennie az alkalmazásában. A társadalmi innováció ily 
módon fenntartható és példaértékű megoldásokkal szolgál, amelyek másokat is ösztönöznek. 

A társadalom működésének/működtetésének egyik rendszere a közigazgatás. Ezért szükséges 
definiálnunk, mit értünk közigazgatási innováció alatt. A közigazgatási innováció egy olyan 
jelentős változási folyamat, amely nagyban javítja egy (köz)igazgatási szervezet hatékonyságát 
és hatásosságát. Az innovációnak több követelménynek kell egyidejűleg megfelelnie: (i) 
önvizsgálat, (ii) újdonság, (iii) végrehajtás és (iv) hatás.  

(i) Az újítás bizonyítékokon alapuló, szakpolitikai eljárások segítségével megvalósított 
utólagos értékelés. 

(ii) Az újdonságot az jelenti, hogy új megközelítést vezet be a már meglévő környezethez 
képest.  

(iii) A végrehajtás során nem csupán az elméleti elképzelések kerülnek meghatározásra, 
hanem azok a gyakorlatban is megvalósulnak. 

(iv) Az innováció célja jobb eredmények elérése a közszférában. 

A közigazgatási innováció egyik területe az önkormányzati innováció. Ennek – egyik1 – 
meghatározó oka, hogy a társadalom és a politikai elit legszélesebb köreiben általánosan 
elfogadott politikai érték az önkormányzatiság, mert – szemben a centralizált 
tanácsrendszerrel – olyan demokratikus érték, ahol a döntések az egyes településeken 
élőkhöz a lehető legközelebb születnek – még akkor is, ha a különböző kormányzatok – 
gazdaságossági és racionalizálási okokra hivatkozva – egymástól eltérően is értelmezik a helyi 
közügyek és önkormányzati döntési kompetenciák tartalmát és kompetenciáit. „Az 
önkormányzatok az államszervezet részei, működésük hozzájárul a kormány jó vagy rossz 
teljesítményéhez.” 2 A közigazgatás egyik alrendszerét jelentő helyi önkormányzatok képes és 

                                                           
1 A másik meghatározó oka, hogy a magyar közigazgatás két nagy alrendszerre tagolódik: államigazgatás és 
önkormányzati igazgatás. 
2 PÁLNÉ KOVÁCS Ilona (2019): A helyi önkormányzás helyzete és perspektívái. In: A helyi önkormányzatok Fejlődési 
perspektívái Közép-Kelet Európában. Közös tanulás és innovációk (Konferencia kötet), Budapest, 
Belügymisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, 240. ISBN 978-963-9208-58-2 
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hajlandó az innovációra, mivel a folyamatos megújulás állapotában van. Azonban „[a]z 
innováció előmozdításához szükséges az önkormányzatok intézményi kapacitásának 
megerősítése. Az önkormányzatok ennek eredményeképpen jobban meg tudnak felelni a 
polgárok és a vállalkozások elvárásainak, továbbá a társadalmi és gazdasági fejlődés 
kulcsfontosságú tényezőjeként saját szerepüket is megerősíthetik.”3 

Önkormányzati innovációk 

„A társadalmi innováció a közösség jóllétét növelő folyamatai során újszerű megoldásokat 
fogalmaz meg azon kihívásokra, amelyek szoros kapcsolatban állnak a regionális 
aránytalanságokkal. A különbségek eliminálására törekvő kísérletek során kiemelkedő az 
önkormányzatok és az állampolgárok aktív közreműködését igénylő új együttműködések 
szerepe.”4 

Az önkormányzati innovációk, jó gyakorlatok az önkormányzati közszolgáltatások minőségét 
és a településen élők életminőségét javítja/javíthatja. 

 

Az önkormányzatok által megvalósított társadalmi innováció feltételei 
Forrás: VARGA (2017): i.m. 12. 2. ábra 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége – az Innovációs és Technológiai 
Minisztériummal partnerségben – 2022 februárjában online kérdőíves felmérést végzett a 
3178 települési önkormányzat körében az önkormányzati innováció megvalósulása, segítő és 

                                                           
3 MAZUR, Stanislaw (2019): Az innováció hatása a közigazgatásra: kihívások, stratégiák, következmények 
(tervezet). In: A helyi önkormányzatok Fejlődési perspektívái Közép-Kelet Európában. Közös tanulás és innovációk 
(Konferencia kötet), Budapest, Belügymisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda, 282. ISBN 978-963-9208-
58-2 
4 VARGA Krisztina (2017): Társadalmi innováció az önkormányzatok működésében. In: LIPTÁK Katalin (szerk.) 
Társadalmi innováció és felelősségvállalás Észak-Magyarországon. Miskolc, Miskolci Egyetem 
Gazdaságtudományi Kar, 7. ISBN: 978-963-358-134-6  
https://www.researchgate.net/publication/318237415_Tarsadalmi_innovacio_az_onkormanyzatok_mukodese
ben  

Viselkedjen 
vezetőként! Kezdje ott, ahol 

a változás is 
kezdődik!

Szüretelje le 
munkád első 
gyümölcseit!

Társítsa az alulról és 
felülről jövő 

kezdeményezéseket!

Ha szükséges, 
kísérletezzen!

Kezdeményezzen 
párbeszédet!

Alkalmazzon 
felhasználó-

központú 
megközelítést!

Vállalja a 
közvetítői 

szerepet!

Fejlessze a 
kapacitásépítést!

Alkalmazzon új 
finanszírozási 

formákat!

https://www.researchgate.net/publication/318237415_Tarsadalmi_innovacio_az_onkormanyzatok_mukodeseben
https://www.researchgate.net/publication/318237415_Tarsadalmi_innovacio_az_onkormanyzatok_mukodeseben
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akadályozó tényezőinek feltárása érdekében. Felmérésünk az alábbi kérdéskörökre 
összpontosított:  

- Milyen lehetőségeket látnak az önkormányzati vezetők az innovációkban?  
- Mik az előnyei és a gátjai az újszerű megoldások alkalmazásának?  
- Mi segíthetné az önkormányzatokat a jó gyakorlatok átvételében?  
- Mi a kapcsolat az önkormányzati vezetés, szervezeti kultúra és az innováció között?  
- Mi a kapcsolat a település nagysága/földrajzi elhelyezkedése, adóerő-képessége és az 

innováció között? 
- Milyen a kapcsolat a tudományos élet szereplői és az önkormányzatok között? 

Elsősorban a társadalmi innovációra összpontosítottunk, amely olyan új megoldások 
tervezését és megvalósítását jelenti, amelyek koncepcionális folyamat-, termék-, szolgáltatás- 
vagy szervezeti változást jelentenek, és amelyek végső soron az egyének és közösségek 
jólétének javítását célozzák. 

A felmérésben való részvétel önkéntes volt. A kérdések közül egy sem volt kötelező, így aki 

valamire nem szeretett volna válaszolni tovább tudott lépni válaszadás nélkül. A felmérésben 

kiemelésre került a választ nem adók száma, hogy ne torzítsuk az összesítést. 

A kérdőív első részében a települések és a kitöltő személy általános adatait kérdeztük: 

- település lakosságszáma; 
- kitöltő személy neme; 
- kitöltő személy beosztása; 
- az önkormányzat hivatali típusa; 
- tagság önkormányzati szövetségben. 

A válaszadó önkormányzatok általános adatai  

Válaszadók beosztás, munkakör szerint 

A kérdőívet kitöltők nagy része (75,61%) polgármester volt. 

Beosztás Válaszok (db) Válaszok (%) 

polgármester 155 75,61% 

alpolgármester 2 0,98% 

képviselő-testület tagja 3 1,46% 

jegyző 19 9,27% 

aljegyző 5 2,44% 

hivatali munkatárs 19 9,27% 

polgármesteri kabinetvezető 1 0,49% 

társadalmi kapcsolatok referens 1 0,49% 

Összesen 205 100,00% 

 

A válaszadó 20.000 főnél nagyobb lakosságszámú települések (10 önkormányzat) esetében 

egy esetben a polgármester, a többi esetben hivatali dolgozó válaszolt. A 20.000 fő alatti 

lakosságszámú települések (195 önkormányzat) válaszadóinak 79%-a esetében a 
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polgármester, 21%-nál hivatali munkatárs, jegyző, aljegyző, alpolgármester, képviselő-

testületi tag, polgármesteri kabinetvezető vagy referens volt a válaszadó. 

 

A válaszadók nemek szerinti megoszlása  

A válaszadó 61%-a férfi és 39%-a nő volt.  

 

Megfigyelhető, hogy az összes válaszadó nemek szerinti megoszlásához képest (61 % férfi és 

39 % nő), ha a nemek szerinti megoszlás mellett a beosztást is figyelembe vesszük, eltérnek az 

arányok. Sokkal kevesebb polgármester nő válaszolt, mint férfi (53,17 % férfi és 22,44 % nő). 

Háromszor annyi hivatali munkatárs nő töltötte ki a kérdőívet, mint férfi. Ez jól mutatja, hogy 

a hivatali munkatársak körében a nők száma felülreprezentált. Ami érdekes még, hogy a jegyző 

beosztású válaszadók száma majdnem megegyezik (10 nő, 9 férfi). 

Beosztás Válaszok (db) Válaszok (%) 

polgármester nő 46 22,44% 
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polgármester férfi 109 53,17% 

alpolgármester nő 2 0,98% 

alpolgármester férfi 0 0,00% 

képviselő-testület tagja nő 2 0,98% 

képviselő-testület tagja férfi 1 0,49% 

jegyző nő 10 4,88% 

jegyző férfi 9 4,39% 

aljegyző nő 5 2,44% 

aljegyző férfi 0 0,00% 

hivatali munkatárs férfi 5 2,44% 

hivatali munkatárs nő 14 6,83% 

polgármesteri kabinetvezető nő 0 0,00% 

polgármesteri kabinetvezető férfi 1 0,49% 

társadalmi kapcsolatok referens nő 1 0,49% 

társadalmi kapcsolatok referens férfi 0 0,00% 

Összesen 205 100,00% 

Válaszadók területi megoszlása 

Magyarországon összesen 3178 település van, ebből 205 töltötte ki a kérdőívet, ami 6,45%. 

Minden megyéből érkeztek válaszok, a legtöbb Pest megyéből, a legkevesebb Heves és Jász-

Nagykun-Szolnok megyéből. 
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A fenti diagramon az látható, hogy a megye összes településéhez viszonyítva mennyien 

válaszoltak az adott megyéből. Bár minden megyében nem éri el a válaszadó száma az 5%-ot, 

a 19 megye és Budapest százalékértékei átlaga 7,06 %. 

A legmagasabb reprezentativitást a budapesti kerületek érték el 21%-kal, és kiemelkedő még 

Pest megye 13%-os értéke is. Néhány nagyobb településszámú megyéből (Baranya, Borsod-

Abaúj-Zemplén, Somogy, Veszprém, Zala) jelentős számú válasz érkezett, de a megyei összes 

településszámhoz képest mégsem túl magas a kérdőívet kitöltők száma. Békés és Tolna 

megyéből mintegy feleannyi kérdőív érkezett, mint az előbbiekben említett megyékből, mégis 

viszonylag magas reprezentativitási értéket sikerült elérniük, mert ezeknek a megyéknek a 

településszáma alacsonyabb az átlaghoz képest. 

Válaszadók település kategóriánként 

A kérdőívet legtöbben (78) az 1.000-4-999 fő közötti lakosságszámú településkategóriába 

tartozó önkormányzat képviseletében töltötték ki. 45 kérdőív érkezett az 500-999 fő közötti 

lakosságszámú, 44 kérdőív az 500 alatti lakosságszámú településkategóriába tartozó 

önkormányzatoktól. 

A nagyobb lélekszámú településkategóriákból érkezett kérdőívek száma is jelentős, mert a 

magasabb lakosságszámú települések kisebb arányt képviselnek az összes település számához 

képest. 
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A válaszadók hivataltípus szerinti megoszlása 

A kérdésre 204 települési önkormányzat válaszolt. 

 

A kérdőívet kitöltők legtöbben (93) olyan közös önkormányzati hivatal képviselői, amely nem 

székhelytelepülés, és szinte ugyanannyi önálló polgármesteri hivatal (54), mint közös 

önkormányzati hivatal székhely települése (57) küldte meg válaszait. 

Tagság országos önkormányzati szövetségekben 

A következő kérdés az országos önkormányzati szövetségekben való tagságra irányult. 

Magyarországon több szövetség (összesen 8) munkálkodik és az önkormányzatoknak 

lehetősége van több szövetségnek is tagja lenni, így ennél a kérdésnél egy önkormányzat több 

szövetséget is megjelölhetett válasza során.  
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Országos önkormányzati szövetség(ek)ben tagság 
Válaszadók 

száma 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 160 

Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) 3 

Kisvárosok Szövetsége (KSZ) 3 

Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 19 

Községek és Kistelepülések Országos Önkormányzati Szövetsége (KÖSZ) 10 

Magyar Faluszövetség (MFSZ) 13 

Budapesti Önkormányzatok Szövetsége (BÖSZ) 3 

 

A kérdőívet legtöbben a TÖOSZ tagjai töltötték ki, amely több okra is visszavezethető: 

- A TÖOSZ küldte ki a kérdőívet. 
- A TÖOSZ rendelkezik az összes szövetség közül a legtöbb taggal. Az önkormányzatok 

több mint fele (1623 települési önkormányzat és 1 megyei önkormányzat) a TÖOSZ 
tagja. 

- A TÖOSZ rendelkezik az Innovatív Önkormányzatok Klubjával, amely több éve 
működik. Mivel a kérdőív témája az innováció, feltehetően sok TÖOSZ-tag 
önkormányzat érdekelt a témában. 

Milyen lehetőségeket látnak az önkormányzati vezetők az 
innovációkban?  

Az innováció egyes területeihez tartozó prioritási szintek 

A kérdőív második részében a kérdések az innováció egyes területeihez tartozó prioritási 

szintekre vonatkoztak. Öt kategóriából lehetett választani: 

- „Tervezünk ilyent”; 
- „Nincs szükség ilyesmire”; 
- „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”; 
- „Folyamatban van ez a fejlesztés”; 
- „Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre”. 

Az értékelésnél 3 kategória („Tervezünk ilyent”; „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek 
vagyunk”; „Folyamatban van ez a fejlesztés”) egyben lett figyelembe véve, mert mindhárom 
kategóriát választó önkormányzat érdeklődik az innováció iránt és hajlandó tenni is érte. 

Az „Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre” kategóriát választók külön kerültek 

vizsgálatra, mert ők talán nyitottak lennének az innovációra, de lehetetlennek tartják. 

A „Nincs szükség ilyesmire” kategóriát választókról kijelenthető, hogy az adott témában 

egyáltalán nem érdeklődnek az innovációs megoldások iránt. 

Minden válasznál levonásra került az értékelhetetlen, illetve a választ nem adók száma, hogy 

pontos képet kapjunk. 
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Az adóerő-képesség vizsgálatánál a fent felsorolt kategória szerinti összevonások lettek 

alkalmazva. A kialakított és vizsgált kategóriákban a válaszadók által beírt legkisebb és 

legnagyobb adóerő-képesség összegét tüntettük fel az általános résznél. 

Kialakításra került még a megadott adóerő-képesség alapján 5 kategória: 

- 22.000 alatti; 
- 22.000-50.000 közötti; 
- 50.001-100.000 közötti; 
- 100.000-200.000 közötti; 
- 200.000 fölötti, 

amelyek alapján, az innováció iránt érdeklődő önkormányzatok (már van ilyen fejlesztésünk, 

tervezünk ilyet, folyamatban és az álmodni sem merünk róla) a települési lélekszám kategóriák 

figyelembevételével besorolásra kerültek. 

A település lélekszám szerinti meghatározása az alábbi kategóriák szerint került besorolásra: 

- 500 alatti lakosú település; 
- 500-999 közötti lakosságszámú település; 
- 1.000-4.999 közötti lakosságszámú település; 
- 5.000-19.999 közötti lakosságszámú település; 
- 20.000-49.999 közötti lakosságszámú település; 
- 50.000 feletti lakosságszámú település. 

A kérdéssorozat célja az volt, hogy képet kapjunk róla, milyen innovációs ötleteket, okos 

megoldásokat terveznek az önkormányzatok, szükségeseknek találják-e, hogy foglalkozzanak 

ezzel a kérdéssel, esetleg már bevezetésre kerültek új fejlesztések. 

Az innováció egyes területeihez tartozó prioritási szintek 

A kérdőív második részében a kérdések az innováció egyes területeihez tartozó prioritási 

szintekre vonatkoztak. Öt kategóriából lehetett választani: 

- tervezünk ilyet; 
- nincs szükség ilyesmire; 
- már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk; 
- folyamatban van ez a fejlesztés; 
- álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre. 

Az értékelésnél 3 kategória (1. tervezünk ilyet; 2. már van ilyen fejlesztésünk, 3. elégedettek 

vagyunk; folyamatban van) egyben lett figyelembe véve, mert mindhárom kategóriát választó 

önkormányzat érdeklődik az innováció iránt és hajlandó tenni is érte. 

Az „Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre” kategóriát választók külön kerültek 

vizsgálatra, mert ők talán nyitottak lennének az innovációra, de lehetetlennek tartják. 

A „Nincs szükség ilyesmire” kategóriát választókról kijelenthető, hogy az adott témában 

egyáltalán nem érdeklődnek az innovációs megoldások iránt. 

Minden válasznál levonásra került az értékelhetetlen, illetve a választ nem adók száma, hogy 

pontos képet kapjunk. 
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Az adóerő-képesség vizsgálatánál a fent felsorolt kategória szerinti összevonások lettek 

alkalmazva. A kialakított és vizsgált kategóriákban a válaszadók által beírt legkisebb és 

legnagyobb adóerő-képesség összegét tüntettük fel az általános résznél. 

Kialakításra került még a megadott adóerő-képesség alapján 5 kategória: 

- 22.000 alatti; 
- 22.000-50.000 közötti; 
- 50.001-100.000 közötti; 
- 100.000-200.000 közötti; 
- 200.000 fölötti, 

amelyek alapján, az innováció iránt érdeklődő önkormányzatok (1. már van ilyen fejlesztésünk, 

2. tervezünk ilyet, folyamatban és 3.az álmodni sem merünk róla) a települési lélekszám 

kategóriák figyelembevételével besorolásra kerültek. 

A település lélekszám szerinti meghatározása az alábbi kategóriák szerint került besorolásra: 

- 500 alatti lakosú település; 
- 500-999 közötti lakosságszámú település; 
- 1.000-4.999 közötti lakosságszámú település; 
- 5.000-19.999 közötti lakosságszámú település; 
- 20.000-49.999 közötti lakosságszámú település; 
- 50.000 feletti lakosságszámú település. 

A kérdéssorozat célja az volt, hogy képet kapjunk róla, milyen innovációs ötleteket, okos 

megoldásokat terveznek az önkormányzatok, szükségeseknek találják-e, hogy foglalkozzanak 

ezzel a kérdéssel, esetleg már bevezetésre kerültek új fejlesztések. 

Okos megoldások az igazgatásban (iktatórendszer, nyilvántartó rendszer) 

 

 

Az önkormányzatok 52,2%-a válaszolta a kérdésre, hogy igazgatásban már van okos 

megoldásra vonatkozó fejlesztése és elégedett is azzal, valamint 22,93% vallotta, hogy tervez 

ilyet, 9,76%-nál pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen mintegy 85%-
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a az összes válaszadónak, amely azt jelenti, hogy a települési önkormányzatok fontosnak 

tartják az innovációt. A válaszadók 2,44%-a szerint azonban nincs szükség innovációra az 

igazgatásban és kicsit több mint 10% nem is lát lehetőséget rá. 

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Kérjük, jelölje az egyes területekhez 

tartozó prioritási szintjét [Okos 

megoldások az igazgatásban 

(iktatórendszer, nyilvántartások etc.)] 

Válaszok 

(db) 

Válaszadók közül Adóerő-

képesség 

kérdésre 

nem 

válaszolt 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

fölött 

Álmodni sem merünk róla, nincs 

lehetőségünk erre 
22 15 2 5 

Folyamatban van ez a fejlesztés 20 11 6 3 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek 

vagyunk 
107 51 37 19 

Nincs szükség ilyesmire 5 2 0 3 

Tervezünk ilyent 47 27 9 11 

Nem válaszolt 4 2 0 2 

 

Huszonkét településről válaszolták, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert nincs 

lehetőségük rá. Közülük az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre öten nem válaszoltak. Egy 

önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képesség 0 Ft. A 22 önkormányzatból, 

amely nem lát lehetőséget innováció bevezetésére az adóerő-képességre vonatkozó 

kérdésnél 1.827 Ft és 78.953 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi 

iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A huszonkét település – amely nem lát lehetőséget az innovációra – településnagyság szerinti 

megoszlása:  

Településnagyság 
Nem 

válaszolt  

Válaszadó 

település  

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között  

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
2 12 10 0 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

2 2 0 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

1 6 4 1    

5.000-19.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 1 0 1 0 0 
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20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 5 22 15 1 1 0 0 

 

 

A már fejlesztéssel rendelkezők, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és a „Tervezünk ilyet” 

válaszokat összesen 174 településen jelölték és 230 Ft és 337.000 Ft közötti összeget írtak be 

az önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

Településnagyság szerinti megoszlás: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt  

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 F

t között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 F

t között 

Adóerő-

képesség 

200.000 F

t fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
11 28 11 2 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

8 40 30 1 1 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

9 71 37 15 7 1 2 

5.000-19.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

3 26 11 7 4 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 1 1 0 0 0 

50 000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 32 174 90 27 17 3 5 

 

Okos megoldások a közszolgáltatásokban (térfigyelő, rendszám felismerő) 
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Az önkormányzatok 34,65%-a válaszolta, hogy már van okos megoldásra vonatkozó fejlesztése 

a közszolgáltatások terén és elégedett is, valamint 33,17% tervez ilyet és 16,34%-nál pedig 

folyamatban van a fejlesztés. A válaszadók 1,98%-a szerint nincs szükség innovációra a 

közszolgáltatások területén, 13,86% pedig nem lát lehetőséget az innovációra. 

Megállapítható és aggodalomra adhat okot, hogy a közszolgáltatások területén milyen sok 

önkormányzat nem lát lehetőséget a fejlesztésekre.  

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Kérjük, jelölje az egyes területekhez tartozó 

prioritási szintjét [Okos megoldások az igazgatásban 

(iktatórendszer, nyilvántartások ...etc.)] 

Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

fölött 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 7 28 18 3 

Folyamatban van ez a fejlesztés 8 33 15 10 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 9 70 32 29 

Nincs szükség ilyesmire 1 4 3 0 

Tervezünk ilyent 15 67 39 13 

Nem válaszolt (az okos megoldások kérdésre) 2 3 0 1 

Összesen 42 205 107 56 

 

Huszonnyolc önkormányzat válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert nincs 

lehetőségük rá. Közülük az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre heten nem válaszoltak. Egy 

önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képessége 0 Ft. A 28 önkormányzatból 

– amely nem lát lehetőséget innováció bevezetésére – az adóerő-képességre vonatkozó 

kérdésnél 2.650 Ft és 41.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi 

iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 



 18 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött  

500 fő alatti lakosú 

település 
3 14 10 1 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

2 6 4 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

2 8 4 2 0 0 0 

5.000-19 999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 7 28 18 3 0 0 0 

 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és 

a „Tervezünk ilyent” választ összesen 170 önkormányzatnál jelölték. Ebből 4 település úgy 

válaszolt, hogy 0 Ft az adóerő-képessége, 32 település nem válaszolt, vagy értékelhetetlen volt 

a válasza. A települések 1.827 Ft és 337.000 Ft közötti összeget írtak be az önkormányzat egy 

lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

 

Az innovációkra nyitott 170 válaszadó („Tervezünk ilyent”, „Folyamatban van ez a fejlesztés” 

vagy „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”) településnagyság szerinti 

megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
12 29 12 1 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

7 35 27 0 1 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

9 69 35 15 7 1 2 
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5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

3 28 12 7 5 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 0 0 2 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 32 170 86 24 20 3 5 

Innovációk a lakosság bevonására (akár okos megoldás, akár új módszertan) 

 
 

Az önkormányzatok 9,14%-a válaszolt a kérdésre, hogy már van okos megoldásra vonatkozó 

fejlesztése a lakosság bevonása érdekében és elégedett is, valamint 53,81% vallotta, hogy 

tervez ilyet, 13,2%-nál pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen 

76,15%-a az összes válaszadónak, amely azt jelenti, hogy fontosnak tartják az innovációt, de a 

korábbi válaszokhoz képest, a már megvalósult innováció aránya sokkal kisebb. A válaszadó 

önkormányzatok 5,08%-a szerint nincs szükség innovációkra a lakosság bevonása érdekében 

és 18,78% nem lát lehetőséget rá. 

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

 

Adóerő-képesség 22000 alatt (Ft) 22000 fölött (Ft) Nem válaszolt 

Álmodni sem merünk róla, nincs 

lehetőségünk erre 27 4 6 

Folyamatban van ez a fejlesztés 9 9 8 



 20 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek 

vagyunk 5 11 2 

Nincs szükség ilyesmire 7 1 2 

Tervezünk ilyet 54 30 22 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 5 1 2 

Összesen 107 56 42 

 

A válaszadók közül 37 önkormányzat-en válaszolták, hogy álmodni sem mernek innovációról, 

mert nincs lehetőségük rá (az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre 6 önkormányzat nem 

válaszolt). Három önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képessége 0 Ft. A 37 

önkormányzatból - amely nem lát lehetőséget innováció bevezetésére – az adóerő-

képességre vonatkozó kérdésnél 2.650 Ft és 41.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat 

egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 37 település, amely nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti megoszlása 

a következő: 500 fő lakosságszám alatti 15 település, 500-999 fő lakosságszám közötti 12 

település, 1.000-4.999 fő lakosságszám közötti 9 település és egy 5.185 fő lakosságszámú 

település. Tehát a lakosság bevonását szolgáló innovációk tekintetében elmondható, hogy 

leginkább az 5.000 fő alatti lakosságszámú települések nem derűlátók. 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 F

t között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 F

t között 

Adóerő-

képesség 

200.000 F

t fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
2 15 12 1 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú település 
3 12 9 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
1 9 5 3 0 0 0 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
0 1 1 0 0 0 0 

20.000-49.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú település 
0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 6 37 27 4 0 0 0 

 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és 

a „Tervezünk ilyent” választ összesen 150 önkormányzat jelölte. Ebből 1 település azt írta, 

hogy 0 Ft az adóerő-képessége, 33 település nem válaszolt vagy értékelhetetlen volt a válasza. 

A válaszadó települések 1.827 Ft és 337.000 Ft közötti összeget írtak be az önkormányzat egy 

lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre.  
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Az adóerő-képességet illetően látható, hogy nagyrészt azok az önkormányzatok nyitottak az 

innovációs megoldásokra a lakosság bevonása témában, mint amelyek a közszolgáltatások 

tekintetében is. 

Az innovációkra nyitott 150 válaszadó önkormányzat („Tervezünk ilyent”, „Folyamatban van 

ez a fejlesztés” vagy „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”) településnagyság 

szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatt 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
12 23 6 1 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

6 24 17 0 1 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

10 67 34 14 7 0 2 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

3 27 11 7 5 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 0 2 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 32 150 68 25 18 2 5 

 

Szervezeti újítások (bármely, a munka szervezésével kapcsolatos újítás) 

Az önkormányzatok 6,3%-a válaszolta a kérdésre, hogy már van okos megoldásra vonatkozó 

fejlesztése a szervezeti újítások tekintetében és elégedett is, 54,27% tervez ilyen fejlesztést és 

18,59%-nál pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen 79,16%, amely azt 

jelenti, hogy fontosnak tartják az innovációt, de a korábbi válaszokhoz képest, a már 

megvalósult fejlesztések aránya nagyon alacsony. 

A válaszadók mintegy 8%-a szerint nincs szükség szervezeti újításokra és 13,07% nem lát rá 

lehetőséget. 
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Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

A válaszadó önkormányzatok közül 26 válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, 

mert nincs lehetőségük rá. Közülük az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre 6 nem válaszolt. 

Három önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képessége 0 Ft. A válaszadó 

önkormányzatból – amely nem lát lehetőséget innováció bevezetésére – az adóerő-

képességre vonatkozó kérdésnél 3.000 Ft és 65.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat 

az egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

Adóerő-képesség 22.000 Ft alatti 22.000 Ft fölötti Nem válaszolt 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 18 2 6 

Folyamatban van ez a fejlesztés 16 16 5 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 5 4 3 

Nincs szükség ilyesmire 9 1 6 

Tervezünk ilyent 57 32 19 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 2 1 3 

Összesen 107 56 42 

 

A 26 település – amely nem lát lehetőséget az innovációra – településnagyság szerinti megoszlása a 

következő: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

10.0000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
3 12 8 1 0 0 0 
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500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

1 6 5 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

2 6 4 0 0 0 0 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

0 2 1 1 0 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 6 26 18 2 0 0 0 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 157 önkormányzat jelölte meg. Ebből egy település sem 

válaszolta, hogy 0 Ft az adóerő-képessége. A települések 230 Ft és 337.000 Ft közötti összeget 

írtak be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) 

kérdésre.  

Az adóerő-képességet illetően látható, hogy nagyrészt azok az önkormányzatok nyitottak a 

szervezeti újításokra, mint a többi innovációs fejlesztésekre. 

Az innovációkra nyitott 157 válaszadó önkormányzat (tervben van, folyamatban van, vagy már 

megvalósították) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 FT 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
10 25 10 1 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

7 33 25 1 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

6 64 32 17 6 1 2 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

3 26 11 7 4 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 0 2 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 
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Összesen 27 157 78 29 15 3 5 

Innovációk az energetika, a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás és 

a klímavédelem témaköreiben 

 

Az önkormányzatok 20,90%-a válaszolta a kérdésre, hogy már van okos megoldásra vonatkozó 

fejlesztése az energetika, a környezetvédelem, a környezettudatos magatartás és a 

klímavédelem témájában és elégedett is azzal, 38,81% tervez ilyen fejlesztést és 28,86%-nál 

pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen 87,76%-a az összes 

válaszadónak, amely azt jelenti, hogy fontosnak tartják az energetikai, környezetvédelmi 

innovációkat. Ez örvendetes, mert tudvalevő, hogy nagyon időszerű a klímavédelem. 

A válaszadók mintegy 1,49%-a szerint nincs szükség innovációra az energetika, a 

környezetvédelem, a környezettudatos magatartás és a klímavédelem témaköreiben, továbbá 

mintegy 10%-uk nem lát lehetőséget ez irányú fejlesztésre. 

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Adóerő-képesség 22.000 Ft alatti 22.000 Ft fölötti Nem válaszolt 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 10 3 7 

Folyamatban van ez a fejlesztés 30 17 11 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 18 21 3 

Nincs szükség ilyesmire 2 1 0 

Tervezünk ilyet 47 13 18 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 0 1 3 

Összesen 107 56 42 
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Az önkormányzatok közül 20 válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert nincs 

lehetőségük rá. Közülük az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre 9 önkormányzat nem 

válaszolt. Három önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képessége 0 Ft. Az 

önkormányzatok, akik nem látnak lehetőséget innováció bevezetésére az adóerő-képességre 

vonatkozó kérdésnél 230 Ft és 41.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat egy lakosra 

jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 20 település, aki nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
3 9 5 1 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

4 7 3 0 0 0 0 

1000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

0 4 2 2 0 0 0 

5.000-19.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 7 20 10 3 0 0 0 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 178 önkormányzat jelölte meg, 1.827 Ft és 337.000 Ft 

közötti összeget írt be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége 

(Ft/fő) kérdésre.  

Az innovációkra nyitott 178 válaszadó („Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a 

„Folyamatban van ez a fejlesztés” és „Tervezünk ilyent”) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
12 33 16 1 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

6 37 30 0 1 0 0 
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1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

10 71 37 14 7 1 2 

5.000-19.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

3 28 12 7 5 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 2 0 0 2 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 0 5 1 0 

Összesen 32 178 95 22 21 3 5 

Innováció a hulladékgazdálkodás, ivóvíz szolgáltatás, közterületek fenntartása, 

gondozása témakörben 

 

Az önkormányzatok 32,18%-a válaszolta a kérdésre, hogy már van okos megoldásra vonatkozó 

fejlesztése a hulladékgazdálkodás, ivóvíz szolgáltatás, közterületek fenntartása, gondozása 

témakörben és elégedett is, 33,66% tervez ilyen fejlesztést és 25,25%-nál pedig folyamatban 

van a fejlesztés. A három kategória összesen 91,09%-a az összes válaszadónak, amely azt 

jelenti, hogy az eddig legnagyobb érdeklődést kiváltó energetikai, környezetvédelmi 

innovációkat is megelőzi a hulladékgazdálkodás ivóvíz szolgáltatás, közterületek fenntartása, 

gondozása téma az önkormányzati innovációk területén. 
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A válaszadó önkormányzatok mintegy 0,5%-a szerint nincs szükség innovációra a 

hulladékgazdálkodás, ivóvíz szolgáltatás, közterületek fenntartása, gondozása témakörben és 

8,42%-uk nem lát lehetőséget ez irányú fejlesztésre. 

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Adóerő-képesség 22.000 Ft alatti 22.000 Ft fölötti Nem válaszolt 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 11 2 4 

Folyamatban van ez a fejlesztés 32 12 7 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 25 24 16 

Nincs szükség ilyesmire 1 0 0 

Tervezünk ilyet 36 18 14 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 2 0 1 

Összesen 107 56 42 

A válaszadók közül 17 önkormányzat válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert nincs 

lehetőségük rá. 3.000 Ft és 65.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi 

iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 17 település, amely nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti 

lakosú település 
2 7 5 0 0 0 0 

500-999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

1 6 5 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

1 3 1 1 0 0 0 

5.000-19.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 1 0 1 0 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 4 17 11 2 0 0 0 
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A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, a „Folyamatban van ez a fejlesztés” és 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 184 önkormányzat jelölte meg, ezek a települések 230 Ft 

és 337.000 Ft közötti összeget írtak be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó 

adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre.  

Az innovációkra nyitott 178 válaszadó (A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, 

„Folyamatban van ez a fejlesztés”, „Tervezünk ilyent”) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Tt 

között 

Adóerő-

képesség 

200 000 Ft 

fölött 

500 fő alatti 

lakosú település 
14 35 15 2 1 0 3 

500-999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

9 39 28 1 1 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

10 74 38 16 7 1 2 

5.000-19.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

3 27 12 7 4 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 2 0 2 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 37 184 93 29 17 3 5 

Innováció a lakosság tájékoztatása, közösségépítés témában (bármely innovatív 

rendezvények, programok) 

Az önkormányzatok 32,82%-a válaszolta, hogy van már fejlesztése a lakosság tájékoztatása, 

közösségépítés innovációja témában és elégedett is, továbbá 31,37% tervez ilyen fejlesztést 

és 28,92%-nál pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen 94,12%. 

A válaszadók 0,98%-a szerint nincs szükség innovációra a lakosság tájékoztatása, 

közösségépítés témában és 4,9% nem lát lehetőséget ez irányú fejlesztésre. 
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Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Adóerő-képesség Nem válaszolt 22.000 Ft alatti 22.000 Ft fölötti 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 3 7 0 

Folyamatban van ez a fejlesztés 13 34 12 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 10 31 28 

Nincs szükség ilyesmire 1 0 1 

Tervezünk ilyet 14 37 13 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 1   

Összesen 42 109 54 

A válaszadók közül 10 önkormányzat válaszoltak, hogy álmodni sem mernek innovációról, 

mert nincs lehetőségük rá. Közülük az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre 3 önkormányzat 

nem válaszolt. Egy önkormányzat válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-képessége 0 Ft. A 

10 önkormányzatból, amely nem lát lehetőséget innováció bevezetésére az adóerő-

képességre vonatkozó kérdésnél 7.411 Ft és 19.993 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat 

egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 10 település, aki nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti megoszlása: 



 30 

 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
2 4 2 0 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú település 
0 4 4 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
1 2 1 0 0 0 0 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
0 0 0 0 0 0 0 

20.000-49.999 fő közötti 

lakosságszámú település 
0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú település 
0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 3 10 7 0 0 0 0 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, „Folyamatban van ez a fejlesztés”, 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 192 önkormányzat jelölte meg. Ebből 4 település 

válaszolta, hogy 0 Ft az adóerő-képessége, 230 Ft és 337.000 Ft közötti összeget írt be az 

önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre.  

Az innovációkra nyitott 192 válaszadó („Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, 

„Folyamatban van ez a fejlesztés”, „Tervezünk ilyent”) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt  

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
14 40 20 2 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

10 41 28 2 1 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

9 74 39 16 7 1 2 

5.000-19.999 Ft 

közötti 

lakosságszámú 

település 

3 28 12 7 5 1 0 

20.000-49.999 Ft 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 2 0 2 0 0 0 
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50.000 Ft feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 37 192 99 30 18 3 5 

Innovációk a szociális szolgáltatások (idősellátás, gyermek-ellátások, fogyatékkal 

élőnek nyújtott szolgáltatások, szegénység elleni küzdelem) témakörében 

 

Az önkormányzatok 39,71%-a válaszolta, hogy van már fejlesztése a szociális szolgáltatások 

(idősellátás, gyermek-ellátások, fogyatékkal élőnek nyújtott szolgáltatások, szegénység elleni 

küzdelem) innovációja témában és elégedett is, mintegy 30% tervez ilyen fejlesztést és 20,1%-

nál pedig folyamatban van a fejlesztés. A három kategória összesen 89,71%. 

A válaszadók mintegy 2%-a szerint nincs szükség innovációra a szociális szolgáltatások 

témában és 8,33% nem lát lehetőséget ez irányú fejlesztésre. 

Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Adóerő-képesség 
Nem 

válaszolt 

22.000 Ft 

alatti) 

22.000 Ft 

fölötti 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 5 11 1 

Folyamatban van ez a fejlesztés 9 20 12 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 17 41 23 

Nincs szükség ilyesmire 1 2 1 

Tervezünk ilyet 9 33 19 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 1 0 0 

Összesen 42 107 56 
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A válaszadók közül 17 önkormányzat válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert 

nincs lehetőségük rá. Egy önkormányzat sem válaszolta, hogy az egy főre jutó adóerő-

képessége 0 Ft, a többi település 5.865 Ft és 23.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat 

egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 17 település, amely nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti 

megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
2 6 4 0 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

1 3 2 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

2 7 5 0 0 0 0 

5.000-19.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 1 0 1 0 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

0 0 0 0 0 0 0 

Összesen 5 17 11 1 0 0 0 

A „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, „Folyamatban van ez a fejlesztés”, 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 183 önkormányzat jelölte meg. Ebből 4 település 

válaszolta, hogy 0 Ft az adóerő-képessége, 230 Ft és 337.000 Ft közötti összeget írt be az 

önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre.  

Az innovációkra nyitott 183 válaszadó („Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, 

„Folyamatban van ez a fejlesztés”, „Tervezünk ilyent”) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
14 38 18 2 1 0 3 
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500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

8 40 30 1 1 0 0 

1.000-4.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

9 69 34 16 7 1 2 

5.000-19.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

3 27 12 6 5 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti 

lakosságszámú 

település 

0 2 0 2 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 35 183 94 28 18 3 5 

Kisebbségek, rászorulók jogvédelme, segítése téma innovációi 

 

Az önkormányzatok 19,31%-a válaszolta, hogy „Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek 

vagyunk” a kisebbségek, rászorulók jogvédelme, segítése téma innovációiban, 36,63 % 

„Tervezünk ilyent” és 18,81%-nál pedig „Folyamatban van ez a fejlesztés”. A három kategória 

összesen 74,75%. A válaszadók 13,86%-a szerint nincs szükség innovációra a kisebbségek, 

rászorulók jogvédelme, segítése témában és 11,39% nem lát lehetőséget ez irányú 

fejlesztésre.  
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Adóerő-képesség és településnagyság szerinti elhelyezkedés vizsgálata 

Adóerő képesség Nem válaszolt 22.000 Ft alatti 22.000 Ft fölötti 

Álmodni sem merünk róla, nincs lehetőségünk erre 5 14 4 

Folyamatban van ez a fejlesztés 11 18 9 

Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk 8 17 14 

Nincs szükség ilyesmire 5 15 8 

Tervezünk ilyet 12 42 20 

Nem válaszolt (okos megoldásokra) 1 1 1 

Összesen 42 107 56 

 

A válaszadók közül 23 önkormányzat válaszolta, hogy álmodni sem mernek innovációról, mert 

nincs lehetőségük rá. 7.215 Ft és 105.000 Ft közötti összeget írt be az önkormányzat az egy 

lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre. 

A 23 település, amely nem lát lehetőséget az innovációra településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
5 9 5 0 0 0 0 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

11 2 2 0 0 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

8 7 5 1 0 0 0 

5.000-19.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

5 5 2 1 1 1 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

12 0 0 0 0 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 0 0 0 0 0 0 

Összesen 42 23 14 2 1 1 0 

 

A Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, „Folyamatban van ez a fejlesztés”, 

„Tervezünk ilyent” választ összesen 151 önkormányzat jelölte meg. Ebből 2 település 

válaszolta, hogy 0 Ft az adóerő-képessége, 149 település 230 Ft és 337.000 Ft közötti összeget 

írt be az önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége (Ft/fő) kérdésre.  
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Az innovációkra nyitott 151 válaszadó (Már van ilyen fejlesztésünk, elégedettek vagyunk”, 

„Folyamatban van ez a fejlesztés”, „Tervezünk ilyent”) településnagyság szerinti megoszlása: 

Településnagyság 
Nem 

válaszolt 

Válaszadó 

település 

Adóerő-

képesség 

22.000 Ft 

alatti 

Adóerő-

képesség 

22.000-

50.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

50.001-

100.000 Ft 

között (Ft) 

Adóerő-

képesség 

100.001-

200.000 Ft 

között 

Adóerő-

képesség 

200.000 Ft 

fölött 

500 fő alatti lakosú 

település 
8 26 13 1 1 0 3 

500-999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

9 36 25 1 1 0 0 

1.000-4.999 fő közötti 

lakosságszámú 

település 

10 60 30 13 1 4 2 

5.000-19.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

3 20 9 4 4 0 0 

20.000-49.999 fő 

közötti lakosságszámú 

település 

0 2 0 0 2 0 0 

50.000 fő feletti 

lakosságszámú 

település 

1 7 0 1 4 1 0 

Összesen 31 151 77 20 13 5 5 

Az innováció helye az önkormányzatokban 

A kérdőív harmadik része az önkormányzatok véleményét volt hivatott feltárni abból a 

szempontból, hogy mennyire tartják fontosnak az innovációs lehetőségek felkutatását, 

újítások bevezetését, az alábbi kérdések által: 

- Az önkormányzatnak folyamatosan keresnie kell az innováció lehetőségeit. 
- Az önkormányzatnak nem dolga az újítások keresése, a meglevő keretekben kell a 

legjobban működnie. Keressék az innovációkat az állami szakértők és a kutatók. 
- Az önkormányzat minden kulcsszereplőjének folyamatosan keresni kell az innováció 

lehetőségeit, hiszen a mindennapokban a konkrét feladatellátás során merülnek fel új 
ötletek, mit lehetne jobban csinálni. 

- Az önkormányzatban elég, ha a polgármester vagy egy arra alkalmas személy követi az 
innovációs lehetőségeket és szükség esetén bevezetik azokat. 

- Az önkormányzatok alkalmazzanak külső szakértőket inkább az innovációs 
törekvéseikért, hiszen kívülről minden másképpen látszik. 

- Az önkormányzati működésbe be kell építeni az innovációs folyamatokat, ha valakinek 
jó ötlete támad, közösen kell megvitatni és kidolgozni a lehetőségeket. 

- Az önkormányzatoknak folyamatosan kellene dolgozni a helyi civilekkel, nem-
kormányzati szervezetekkel a társadalmi innovációk érdekében. 

Az önkormányzatok 1-5 pontozták a megállapításokat, attól függően, hogy mennyire tartják 

fontosnak a témát, ahol 5 a legfontosabb. 
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Az önkormányzatnak folyamatosan keresnie kell az innováció lehetőségeit 

 

A válaszadó önkormányzatok 56,5%-a 5 pontra értékelte, tehát egyetért azzal, hogy 

folyamatosan keresni kell az innovációs lehetőségeket. 27% 4 pontot adott, míg 14% 3 pontra, 

1,5% 2 pontra és 1% 1 pontra értékelte az újítási iránti érdeklődést.. Szerintük az 

önkormányzatoknak nem kell folyamatosan keresni az innovációs lehetőségeket. 

Egyes és kettes értékelés összesen 5 válaszadótól érkezett, ezen önkormányzatok és a 

kérdőívet kitöltők jellemzői: 

- 3 nő és 2 férfi válaszolt; 
- 2 jegyző és 3 polgármester; 
- településnagyság szerint: 203, 531, 1051, 3900, 4023 fő lélekszámú települések; 
- adóerő-képesség szerint: 3 nem válaszolt, a másik kettő pedig adóerő-képessége 

11.200 Ft és 14.000 Ft. 

Megállapítható, hogy az önkormányzatoknak folyamatosan keresnie kell az innovációt 

kérdéssel a kérdőívet kitöltők 97,5%-a egyetért. 2,5% nem ért egyet, és ezek a válaszok nem 

csak kistelepülésről érkeztek. 
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Az önkormányzatnak nem dolga az újítások keresése, a meglevő keretekben kell 

a legjobban működnie. Keressék az innovációkat az állami szakértők és a kutatók 

 

A válaszadó önkormányzatok 6,44%-a 5 pontra értékelte, tehát egyetért azzal, hogy az 

önkormányzatnak nem dolga az újítások keresése, a meglevő keretekben kell a legjobban 

működnie, 11,39% 4 pontot adott, míg 19,08% 3 pontra, 23,27% 2 pontra és 39,11% 1 pontra 

értékelte a kérdést. Szerintük az önkormányzatoknak meg kell próbálni kiszélesíteni a 

lehetőségeiket az újítások keresése által. 

4 és 5 pontos értékelés összesen 36 válaszadótól érkezett Sszerintük a szakértők és a kutatók 

feladata inkább az újítások felfedezése.  

Nemek szerinti megoszlás szerint nagyrészt fele-fele arányban értenek egyet azzal a válaszadó 

nők és a férfiak, hogy inkább a kutatók és szakértők dolga az innovációk keresése. Beosztás 

szerint nagyrészt polgármesterek értettek egyet a kérdéssel. Leginkább kistelepülések vallják, 

hogy nem az önkormányzatok feladata az innováció keresése, de 1.000, 2.000, 3.000 fős 

települések, sőt 9.000 fős település is 4 és 5 pontra értékelte a kérdést. 
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Az önkormányzatnak elsősorban kötelező feladatait kell közszolgáltatóként 

ellátnia; ha maradna szabad kapacitás, akkor foglalkozhat innovációval 

 

A válaszadó önkormányzatok 23,38%-a 5 pontra értékelte, tehát egyetért azzal, hogy az 

önkormányzatnak elsősorban kötelező feladatait kell közszolgáltatóként ellátnia; ha maradna 

szabad kapacitása, akkor foglalkozhat innovációval. 27,36% 4 pontot, míg 31,34% 3 pontra 

értékelte a kérdést. 11,44% 2 pontot, 6,47% 1 pontot adott. Szerintük az önkormányzatoknak 

meg kell próbálni kiszélesíteni a lehetőségeiket az újítások keresése által, akár van szabad 

kapacitása, akár nincs. 

Az önkormányzat minden kulcsszereplőjének folyamatosan keresni kell az 

innováció lehetőségeit, hiszen a mindennapokban a konkrét feladatellátás során 

merülnek fel új ötletek, mit lehetne jobban csinálni 

A válaszadó önkormányzatok 42,44%-a 5 pontra értékelte, tehát egyetért azzal, hogy az 

önkormányzat minden kulcsszereplőjének folyamatosan keresni kell az innováció 

lehetőségeit, hiszen a mindennapokban a konkrét feladatellátás során merülnek fel új ötletek, 

mit lehetne jobban csinálni; 32,2% 4 pontot adott, míg 20,98 % 3 pontra értékelte a kérdést.  

Nem ért egyet a megállapítással, tehát 1 pontra értékelte a válaszadók 1,49%-a és 2 pontra 

3,41%. Számokkal kifejezve az összes válaszadóból 2 önkormányzat adott 1 pontos értékelést 

és 7 önkormányzat 2 pontot. Levonhatjuk a következtetést, hogy a legtöbb önkormányzat úgy 

gondolja, egyetért a megállapítással, hogy az önkormányzat minden kulcsszereplőjének 

folyamatosan keresni kell az innováció lehetőségeit. 
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Az önkormányzatban elég, ha a polgármester vagy egy arra alkalmas személy 

követi az innovációs lehetőségeket és szükség esetén bevezetik azokat 
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A válaszadó önkormányzatok 2%-a 5 pontra értékelte, tehát nagyon kevesen értenek egyet 

azzal a megállapítással, hogy elég, ha a polgármester vagy egy arra alkalmas személy követi az 

innovációs lehetőségeket és szükség esetén bevezetik azokat, 13% 4 pontot adott, míg 30% 3 

pontra értékelt. 25% 2 pontra, 30% 1 pontra értékelt. 

A vélemények szerint tehát egyértelmű, hogy a válaszadók (110 önkormányzat a 205-ből) úgy 

gondolják, hogy nem csak egy személy feladata a lehetséges innovációk felkutatása és 

bevezetése. 

A kérdésre 1 és 2 pont értékelést adók településnagyság szerinti megoszlása: 

Lakosságszám szerinti település kategória Válaszok száma 

500 fő alatti lakosú település 11 

500-999 fő közötti lakosságszámú település 24 

1.000-4.999 fő közötti lakosságszámú település 52 

5.000-19.999 fő közötti lakosságszámú település 17 

20.000-49.999 fő közötti lakosságszámú település 4 

50.000 fő feletti lakosságszámú település 2 

Összesen 110 

A kérdésre 1 és 2 pont értékelést adók adóerő-képesség szerinti megoszlása: 

- 56 önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége 22.000 Ft/fő 
alatti; 

- 35 önkormányzat egy lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képessége 22.000 Ft/fő 
fölötti; 

- 19 önkormányzat nem válaszolt az adóerő-képességre vonatkozó kérdésre. 
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Az önkormányzatok alkalmazzanak külső szakértőket inkább az innovációs 

törekvéseikért, hiszen kívülről minden másképpen látszik 

 

A válaszadó önkormányzatok 5,94%-a 5 pontra értékelte, tehát nagyon kevesen értenek egyet 

azzal a megállapítással, hogy az önkormányzatok alkalmazzanak külső szakértőket inkább az 

innovációs törekvéseikért, hiszen kívülről minden másképpen látszik, 16,34% 4 pontot adott. 

Egyet is ért meg nem is a kérdőívet kitöltők 43,56%-a, ők 3 pontot adtak válaszként  

Akik szerint hasznos lenne külső szakértőt bevonni az innováció területén: a válaszadók 

22,77%-a 2 ponttal, 11,39% 1 ponttal értékelt. 

Az válaszadó önkormányzatok majdnem fele (3 pont) tehát úgy ítéli meg, hogy jó ötlet bevonni 

külső szakértőket, de nem csak az ő feladatuk fejlesztések lehetőségének keresése. 
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Az önkormányzati működésbe be kell építeni az innovációs folyamatokat, ha 

valakinek jó ötlete támad, közösen kell megvitatni és kidolgozni a lehetőségeket 

 

A válaszadó önkormányzatok 46,53%-a 5 pontra értékelte, tehát teljesen egyet értenek azzal 

a megállapítással, hogy az önkormányzati működésbe be kell építeni az innovációs 

folyamatokat, ha valakinek jó ötlete támad, közösen kell megvitatni és kidolgozni a 

lehetőségeket. 34,16% 4 pontot, 15,84% 3 pontot adott. A kérdőívet kitöltők mintegy 3,5%-a 

nem ért egyet a megállapítással, hogy az önkormányzati működésbe be kell építeni az 

innovációs folyamatokat. 
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Az önkormányzatoknak folyamatosan kellene dolgozni a helyi civilekkel, nem-

kormányzati szervezetekkel a társadalmi innovációk érdekében 

 

A válaszadók majdnem fele 5 pontot adott arra, hogy a társadalmi innovációk érdekében helyi 

civilekkel kell dolgoznia az önkormányzatokkal és nem kormányzati szervezetekkel. Több mint 

29% 4 pontra, 22,39% 3 pontra értékelt. A kérdőívet kitöltő önkormányzatok 2,99%-a 2 

pontot, 1,49%-a 1 pontot adott. Az 1 és 2 pontot adók száma összesen 9 önkormányzatot 

jelent a 205 összes kitöltő közül, amelyeknek döntő többsége polgármester, főként 

kistelepülési vezető, de 5.000 fős település is akadt a válaszadók között. Az adóerő-képességet 

tekintve 3 település nem válaszolt, többi pedig 15.000 Ft/fő körüli összeget jelölt meg az egy 

lakosra jutó helyi iparűzési adó adóerő-képességre. 

Ki felelős az innovációért az Önök önkormányzatában? 

Ki felelős az innovációért az Önök önkormányzatában? Válaszok száma Válaszok (%) 

A hivatal munkatársa 18 8,78% 

A Polgármester mellett az Alpolgármester, jegyző, aljegyző is. 1 0,49% 

alpolgármester, közszolgáltató vállalat ügyvezetője 1 0,49% 

aljegyző 1 0,49% 

csapatmunka 1 0,49% 

Jegyző 11 5,37% 

Képviselő-testület 1 0,49% 

Külön felelős nincs, de mindenkinek dolga 1 0,49% 

Minden irodavezető a saját szakterületén 1 0,49% 

Minden munkatárs 2 0,98% 

Minden szereplő a saját feladatkörében 1 0,49% 

Mindenki 1 0,49% 
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Nincs kijelölt felelős 1 0,49% 

Nincsen ilyen 61 29,76% 

Polgármester 99 48,29% 

Polgármester vezetésével TEAM ágazati vezetőkből, szakértőkből 1 0,49% 

Polgármester, jegyző, szakelőadó, intézmények munkatársai 1 0,49% 

Nem válaszolt 2 0,98% 

Összesen 205 100,00% 

A táblázatból látható, hogy a válaszadó önkormányzatok majdnem 50%-ánál a polgármester a felelős 

az innovációért. A kérdőívet kitöltők majdnem 30%-a „Nincsen ilyen” választ jelölte meg. Ez jelentheti 

azt is, hogy többen foglalkoznak az önkormányzatnál az innovációval és azt is, hogy nem tartják 

fontosnak az innováció kérdését. 

Jelentős még azon önkormányzatok száma, ahol a jegyző vagy hivatali munkatárs feladati közé tartozik 

az innováció. 

Pályázott-e valaha az Önök önkormányzata innovációs programban / programra / 

programmal? 

Pályázott-e valaha az Önök önkormányzata innovációs 

programban/programra/programmal? 
Válaszok száma Válaszok (%) 

A pályázati kiírások jelentős részében nem vagyunk jogosultak, így hiába 

pályáznánk, nem tudunk. 
1 0,49% 

Csak olyan elem kerülhet a pályázatokba, ami a fejlesztési stratégiánkban 

szerepel. 
19 9,31% 

Egyes fejlesztéseinknél egyre gyakrabban alkalmazunk innovatív 

elemeket. 
1 0,49% 

Igen, de nem rendszeresen. 1 0,49% 

Igen, rendszeresen. 18 8,82% 

Minden projektünkbe igyekszünk valami újítást tenni. 103 50,49% 

Néha. 1 0,49% 

Néha, pl. Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjában (LÖGY). 12 5,88% 

Nem, a napi ügyek lekötnek minden energiánkat. 44 21,57% 

Nem, humánerőforrás - kapacitás nincs rá. 1 0,49% 

Nem, nem találtunk ilyen pályázatot. 1 0,49% 

Nem válaszolt. 2 0,98% 

Összesen 204 100,00% 

A válaszadók több mint fele válaszolta, hogy minden projektbe igyekeznek valami újítást tenni 

és 18 település írta, hogy rendszeresen pályáznak innovációs programokra. 

A kérdőívet kitöltők 21,57%-a nem vesz részt és nem pályázik innovációs programokra. Néha 

talán az önkormányzatok túlgondolják az innováció témáját. A TÖOSZ 12 éve minden évben 

meghirdeti a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját (LÖGY) és a tapasztalat azt 

mutatja, hogy néha egészen kis dolgok is tudnak nagy változást hozni és nem mindig pénz 

kérdése a fejlesztés. 
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Fordult-e elő Önökkel olyan, hogy az önkormányzat valamely ígéretes innovációja 

a finanszírozási rendszer vagy jogi szabályozás merevsége miatt hiúsult meg? 

Fordult-e elő Önökkel olyan, hogy az önkormányzat valamely ígéretes 

innovációja a finanszírozási rendszer vagy jogi szabályozás merevsége 

miatt hiúsult meg? 

Válaszok száma Válaszok (%) 

Az elmúlt 2 év a COVID miatt egészen másról szólt. 2019 előtt más volt a 

polgármester, az ő nevében nem tudunk választ adni. 
1 0,49% 

Csak olyan innovációba merünk kezdeni, aminek a finanszírozása és a 

megfelelő jogi környezete is adott. 
1 0,49% 

Igen. 74 36,10% 

Nem. 120 58,54% 

Nem volt önálló, csak önmagában álló innovációnk. 1 0,49% 

Nincs róla információm. 1 0,49% 

Nem válaszolt. 7 3,41% 

Összesen 205 100,00% 

Előfordult-e olyan Önökkel, hogy az önkormányzatuk működésébe sikerült 

illeszteni valamilyen innovációt úgy, hogy az állami (központi) jogi szabályozást 

vagy finanszírozási kereteket is megváltoztatták emiatt? 
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A válaszadók mintegy 93%-a (”Meg sem próbáltuk”, „Nem”) jelölte meg, hogy a működésébe 

nem sikerült beilleszteni olyan innovációt, amely által az állami (központi) jogi szabályozást 

vagy finanszírozási kereteket is megváltoztatták emiatt. 

Az előrelépés lehetőségei az innovációban, kitörési pontok 

Ebben a részben az önkormányzati vezetők és az innováció kapcsolatára, az újszerű 

megoldások alkalmazhatóságára fókuszált a kérdőív. 

Az önkormányzatok 4 meghatározás közül választhattak, melyek a következők: 

- Egyetért. 
- Kicsit egyetért. 
- Nagyon egyetért. 
- Nem ért egyet. 

Az alábbi kérdések kerültek a kérdőívbe: 

- Az önkormányzat vezetése ösztönözheti a munkatársakat, teret engedhet nekik. 
- Az önkormányzat vezetése hozhat megfelelő szabályokat az innovációk 

hasznosulásáért. 
- Az önkormányzati vezetés, szakemberek tanulhatnak más önkormányzatok újításaiból. 
- Az önkormányzat szakemberei, vezetői részt kellene, hogy vegyenek időnként 

innovációs programokban. 
- A kormányzatnak lehetőséget kellene adni az innovációk fejlesztésének, tesztelésének. 
- Intenzívebb nemzetközi programokra lenne szükség az innovációs tapasztalat-

cserékre. 

 

A válaszadók jelentős része, mintegy 85-90%-a egyetért a megállapításokkal, hogy az 

önkormányzati vezetőknek ráhatása lehet az innovációk feltárására és bevezetésére, akár a 

munkatársak, akár a szabályok módosítása tekintetében. Az előzőekhez hasonló arányú 

voksot kapott az egymástól tanulás lehetőségére vonatkozó két kérdés, tehát az 
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önkormányzati vezetők felismerték már, hogy a tapasztalatok átvétele egymástól nagyon 

hasznos. 

A kérdőívet kitöltő önkormányzatok véleménye szerint a kormányzat szerepe az innovációk 

fejlesztésének tesztelése területén meghatározó lehet. 

Meglepő módon az intenzívebb nemzetközi programok innovációs tapasztalat-cserék 

megállapításra a válaszadó önkormányzatok egynegyede csak a „Kicsit egyetért” lehetőséget 

választotta, de még így is a nagyon egyetért, és az egyetért a válaszadók 75%-át teszik ki. 

„A TÖOSZ mely innovációs programjában venne részt” kérdésre az alábbi válaszok és 

vélemények érkeztek (a válasz után zárójelben látható szám az adott megállapításra, 

véleményre érkezett válaszok száma) 

- Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja (LÖGY) - innovációs témakör (82) 
- Polgármester Akadémia elmélet és gyakorlat-orientált kurzusai (78) 
- Innovációs laboratórium közösségi gazdaság témakörben (pl. ingyenes önkormányzati 

eszközkölcsönző) (77) 
- Nemzetközi csereprogramok (72) 
- Innovációs laboratórium idősellátásban (amelyben új szolgáltatások fejlesztésére, 

tesztelésére van lehetőség) (67) 
- Önkormányzati rendeletalkotás (a LocLex által nem kezelt, tartalmi szabályozási 

kérdések) (64) 
- TÖOSZ Innovatív Önkormányzatok Klubja (56) 
- Egyetemi K+F+I programokban közreműködés (1) 
- Tisztelt kutatók, jelenleg egy kistelepülésen ennél hétköznapibb problémákra sincs 

megoldás (1) 
- Jó gyakorlatok megismerése, az önkormányzatoknál (1) 
- Önkormányzati dolgozók/köztisztviselők munkahatékonyságának javítás, illetve vidéki 

(falusi) általános iskolai problémák (szaktanár hiány, tanulói-szülői fegyelem hiány, 
érdektelenség) javítására irányuló innovatív, kivitelezhető megoldások (1) 

- Klímaváltozás adaptáció, energiahatékonyság területén innovatív megoldások, jó 
gyakorlatok (1) 

- Innováció a pályázatokban (1) 
- A LocLex nem valami jó, ezt is elmondhatnák valamilyen fórumon (1) 
- Annovációs laboratórium az alacsony lélekszámú, pl. 200 fő alatti települések 

fejlődéséért (1) 
- Nem szeretnék programban részt venni (1) 

„Honnan értesülne Ön szívesen önkormányzati lehetőségekről az innováció terén” kérdésre 

az alábbi válaszok érkeztek 

Honnan értesülne Ön szívesen önkormányzati lehetőségekről az 

innováció terén? 
Válaszok száma 

TÖOSZ eHírlevélből 135 

TÖOSZ online platformon (fejlesztése folyamatban), ahol számos feltöltött 

anyag található - csak írott formában 
48 

TÖOSZ online platformon (fejlesztése folyamatban), ahol számos írásos anyag + 

videó és podcast található a témában 
71 
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Meglevő közösségi média felületeken (TÖOSZ zárt Facebook csoport, TÖOSZ 

nyilvános Facebook oldal) 
54 

Írott szakmai újságból (ÖNkormányzat folyóirat) 52 

Személyes szakmai rendezvényeken 84 

Online szakmai rendezvényeken 40 

Hibrid (személyes + online) szakmai rendezvényeken 61 

Applikáció, ami végig vezet a folyamaton 1 

Bármilyen, csak kis csoportos, interaktív módon, a jobbnál jobb előadásokkal 

tele a net, párbeszédre lenne szükség, nem csak üzenet közvetítésére felénk 
1 

A térségben ötleteket cserélünk 1 

Következtetések 

Legnépszerűbb innovációs témák 

Innováció a lakosság tájékoztatása, közösségépítés témában (bármely innovatív 

rendezvények, programok, valamint Az innováció a hulladékgazdálkodás, ivóvíz szolgáltatás, 

közterületek fenntartása, gondozása témákat jelölték az önkormányzatok legtöbben 

fejlesztésre. 

Valószínűsíthető, hogy a lakosság elégedettségének növeléséhez jelentősen hozzájárulnak a 

fenti témák, ezért igyekszik az önkormányzat ezeket előtérbe helyezni. 

Kisebbségek, rászorulók jogvédelme, segítése téma iránt mutattak érdeklődést legkevésbé 

az önkormányzatok. 

Kapcsolat a tudományos élet szereplői és az önkormányzatok között 

A válaszadók szerint leginkább az önkormányzatok feladata az innováció kutatása, méghozzá 

nem egy kijelölt személy vagy a polgármester hatásköre. A kutatók és külső szakemberek 

bevonását az önkormányzatok kevesebb, mint egyharmada tartja kedvezőnek. 

Lakosságszám 

Megállapítható, hogy a település lélekszáma sem befolyásoló tényező az önkormányzatok 

számára az innovációra való nyitottság terén. Nem lehet kijelenteni, hogy leginkább a 

kistelepülésre jellemző a fejlesztések iránti érdeklődés hiánya. A felmérésből látható, hogy 

néhány 1.000-5.000 fő közötti lakosságszámú település is érdektelen az innovációk iránt. 

Adóerő-képesség 

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az 

egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást 

teljesít a központi költségvetésnek. Emiatt került meghatározása a 22.000 alatti és fölötti 

adóerő képességet jelölő önkormányzatok száma. 
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Levonható a következtetés, hogy az adóerő-képesség nem egyértelműen gátja az 

innovációnak, mert több 0 Ft adóerő-képességgel rendelkező település válaszolta, hogy már 

megvalósították az adott fejlesztést és volt olyan, amelynek az adóerő-képessége 22.000 Ft/fő 

fölötti, a kérdőívben mégis azt jelölte, hogy nincs szükség fejlesztésre. 

Az is megállapítható, hogy az adott települési önkormányzat és az önkormányzat innováció 

felé nyitottsága között közvetlen összefüggés nincs. Az innováció lehetősége és 

megvalósítása sokkal inkább függ attól, hogy az adott önkormányzatnál van-e olyan 

döntéshozó vagy döntéshozónak tanácsadó személy, aki nyitott és elkötelezett az 

innovációra 
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II. Önkormányzati innovációk – nemzetközi kitekintés 

 

 

Bevezetés 

Napjainkban egyre inkább az érdeklődés középpontjába kerülnek azok a vizsgálatok és 

törekvések, hogy miként lehetne hatékonyabb és jobb közszolgáltatásokat kínálni. Az 1980-as 

és 1990-es években a New Public Management mozgalom vezette be azt az elképzelést, hogy 

a kormányok teljesítménymenedzsment-szemléletet alkalmaznak a közigazgatásban a 

hatékonyság javítása érdekében. Azóta a hatékonysági és innovációs törekvések az alapvető 

közigazgatási funkcióktól a közszolgáltatások nyújtásáig terjedtek. A kormányok új módokat 

vezettek be a közszolgáltatások biztosítására (pl. együttműködéseken keresztül), valamint új 

szolgáltatások és funkciók létrehozására (pl. e-kormányzat). Bár a közszféra innovációjával 

kapcsolatos kutatás bővült az elmúlt évtizedekben, a szakirodalom nagy része a 

magánszektorbeli innovációra összpontosít. Még mindig hiányoznak a közszféra 

innovációjának empirikus elemzéssel történő elemzéséhez szükséges elméletek, adatok és 

eszközök. Ennek ellenére általánosságban elmondható, hogy a közszférát ma 

dinamikusabbnak és innovatívabbnak tekintik, mint korábban.5 

Az innováció fogalma 

Az innováció egy kreatív ötletből születő folyamatot jelöl, amely megvalósítja az ötletet. Az 

innováció elméleti alapjai legelőször 1934-ben Schumpeter tanulmányában jelentek meg. 

Ennek nyomán ma a következő típusait különböztetjük meg: új termék bevezetése, új gyártási 

mód bevezetése, új piac megnyitása, új nyersanyag- vagy félkész termék-forrás megszerzése, 

iparági átszervezés. 

Az innovációt sokan, különféle célból próbálták megragadni, ezért sok fogalom-meghatározás 

létezik, melyek egyenként részben fedik az innováció tartalmi igazságát, mindegyik más-más 

vonatkozását ragadja meg. Etimológiailag az innováció szó visszavezethető az in-novare latin 

kifejezésre. Ennek jelentése: újulásban. A fogalom ennek megfelelően egyaránt magában 

foglalja a fejlődés bármilyen fajtáját, egyúttal kifejezi annak újdonságként felfogható mivoltát. 

„Az innováció egy új, vagy egy jelentősen javított termék (áru vagy szolgáltatás), vagy eljárás, 

egy új marketing módszer, vagy az új szervezeti módszer az üzleti gyakorlatban, munkahelyi 

szervezetben vagy a külső kapcsolatokban”. – ezt a meghatározást az Oslo kézikönyv 

harmadik, 2005-ös kiadásában találjuk.6 

                                                           
5 MOORE, M. (2005): Break-through innovations and continuous improvement: Two different models of 
innovative processes in the public sector. Public Money and Management, Vol. 25/1, pp. 43-
50, http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00449.x 
6 Magyar Innovációs Szövetség honlapja: www.innovacio.hu 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9302.2005.00449.x
http://www.innovacio.hu/
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Az OECD és az EUROSTAT meghatározása szerint: „[az innováció] olyan új vagy 

továbbfejlesztett termék vagy eljárás (vagy ezek kombinációja), amely jelentősen eltér az 

egység korábbi termékeitől vagy folyamataitól, és amelyet a potenciális felhasználók 

(termékek) számára elérhetővé tettek, vagy az egység általi használat (folyamat)”.7 

Az innovációt jelenleg túl gyakran szűken és tévesen hozzák összefüggésbe a technológiai vagy 

digitális megoldásokkal. Az innováció azonban éppúgy a kultúráról, a vezetésről, a 

pénzügyekről, a kormányzásról és az emberekről szól, mint a technológiáról és az adatokról. 

Az innovációs tevékenységek jellegükben is nagy eltéréseket mutatnak a cégek és ágazatok 

között. Például, míg a magánszektorban az innováció olyan tevékenységekre támaszkodik, 

amelyek biztosítják a versenyképességet az új piacokon, a közszférában az innováció értéket 

és hatást kíván teremteni azáltal, hogy reagál a közérdekre, kielégíti a polgárok alapvető 

szükségleteit és javítja a közszolgáltatások hatékonyságát.8 

Az innováció értelmezéséhez a közszférában különböző kategóriákat próbáltak beazonosítani 

a kutatók. 

Az egyik leggyakrabban használt tipológia az Oslo Innovációs Kézikönyvben javasolt tipológia, 

amely négyféle innovációt tartalmaz: 

- Termékinnovációk – új vagy jelentősen továbbfejlesztett szolgáltatás vagy termék 

bevezetése. 

- Folyamati innovációk – új vagy jelentősen továbbfejlesztett gyártási vagy szállítási mód 

megvalósítása. 

- Marketing innovációk – új marketing módszer bevezetése. 

- Szervezeti innovációk – üzleti gyakorlathoz, munkahelyi szervezethez vagy külső 

kapcsolatokhoz kapcsolódó új szervezési módszer megvalósítása. 

A másik besorolás a szolgáltatásnyújtás, szervezeti összetevők és járulékos körülmények 

szerint képezett csoportokat:  

- A szolgáltatásnyújtási innovációk lehetnek új szolgáltatások vagy szolgáltatásnyújtási 

módszerek, amelyeket a polgárok igényeinek kielégítése vagy az új körülményekhez 

való alkalmazkodás elősegítése érdekében vezettek be. 

- A szervezeti innovációk magukban foglalják a tagok közötti kapcsolatok 

megváltoztatását, valamint a szabályok, eljárások és struktúrák megreformálását, a 

tagok közötti, valamint a környezet és a szervezeti tagok közötti kommunikációt és 

cserét (WALKER, 2006[7]). 

- A járulékos innovációk olyan tényezőktől függenek, amelyek a szervezeten kívül esnek. 

Ez arra vonatkozik, hogy a városvezetés határokon átnyúlóan együttműködik más 

                                                           
7 MAKIN, C. (2017): Adapting for the future: promoting innovation in city government. The Rank Foundation and 
Winston Churchill Memorial Trust. 
8 OECD/Eurostat (2018), Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 
4th Edition, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, 
Paris/Eurostat, Luxembourg https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-
2018_9789264304604-en (letöltve2022.03.26.) 

https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
https://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/oslo-manual-2018_9789264304604-en
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szolgáltatókkal, felhasználókkal vagy más állami szervekkel, ezért ezek sikeres 

megvalósítása nagymértékben másokon múlik. 

Az innováció három nagy kategóriába sorolva: Alapvető, transzformációs, szomszédos 

megközelítések: 

- Alapvető innováció – a meglévő hagyományos közszolgáltatások vagy termékek 

digitalizálása vagy optimalizálása. 

- Transzformatív innováció – teljesen új megoldásokat és teljesen új működési 

modelleket hoz létre, hogy teljesen új módon nézzen szembe a kulcsfontosságú 

problémákkal. 

- Szomszédsági innováció – magában foglalja a szervezet alapvető erősségeinek és 

képességeinek felhasználását új termékek vagy szolgáltatások létrehozására. A 

vállalkozások és a polgárok aktívan részt vesznek a folyamatban. 

Az önkormányzati működés szempontjából az egyik legfontosabb a társadalmi innováció, 

aminek a fogalmi megközelítései eltérőek, jelenleg sincs egységesen elfogadott definíciója. A 

társadalmi innovációt az alábbiak szerint értelmezzük: „A társadalmi innováció új vagy újszerű 

válaszokat ad egy közösség problémáira azzal a céllal, hogy növelje a közösség jólétét.” A 

társadalmi innovációs potenciál azon képességek összessége, amelyek lehetőséget 

teremtenek a társadalmi innovációk létrehozására. Ez a megközelítés helytől, időtől és 

jövedelmi helyzettől függetlenül lehetőséget nyújt a társadalmi innovációk értelmezésére.9 

Világszerte az önkormányzatok politikákat, programokat és szolgáltatásokat dolgoznak ki a 

demográfiai, kulturális, társadalmi, gazdasági és környezeti igények változásainak kezelésére. 

Emiatt az önkormányzatok a helyi közszféra innovációjának új korszakát nyitják meg, hogy 

válaszoljanak ezekre a kihívásokra és lehetőségekre. A sikeres közszféra innovációjához olyan 

ökoszisztéma létrehozása szükséges, amely elősegíti a kísérletezést és a rugalmasságot, és 

figyelembe veszi az állampolgárok társadalmi szükségleteit. 

Az OECD Közszféra Innovációs Obszervatóriuma (Observatory of Public Sector Innovation 

(OPSI) és az Oslói Innovációs Kézikönyv alapján a közszektor innovációját minden olyan 

szolgáltatásként vagy termékként határozza meg, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik: 

- újdonság, mivel az innovációk új megközelítéseket vezetnek be abban a kontextusban, 

ahol elfogadják őket; 

- megvalósítják, hiszen az innovációkat a gyakorlatba kell ültetni; 

- hatása van, mivel az innovációk jobb közösségi eredményeket céloznak meg. 10 

Az OPSI három tényezőt javasol, amelyek jellemezhetik a közszféra innovációját: 1) innovációs 

képesség, amelyet az erőforrások, készségek, tudás és innovációs tér határoz meg; 2) az 

                                                           
9 KOCZISZKY György – VERESNÉ SOMOSI Mariann – BALATON Károly (2017): A társadalmi innováció vizsgálatának 
tapasztalatai és fejlesztési lehetőségei. Vezetéstudomány / Management Review XLVIII. évf. 2017. 6–7. szám. 
ISSN 0133-0179 DOI: 10.14267 VEZTUD.2017.06.02. http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2952/1/VT_2017n6-
7p15.pdf 
10  OECD (2017): Fostering Innovation in the Public Sector. Paris, OECD Publishing, 
https://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en. 

http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2952/1/VT_2017n6-7p15.pdf
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/2952/1/VT_2017n6-7p15.pdf
https://dx.doi.org/10.1787/9789264270879-en
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innovációra való motiváció, amelyet ösztönzők, értékek, vezetés és magatartás formál; és 3) 

innovációs lehetőség, amely lehetővé teszi a pénzügyi autonómiától, kreativitástól és 

együttműködéstől függő feltételeket.11 

Innováció északi módra12 

A közszféra innovációjának fontos jellemzője, hogy gyakran együttműködésben történik, 

például más közszférabeli munkahelyekkel, magáncégekkel, állampolgárokkal vagy 

tudásintézményekkel. Az együttműködésen alapuló innovációs potenciál a különböző 

tapasztalatokkal, ötletekkel és képességekkel rendelkező szereplők találkozásában rejlik. Az 

ilyen találkozások innovációs ereje nagyobb, mint az egyes résztvevők lehetőségeinek összege 

külön-külön. Az új megoldások felkutatásában való együttműködés abból a felismerésből is 

fakadhat, hogy a közszféra számos összetett problémával szembesül, melyeket tisztázatlan ok-

okozati összefüggések, egymásnak ellentmondó célok és gyakran több, egymást átfedő 

döntéshozatali szférával rendelkező érintettek jelenléte jellemez. Ezért ezeket a problémákat 

egyetlen közszférabeli munkahelynek nehéz önállóan megoldani. 

Egy vagy több partner együttműködésével megvalósuló innovációk aránya 

 

Mivel az állami szektornak szerencséje van abban, hogy több, mindenféle összetett 

problémával bízzák meg, gyakran sok különböző potenciális partner áll rendelkezésre, akik 

képesek és hajlandók újszerű megoldások felkutatására. Az együttműködésen alapuló 

innováció a közszférában röviden összefoglalva, értéknövelő, szükséges és lehetséges. 

Szerencsére a Nordic Innovation Barometer szerint az együttműködés széles körben el is 

                                                           
11 SØRENSEN, E. and TORFING, J (2011): Enhancing collaborative innovation in the public sector. Administration & 
Society, Vol. 43/8, pp. 842-868, http://dx.doi.org/10.1177/0095399711418768  
12 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-
sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf  

http://dx.doi.org/10.1177/0095399711418768
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf
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terjedt. Az öt skandináv országban a közszektorbeli innováció feltűnően hasonló szinten 

valósul meg, a svédországi 78%-tól a finnországi 83%-ig. Noha az együttműködésen alapuló 

innovációnak számos előnye van, nincs semmi baj, ha együttműködés nélkül vezetünk be egy 

innovációt. Ha az innováció egyszerű és könnyen megvalósítható, előfordulhat, hogy nincs 

szükség együttműködésre. A dán eset a 20. oldalon egy olyan innovációt mutat be, amely egy 

új típusú közúti csomópontot vezet be, amely együttműködés nélkül nem jöhetett volna létre. 

Izlandi jó példa: távjelenléti robotok erősítik a tanulási közösséget 

Az észak-izlandi Akureyri Egyetem a diákoknak és a tanároknak egyaránt hozzáférést biztosít 

a távjelenléti robotokhoz, hogy részt vegyenek az órákon és értekezleten, vagy taníthassanak. 

Az egyetem régóta kínál távoktatást Izlandon. Ma, mivel a diákok mintegy 70%-a Akureyri 

városán kívül tartózkodik, az időjárás már nem akadályozza a részvételt, mert a diákok és a 

tanárok továbbra is találkozhatnak egy robot, az úgynevezett færvera vagy telepresence 

segítségével. Ez a digitális technológia alapvető fontosságú volt az egyetemen belüli tanulói 

közösség előmozdításában. 

 

Amikor a diákok és a tanárok nem tudtak részt venni az Akureyriben tartott órákon és 

értekezleteken, időnként online találkozókkal oldották meg a helyzetet, pl. Zoom vagy Skype 

vállalati verziójával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy számítógépen vagy 

okoseszközön keresztül csatlakozzanak. Az egyik hátrány az, hogy a felhasználók nem olyan 

módon látják egymást, mint a helyszínen, nem tudnak beszélgetni a társakkal, nem tudnak 

körbemenni a teremben. A felhasználók kevesebb fizikai helyet foglalnak el a személyes 
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jelenléthez képest, és a tanároknak/munkatársaknak gondoskodniuk kell a kapcsolat 

kialakításáról és a hang beállításáról. 

A Michigan Állami Egyetemmel (USA) együttműködve az Akureyri Egyetem olyan távjelenléti 

robotokat vezetett be, amelyeket a felhasználók számítógépen vagy okoseszközön keresztül 

vezérelnek. A felhasználók mozoghatnak az egyetemen, részt vehetnek órákon, találkozókat 

tarthatnak, részt vehetnek beszélgetésekben és taníthatnak az egyetemen. Sőt, a felhasználók 

mozoghatnak, hogy jobban láthassák diáktársaikat és munkatársaikat, így több fizikai helyet 

foglalhatnak el, mint a jelenlévők. Például amikor emberek ülnek egy asztalhoz, a távjelenléti 

robotnak is van széke. Az egyik előny az, hogy a felhasználó irányít, és mozoghat, javítva az 

egyetemen belüli kommunikációt azon hallgatók és tanárok számára, akik nem Akureyriben 

élnek vagy kívül tartózkodnak. A felhasználók arról számolnak be, hogy a helyben való jelenlét 

a távjelenléti robotok használatának egyik fő előnye, nem beszélve arról, hogy még rossz 

időjárás esetén is lehet az egyetemen tartózkodni, vagy más zavaró tányezők esetén. A 

projekt, amely időt és pénzt takarít meg a felhasználóknak, környezetbarát és csökkenti a 

ökológiai lábnyomot, mivel nem mindig szükséges az egyetemre utazni. 

Innovatív munkahelyek az északi közszektorban13 

Azon közszférabeli munkahelyek aránya, amelyek egy vagy több innovációt 

ezettek be az utóbbi két évben 

 

Összehasonlításképpen: magyar viszonylatban sem vagyunk lemaradva az északi országokhoz 

képest. A TÖOSZ felmérésében 2022 elején a következő válaszok születtek: az 

önkormányzatok 6,3%-a válaszolta a kérdésre, hogy már van fejlesztése a szervezeti újítások 

tekintetében és elégedett is, 54,27% tervez ilyen fejlesztést és 18,59%-nál pedig folyamatban 

van a fejlesztés. A három kategória összesen 79,16%-a, ami azt jelenti, hogy fontosnak tartják 

az innovációt, de a korábbi válaszokhoz képest, a már megvalósult fejlesztések aránya nagyon 

                                                           
13 https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-
sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf  

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/innovasjon/innovasjonsbarometeret-for-kommunal-sektor/measuring-new-nordic-solutions-innovation-barometer-web.pdf
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alacsony. A válaszadók mintegy 8%-a szerint nincs szükség szervezeti újításokra és 13,07% 

nem lát rá lehetőséget. 

 

Dánia innovációs struktúrája 

Dánia fővárosában, Koppenhágában 16 évig (2002-2018) működött a világ első és egyben 

legsikeresebb szociális laboratórium kísérlete. A MindLab kormányokkal, közalkalmazottakkal 

és más változást szorgalmazó szereplőkkel dolgozott együtt a kormányzás újragondolásában, 

és az ötletek megvalósításában, hogy az állam mindenkiért működjön. MindLab 

tulajdonképpen, mint a dán kormány innovációs csapata dolgozott és ezzel példát mutatott 

más kezdeményezéseknek. Tehát ezt a szociális Lab-et a kormány finanszírozta és bezárására 

is akkor került sor, amikor a kormány úgy döntött, hogy elérte a MindLab a célját. Legfőbb 

módszereik az együttalkotás (co-creation), a design által vezetett innováció és a rendszer-

gondolkodás voltak (system thinking).  

Dániában ma több laboratórium működik másutt, nem utolsósorban helyi (városi) szinten, 

például Dánia második legnagyobb városában a CFIA (Aarhusi Innovációs Központ); a dán 

önkormányzati szövetség pedig szolgáltatástervezési programot működtet az 

önkormányzatok számára. 

A dán önkormányzati szövetség, a KL nemrég, 2022 februárjában pénzügyi megállapodásokkal 

a kormánnyal, és a dán régiókkal létrehozták a Köz- és Magán Innovációs Központot (CO-PI). 

A CO-PI a korábbi Közinnovációs Központ (COI) kiterjesztése, amelyet a felek 2014 óta 

működtetnek. A CO-PI fő célja, hogy innováción keresztül támogassa a jobb minőséget és 

hatékonyságot az egész közszférában – és hozzájáruljon a társadalom jólétéhez és 

növekedéséhez a köz-magán társulásokban létrejött specifikus társadalmi kihívások számos 

innovatív megoldásán keresztül. A megállapodás részeként három meghatározott cselekvési 

terület került meghatározásra: a jólétet támogató technológia; klíma, zöld átalakulás és 

környezetjavító kezdeményezések, valamint a fenntartható építkezés. Az új központot az 

Gazdasági Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a KL, Lejre önkormányzat, a dán régiók, a 

Közép-Jylland régió, a dán ipar, a Dán Kereskedelmi Kamara és a Szakszervezeti Szövetség 

főszervezetének képviselőiből álló testület vezeti. Az új központ hozzájárul a közszféra 
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minőségének és hatékonyságának javításához azáltal, hogy a piacot új megoldásokkal segíti 

elő a társadalom jóléte, növekedése és jóléte érdekében. A CO-PI a COI erős innovációs 

szakmai kompetenciáira és gyakorlati tapasztalataira épít. Az új központ továbbra is azon 

dolgozik, hogy megerősítse a közszféra innovációs képességét és azon képességét, hogy 

értékes innovatív megoldásokat fejlesszen ki és hasznosítson a közszférában.14 

Koppenhága városa egyike azon önkormányzatoknak, amelyek erősen fókuszálnak az 

innovációra, és többek között innovációs házat nyitott, amely segíti a tudás jobb 

összehangolását és újrahasznosítását a közigazgatásban, valamint új innovatív megoldások 

létrehozását. Az Innovációs Ház tesztüzemei lehetőséget biztosítanak különféle modellek 

megépítésére mindenhol a jövő tantermétől a felhasználóbarát pszichiátriai létesítményekig. 

„Kiindulásként meghallgatjuk a polgárok és a munkavállalók problémával kapcsolatos 

tapasztalatait, és megvizsgáljuk viselkedésüket. Ezután meghívjuk őket egy közös térbe a 

cégek fejlesztőivel, akik aztán véleményezik. Ennek alapján felállíthatunk egy tervezési 

jövőképet a megoldáshoz, és megépíthetjük a prototípust, mivel ez jobb alapot biztosít egy új 

döntés következményeinek megértéséhez” – mondja Diana Arsovic Nielsen. 

Számára kulcsfontosságú, hogy az elért innovatív kezdeményezés a való életben is gyökeret 

eresszen, és ne csak kísérleti projektként végződjön, ezért a projektek tulajdonosai az egyes 

önkormányzatok, nem pedig az Innovációs Ház. 

„Minden önkormányzatnak van egy alkalmazottja, aki hetente két napot itt ül, és segít 

megtalálni azokat a projekteket, amelyekben átgondolható. Így biztosítjuk, hogy a projektek 

szorosan kapcsolódjanak az alaptevékenységhez. Sokat foglalkozunk azzal, hogyan tudunk 

értéket teremteni a kezdeményezéseinkkel, és olyan skálát kapunk, amely nem csak jó 

ötleteket, hanem megoldásokat is jelent számunkra” – mondja Diana Arsovic Nielsen. 

Ole Bech Lykkebo, a Közéleti Innovációs Központ vezető tanácsadója teljes mértékben 

egyetért azzal, hogy az innováció csak akkor innováció, ha azt használják, és értéket teremt. Az 

innováció pedig nem feltétlenül teljesen új és egyedi, hanem egyszerűen valami újat csinált a 

saját szervezetében, ami értéket teremtett. Koppenhága önkormányzata kiemelten fontosnak 

tartja a térség éllovasainak oktatását és a dolgozók innovációs munkára való képzését. 

Rendszeresen meghirdetik az „Innovációs Nyári Iskola” elnevezésű kétnapos tanfolyamot, 

amelyen mintegy 300 munkatárs szokott részt venni. 

Az Európa Tanács módszerei, innovációs értelmezései az 

önkormányzati szektorban 

Az önkormányzati vezetők lehetőségei az innovatívabbá váláshoz15 

A helyi önkormányzatok számára a legnagyobb kihívás hogy miként váljanak még 

innovatívabbá a jó helyi önkormányzás megvalósítására:  

                                                           
14 https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/februar/nyt-center-skal-ved-hjaelp-af-markedskraefter-hjaelpe-
med-nye-loesninger-paa-store-samfundsudfordringer/  
15 JACKSON, John (2019): Településvezetői Kézikönyv. Európa Tanács Jó Kormányzás Szakértői Központ 

https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/februar/nyt-center-skal-ved-hjaelp-af-markedskraefter-hjaelpe-med-nye-loesninger-paa-store-samfundsudfordringer/
https://www.kl.dk/forsidenyheder/2022/februar/nyt-center-skal-ved-hjaelp-af-markedskraefter-hjaelpe-med-nye-loesninger-paa-store-samfundsudfordringer/
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- Amennyiben a helyi gazdasági fejlesztés élvez prioritást, akkor új utakat kell találniuk 

a magánszektor vonzására.  

- Amennyiben a kevesebb lakosságszámú települések helyi önkormányzatai a jó helyi 

önkormányzásért küzdenek, akkor új utakat kell találniuk arra, hogyan dolgozzanak 

együtt a nagyságrendbeli megtakarítások elérésére és a szakértelem megosztására.  

- Amennyiben a gyér teljesítmény általános a szervezeten belül, akkor meg kell találni a 

kultúra megváltoztatásának a módját.  

A hierarchia és a bürokrácia nem szabadítja fel az alkalmazottak energiáit. 

Magától nem válik innovatívabbá semmi; elő kell készíteni a talajt hozzá.  

- Amennyiben a hivatali dolgozók félnek a főnökeik kritikájától, miszerint mindig csak 

hibákat követnek el, akkor nem akarnak majd új megközelítések kipróbálásával 

kísérletezni; jobb annál maradni, amit tudnak, akkor is, ha az nem nagyon hatékony.  

- Az alkalmazottakat arra kell serkenteni, hogy aktívan keressék más önkormányzatok 

legjobb gyakorlatait; az egymástól való tanulás ösztönzi az innovációt.  

- Az elért eredményeket meg kell ünnepelni; ez sokkal elégedettebbé teszi az 

alkalmazottakat és arra bátorítja őket, hogy új utakat próbáljanak meg bizonyos 

dolgok kivitelezésében.  

- Szükségszerűen fontos a jó kommunikáció, amely biztosítja az emberek információval 

való ellátását mindenről, ami innovatív; és hogy a szervezet egyik részénél kialakított 

jó gyakorlat átszivároghasson a többi részlegbe is.  

Az alábbi táblázatba azokat a dolgokat foglaltuk össze, amelyeket a helyi önkormányzat 

vezetése alkalmazhat az innováció ösztönzésére.  

Az innováció serkentése 

 A kockázatkezelés alapos 

megtanulása 

 A vezető tisztségviselők támogatása a 

kockázat felvállalásában  

 A kollégák támogatása az új dolgok 

kipróbálásában  

 Beszélgetés az egyes alkalmazottak 

munkájáról és a gyakorlatról 

 A kollégák által megfogalmazott 

kihívások meghallgatása az adott 

alkalmazottak kapcsolatban 

 Több kísérletezés, dolgok kipróbálása 

 Kevésbé kritikusnak, mint inkább 

 Megosztani a tudást arról, ami 

működik 

 Folyamat kialakítása az új ötletek 

összegyűjtésére  

 A kívülállók meghívása, a bent ülők 

kiküldése  

 Ötlet-alkotás beépítése a napirendbe  

 Kis kísérletek kialakítása 

 Az emberek megmozgatása, csapatok 

változtatása  

 Árnyékszerepek bevezetése16 

 A különböző típusú emberek 

összeválogatásának biztosítása a 

                                                           
16 Angolul „job shadowing”, ami azt jelenti, hogy egy meghatározott időszakban egy kollega a másikkal, mint 
árnyéka együtt tölti idejét annak érdekében, hogy pontosan beletanulhasson a látott szerepbe, vagy jól 
megalapozott visszajelzést adhasson. 
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elismerőnek lenni mások 

erőfeszítéseiről  

 Az emberek ötletelésre való buzdítása 

 Ötletek kombinálása, a javaslatokra 

való építés  

 Benchmarkok segítségével 

tevékenységünk összehasonlítása 

másokéval 

 Tanulni a hibákból 

csapatok felépítésében  

 Szervezeten belül az emberek 

sokszínűségének biztosítása 

 Hálózatok és hálózati lehetőségek 

kiépítése  

 Másutt működő dolgok kipróbálása  

 

Mit tehet egy önkormányzati vezető a helyi önkormányzat innovációs kapacitásának 

növelésére?  

Az innováció ösztönzésére alkalmas lépések kevésbé technikai, mint inkább kulturális 

jellegűek. A hivatali dolgozóknak akarniuk kell, hogy a saját teljesítmény-mutatójuk és az 

önkormányzaton belüli hatékonyság növekedjen. Ez a személyes szándék kell, hogy érződjön 

a vezetés részéről is ahhoz, hogy a dolgozók számára is ilyen jelentéssel bírjon.  

Az Európa Tanács által kidolgozott Európai Kiváló Kormányzás Védjegy (ELoGE – 

European Label of Governance Excellence)17 program szerint a sikeres 

innováció négy szükséges eleme: 

- Az állampolgárok mindenek előtt: a köz szolgálatában dolgozó szervezetként a helyi 

önkormányzatoknak következetesen előtérbe kell helyezniük az emberek szükségleteit 

és tapasztalatait a bürokrácia szükségleteivel szemben. Az innovációnak, amit 

bevezetnek szintén a lakók közös értékeiben és legmélyebb törekvéseiben kell 

gyökereznie. 

- Nyílt innováció: Míg az állampolgárok bevonását gyakran úgy kezelik, mint egy 

kipipálandó feladatot a közszolgálatban, ez alapvető és gyakran félreértett része a 

társadalmi innovációnak és a politikai döntéshozatalnak. A polgárok szakértelmet és 

saját találékonyságot hoznak a problémák megértésének, valamint az innovatív 

megoldások kidolgozásának és tesztelésének folyamatába. 

- Társadalmi vállalkozás: A kormányzás alapvetően egy társadalmi vállalkozás. Mint 

ilyen, a vállalkozó szellemnek kell vezérelnie a szervezet vezetését, támogatva a 

stratégiai kockázatvállalást, valamint a folyamatos tanulás és fejlődés kultúráját. A köz 

szolgálatában dolgozókat fel kell hatalmazni azokkal az eszközökkel és forrásokkal, 

amelyek szükségesek ahhoz, hogy új munkamódszereket hozzanak létre, 

kísérletezzenek és alkalmazzanak. 

- Az innováció kultúrája: Az innovációt nem lehet kipipálni csupán egy felelős 

alkalmazásával, vagy jól fizetett külső tanácsadók alkalmazásával. És nem lehet egy 

csupán felülről lefelé irányuló utasítás sem. Inkább minden alkalmazottat fel kell 

                                                           
17 https://www.coe.int/en/web/good-governance/home  

https://www.coe.int/en/web/good-governance/home
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hatalmazni, bátorítani kell és mozgásteret kell neki adni annak érdekében, hogy új és 

áttörő ötletek születhessenek az önkormányzat minden szegletéből; és az innovatív 

ötletek könnyebben elterjedjenek az önkormányzaton belül. 

Szaloniki példája: A városi mobilitás fenntartható tervezése a válság idején 

(Görögország) 

Annak ellenére, hogy mély gazdasági recesszióban volt, Szaloniki prioritásként kezelte a 

fenntartható városi mobilitási terv kidolgozását. Az összes kulcsfontosságú érdekelt fél 

bevonásával a Szaloniki Tömegközlekedési Hatóság (ThePTA) korlátozott pénzügyi források 

felhasználásával fenntartható városi mobilitási tervet tudott megvalósítani az egész 

nagyvárosi térségben, amely a tömegközlekedésre összpontosított. A szaloniki fenntartható 

városi mobilitási terv most élenjáró példa Görögország más városainak és más délkelet-

európai országoknak, amelyek hasonló kihívásokkal néznek szembe. 2010-ben a gazdasági és 

pénzügyi válság az összes közkiadás törlését eredményezte, és a minisztérium által javasolt 

infrastruktúra-tervet, amely helyettesítette volna a 10 éves tervet, nem hajtották végre. Az 

olyan kérdésekkel kapcsolatban, mint például a növekvő forgalmi torlódások (Szaloniki 

Görögország második legnagyobb városa a főváros Athén után), a metróépítés késedelme és 

az összehangolt mobilitási tervezés hiánya, intézkedéseket kellett tenni. A végső fenntartható 

városi mobilitási terv a végrehajtandó és nyomon követendő intézkedések, valamint a 

fenntartható városi mobilitási terv módszertanának továbbfejlesztése, beleértve az integrált 

árazást és finanszírozást, az utazási magatartás kutatását és a turisztikai desztinációk 

mobilitás-tervezésére irányuló különös figyelmet. A ThePTA prioritása szerint az intézkedések 

a következők: 

- Intelligens és integrált jegy- és fizetési rendszer létrehozása. 

- Gyors buszközlekedés lehetővé tétele, beleértve a buszok elsőbbségét a közlekedési 

lámpáknál. 

- Tudatosító kampányok alkalmazása a személygépkocsik használatának visszatartására 

és a fenntartható mobilitás használatának előmozdítására. 

- Egyéb közlekedési módok elősegítése (például tömegközlekedés, kerékpározás és 

gyaloglás). 

- A villamos-rendszer népszerűsítése, kiegészítve a metróval, valamint az 

autóbuszjáratok finanszírozásának és átalakításának új módszerei, valamint a 

városregeneráció. 

- A metró, a villamos és a buszok közötti intermodalitás biztosítása. 

- Rugalmas tranzitrendszerek biztosítása, beleértve a taxi szolgáltatások átszervezését. 

- A parkolási politika integrálása (a Park & Ride és az ellenőrzött utcai parkolási rendszer 

összekapcsolása, a parkolási díjakkal, amelyek elriasztják az autóhasználatot, és ha 

mégsem, akkor növelik a bevételt). 

- Gyalogos közlekedés elősegítése, közterek megújítása. 

- Kerékpárutak tervezése. 

- Városi kerékpár-megosztási rendszer létrehozása. 
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- Torlódási díj alkalmazása és a városközpontba való belépés ellenőrzése. 

Az érintettek nagyon pozitívan álltak hozzá a terv elképzeléseihez, megközelítéséhez és 

intézkedéseihez, ehhez hozzájárult az a tény, hogy a legtöbb hatóság képviselteti magát a 

ThePTA igazgatótanácsában. Minden intézkedést 2022-ig kell végrehajtani, körülbelül 10 évvel 

a fenntartható városi mobilitási terv létrehozásától. 

Összegezve: 

- Világszerte gyorsan változó légkörben a helyi önkormányzatoknak lépést kell tartaniuk 

olyan innovációval, kutatással és fejlesztéssel, amelyek új megoldásokat hozhatnak a 

helyi közösségek igényeihez. Mindezt aktívan és strukturált módon kell megtenniük. 

- A helyi önkormányzatoknak új megoldásokra és innovatív megvalósítási ötletekre kell 

törekedniük, különösen akkor, ha a kihívások egyre összetettebbek. 

Jó gyakorlatok hasznosítása 

A helyi önkormányzatok az előttük tornyosuló kihívásokra a megoldást gyakran úgy találják 

meg, hogy adaptálják egy másik önkormányzat megoldásait magukra.18 Az egyik ok, amiért 

egyes helyi önkormányzatok sikeresebbek, mint mások, abban a tényben rejlik, hogy a sikeres 

önkormányzatok megértették a bevált gyakorlatok fontosságát az igazgatás és a 

szolgáltatásnyújtás hatékonyságának fejlesztéséért. Az önkormányzatoknak meg kell találniuk 

a módját, hogy folyamatosan keressék a jó gyakorlatokat és rendszeresen használják is azokat. 

Gyakran fellelhetőek hasonlóságok, mivel a helyi önkormányzatoknak számos közös vonása 

van, a jogi keretektől a politikai kultúrán át a földrajzi adottságokig. Ez megkönnyíti számukra 

egymás megoldásainak megvalósítását, a jó gyakorlatok alkalmazását, amelyek sikere már 

bizonyított. Egy másik elérhető forrás a nemzetközi szervezetek munkája. Például a legjobb 

gyakorlatok azonosításának forrása az Európa Tanács legjobb gyakorlatok programján 

keresztül. Néhány helyi önkormányzat önállóan vagy más helyi önkormányzatokkal 

együttműködve rendezvényeket és díjakat szervez a legjobb gyakorlatok programjának 

bemutatására. Ezek az események nagyon jó alkalmat jelenthetnek a tanulásra és a 

hálózatépítésre, találkozhatnak más helyi önkormányzatokkal, hogy a látogatók 

profitálhassanak az új ötletekből és megközelítésekből, amelyeket felhasználhatnak a saját 

szervezetükben. 

                                                           
1818 https://rm.coe.int/1680746d97  

https://rm.coe.int/1680746d97
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A legjobb önkormányzati gyakorlatok a következő szempontok szerint kell értékelni: 

- relevancia a szervezet számára; 

- hatékonyság; 

- innováció; 

- hatásosság; 

- fenntarthatóság; 

- megismételhetőség; 

- integráció; 

- kapitalizáció. 

A fejlesztési lehetőségek és az erőforrás-megoldások kidolgozása során a köz-, a magán- és a 

nonprofit szektorban szerzett releváns tapasztalatok a jó gyakorlat forrásai lehetnek. A helyi 

önkormányzatok hozzáférhetnek a helyi nem kormányzati szervezetek szakértelméhez és ezek 

az NGO-k jó pozícióban vannak a jó gyakorlatok terjesztéséhez, és ezáltal más régiókból és 

országokból származó bevált gyakorlatokat bemutató programokhoz. 

Ha a helyi önkormányzatok tisztában vannak a legjobb gyakorlatok programjainak előnyeivel, 

akkor az a szerepük, hogy cselekedjenek, és megtalálják az igényeiknek megfelelő legjobb 

gyakorlatok programjait és megoldásait. 

Példa: A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok programja Magyarországon 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Szakértői 

Központjának támogatásával 2008-tól hajtja végre Magyarországon a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok programját. A program célja a legjobb önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, 

és megismertetése az ország más önkormányzataival, a nemzetközi szakmai közélettel. 

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó 

önkormányzatok tudásának és tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő 

önkormányzatok körében, a jobb közszolgáltatások biztosítása, s a településvezetésben a 

magasabb színvonalú teljesítmény elérése érdekében. A program által kezdeményezett 

tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új 

megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. Hiszen a 

tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal való konzultáció 

során valósul meg. E konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a 

kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére.  

A kiválasztott „Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok” a címmel járó díj mellett hivatalos 

elismerést is jelent az önkormányzatok számára, amely elismerés az önkormányzati dolgozók 

és helyi lakosok büszkesége lesz. A TÖOSZ számos minisztériummal, szakmai szervezettel 

lépett együttműködésre, így pénzbeli elismeréssel is jár minden évben az aktuálisan kiírt 

pályázati témák első három helyezettjeinek. A program hozadéka lehet az is, hogy – a helyi 

közösségek fejlődésének segítése érdekében – felhívja a központi kormányzat figyelmét az 

erős és felelősségteljes önkormányzatokra, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az 

innovációk támogatásának szükségességére. 
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Az Irányító Bizottság tagjai a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az 

Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Autonómia Alapítvány, a Biztonságos és Élhető 

Városokért Egyesület, a Homo Oecologicus Alapítvány, az Országos Polgárőr Szövetség, a 

Kisvárosok Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége és a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a 

TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel 

dönt valamennyi felmerülő kérdésben. Az önkormányzatok írásban pályáznak minden évben 

a megadott határidőig, amelyet a szakértők értékelése alapján az Irányító Bizottság dönt a 

továbbjutókról, egy ún. rövid lista megalkotásával. Ezeket a jó gyakorlatokat az Irányító 

Bizottság tagjai és a szakértők helyszíni látogatásokon elemzik tovább. A második döntése az 

Irányító Bizottságnak arról szól, mely jó gyakorlatok kerülnek a prezentációs döntőbe, ahol egy 

szakmai nap keretében mutatkoznak be egy széleskörű konferencia keretében, amelyet 

ünnepélyes díjátadó követ.19 

A helyi demokrácia fejlesztése az ELoGE programon keresztül: Time jó 

kormányzási útja Norvégiában20 

A Time önkormányzata részt vett az Európa Tanács Jó kormányzási stratégiájában. Az 

innovatív helyi önkormányzatként jó hírnévnek örvendő Time 2010-ben meghívást kapott az 

első norvég helyi demokrácia-felmérésre, amelyet a Norvég Önkormányzati Szövetség 

tervezett a 12 ELoGE elv alapján. Az volt a célja, hogy a norvég helyi önkormányzatok számára 

eszközt biztosítson a helyi demokrácia minőségének felmérésére. Érdekes módon az eszköz 

tartalmazott egy felmérést, amely a polgárokat célozta meg, és egy felmérést, amely a helyi 

önkormányzat választott tagjait célozta meg. 

A felmérések kérdéseket tartalmaztak a képviselet és a részvételi demokrácia értelmezéséről, 

valamint arról, hogy a válaszadók hogyan látták a politikai kérdések és a közigazgatási 

döntések befolyásolásának lehetőségeit. Például egy kulcskérdés volt: „Elégedett-e azokkal a 

lehetőségekkel, amelyek befolyásolhatják az Ön számára fontos önkormányzati döntéseket?” 

A többi kérdés a közszolgáltatások elszámoltathatóságával, átláthatóságával és 

hatékonyságával foglalkozott. Time községben 300 lakos vett részt a felmérésben. Továbbá 

mind a 27 helyi választott képviselő töltötte ki a felmérést. 

Az elemzés számos erősséget tárt fel a helyi kormányzásban - például a legtöbb válaszadó 

egyetértett azzal a kijelentéssel, hogy „Time önkormányzatában, a helyi önkormányzat 

megválasztott tagjai figyelembe veszik a helyi lakosok véleményét”. A polgári felmérés 

ugyanakkor azt is kimutatta, hogy erősíteni kell az önkormányzat és a polgárok közötti 

kommunikációt, és javítani kell a helyi társadalmi kohéziót. Time polgármestere válaszolt erre 

a kihívásra azáltal, hogy 2011-ben pilot önkormányzatként pályázott az Európai Kormányzási 

                                                           
19 www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu  
20 http://www.govint.org/good-practice/case-studies/times-good-governance-journey-in-norway/change-
management/  

http://www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/
http://www.govint.org/good-practice/case-studies/times-good-governance-journey-in-norway/change-management/
http://www.govint.org/good-practice/case-studies/times-good-governance-journey-in-norway/change-management/
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Kiválósági Védjegyre, amelyet a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége 

menedzselt Norvégiában. 

A polgármester vezetésével értékelő csoportot állítottak fel, amely két köztisztviselőt és két 

helyi önkormányzati képviselőt tartalmazott. A helyi köztisztviselők bizonyítékokkal látták el a 

csoport tagjait, hogy alaposan felmérjék az ELoGE 12 jó kormányzási alapelvét. Az értékelő 

csoport figyelembe vette a legutóbbi állampolgári felmérés eredményeit is. A 12 ELoGE téma 

mindegyikéhez kerekasztal-beszélgetéseket szerveztek a csapat részére, hogy megvitassák az 

értékeléseket és megállapodjanak a fejlesztési intézkedésekről. 

Time megkapta az ELoGE Védjegyet, amely nagy érdeklődést váltott ki az értékelő csoport 

jelentése iránt, mind a helyi önkormányzatban képviselt politikai pártok, mind a köztisztviselők 

körében. Az első felmérés után a polgárok és a politikusok körében szélesebb munkacsoportot 

hoztak létre, amelyen az összes politikai párt képviseltette magát. A munkacsoport hat 

hónapon át ülésezett rendszeresen, hogy értékelje a felmérés eredményeit, és megállapodjon 

a helyi demokrácia erősítését célzó intézkedésekről Time-ben. Cselekvési tervet dolgoztak ki, 

amely a következő kulcsfontosságú intézkedéseket tartalmazta: 

- A helyi önkormányzati képviselők részvételének megerősítése meghatározott 

ügyfélcsoportokban, különös tekintettel a „hátrányos helyzetű” polgárokra. 

- A honlapon közzéteszik az önkormányzathoz benyújtott panaszokkal kapcsolatos 

információkat és a helyi önkormányzat válaszát a panaszokra, beleértve az 

esetleges módosításokat. 

- Hosszú távú fenntarthatósági stratégia kidolgozása a helyi emberek bevonásával. 

- Az önkormányzatok közötti együttműködés megerősítése a helyi közszolgáltatások 

hatékonyabbá tétele érdekében. 

- A belső ellenőrzés megerősítése a csalás és a korrupció kockázatának csökkentése 

érdekében. 

- A társadalmi kohézió javítása a környéken - például a Time önkormányzat a helyi 

norvég nyelviskola-központ tanulóit használta referenciacsoportként a 

várostervezésben. 

Time önkormányzata félidős értékelést végzett annak felmérésére, hogy a cselekvési terveket 

mennyire hajtották végre, és hogy a helyi demokrácia az idő múlásával jó irányba halad-e. A 

helyi önkormányzat minden megválasztott tagja részt vett az értékelésben, a jegyzővel és a 

hivatali vezetéssel. 

Összefoglalásképpen: 

- A jó kormányzási projektek segíthetnek a helyi önkormányzatoknak jobban szolgálni 

közösségüket. 

- A jó kormányzás kísérleti projektjeit nemzetközi szervezetek vagy helyi nem 

kormányzati szervezetek vezethetik, akik képesek a helyi önkormányzatok számára 

tervezett projektek megvalósítására. 

- Cselekvési terv készítése és az előrehaladás nyomon követése elengedhetetlen az 

irányítási kapacitás javításához 
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D-Care Lab Budapest – a TÖOSZ által üzemeltetett innovációs 

laboratórium az otthoni gondoskodási formák fejlesztésére 

A D-Care Labs projekt a Duna Interreg program támogatásával, a Duna régió 10 országának 

nemzetközi konzorciumaként jött létre a baden-württembergi Diakonie Baden vezetésével. 

2020-ban kezdődött, bár a partnerség 2018-tól kezdve dolgozott együtt az előkészületeken. A 

projektben a magyar partner a TÖOSZ és társult partnerei a Belügyminisztérium, az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság. A budapesti D-

Care Lab nem más, mint egy szociális innovációs képzőhely, laboratórium, ahol a résztvevők 

együtt kísérletezik ki szakértőinkkel, mentorainkkal az új szolgáltatásokat, termékeket. Így 

elősegítik az innovációk születését hazánkban és konzorciumszinten régióban, együtt keresik 

a megoldást a felmerülő társadalmi kihívások egyik legfontosabbikára, az otthonápolásra. 

Már a COVID-19 járvány megjelenése előtt megmutatkoztak az otthonápolási 

szolgáltatásokkal kapcsolatos hiányosságok, amelyek fokozottan érintik a konzorcium kelet- 

és közép-európai partnereit. Például Moldovában és Bosznia-Hercegovinában sok rászoruló az 

alapellátásokhoz sem fér hozzá.  

Szinte közhelyként hat az a megállapítás, hogy Európa lakossága rohamosan öregszik és 

nagyon közel vagyunk ahhoz a ponthoz, ha már éppen nem is túl rajta, ahol robbanásszerű 

igény mutatkozik az idősápolásra és azon belül is az otthonápolási szolgáltatásokra. 

Magyarországra is jellemző ez a helyzet.  

Magyarországon 1,8 millió fő a 65 éven felüli lakosság száma és közülük 1,3 milliónak van 

valami egészségügyi problémája, amely befolyásolja mindennapjait. 1990 és 2017 között a 65 

éves és idősebb népesség aránya 13%-ról 19%-ra növekedett. Előrejelzések szerint 2070-re az 

idősek aránya elérheti a 29%-ot, tehát mintegy 2,7 millió főt. Az idősebb korosztályok 

korösszetétele maga is változik az idősebb csoportok előnyére. Egyes életkorcsoportok 

folyamatos, erős eltolódás tapasztalható a nők túlsúlya irányába: míg a 65–69 évesek között 

57%-a nő, addig a 85 éves és idősebbek között már a 73%. Ezekből a számokból is látszik, hogy 

Magyarországon is hatalmas és egyre növekvő igény mutatkozik az idősellátási 

szolgáltatásokra.  

Az Európai Unió is felkarolta ezt a témát és zászlójára tűzte az idősellátás problémáját. 2020-

as Európai Szemeszter tematikus kiadványában felhívják a figyelmet az összes EU-országot 

érintő demográfiai változások eredményeként felmerülő kihívásokra a szociális ellátások 

területén. Megállapításuk szerint a megoldás az integrált egészségügyi, szociális és hosszú 

távú gondozási politikák kidolgozásában rejlik. Ide beleértve az informális gondozóknak 

nyújtandó támogatásokat, valamint a megfelelő, megfizethető és minőségi tartós gondozási 

szolgáltatások biztosítását.  

A dezinsztitutalizáció (intézményektől való függetlenítés), amelyet közösségi alapú 

szolgáltatások fejlesztéseként határoznak meg az intézményi ellátás alternatívájaként, az 

európai országokban korlátozott autonómiájú egyének számára a szociális és gondozási 
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szolgáltatások jellemző stratégiájává vált. Két alapvető érv támasztja alá az ellátás 

intézményektől való függetlenítési törekvését: a felhasználók életminőségének előtérbe 

helyezése és az ellátórendszerek fenntarthatóságának növelése. 

Az EU iránymutatása szerint az intézményi ellátással szemben előnyben kell részesíteni az 

otthonápolást. A mögöttes gondolat az, hogy biztosítani kell, hogy az idősek, de ide tartoznak 

a fogyatékkal élők és speciális igényű gyerekek is, minél tovább saját otthonukban 

részesüljenek ellátásban, mert ez minden szereplő számára előnyösebb és hozzájárul ezen 

rétegek sikeresebb társadalmi integrációjához. Az emberek szívesebben maradnak ismerős 

családi környezetükbe, ez pozitív hatással van az élettel való elégedettségükre és így közvetve 

az egészségügyi állapotukra is. Az érme másik oldala pedig a bennlakásos intézmények 

kapacitás hiánya, amely nem képes kezelni az egyre emelkedő igényeket. Így ez az irány nem 

is fenntartható. 

Jellemzőn az ápolási feladatok oroszlánrészét a családtagok végzik, de az utóbbi néhány évben 

a hozzátartozók által nyújtott informális gondozás is egyre csökkenő tendenciát mutat a 

növekvő munkaerő-mobilitás és a változó családi modellek miatt. Hazánkban 400-500 ezerre 

becsülik azoknak a számát, akik felnőtt családtagot gondoznak. A családok többsége igyekszik 

minél tovább a megszokott környezetében vagy a saját otthonában gondozni-ápolni az erre 

szoruló családtagot, ezzel elkerülve az intézménybe költözés nehézségeit. A családtagok 

gondozása nagy terhet jelent a család számára, főleg a nők számára, hiszen sok esetben rájuk 

hárul a beteg, idős családtagról gondoskodás felelőssége. A szereteten, kötődésen alapuló 

kapcsolatokban a családtagoknak nincs szíve magára hagyni a társat, a szülőt. Ezek a 

családtagok gyakran rossz egészségi, mentális és anyagi állapotban vannak, mert saját 

egzisztenciájuk megteremtése mellett gondoskodnak a családtagokról.  

Nagy kihívást jelent a finanszírozási korlátok megléte és a szakemberhiány is. Nincs elég ápoló 

és szociális segítő és az ellátórendszer is túlterhelt. Becslések szerint mintegy húszezer 

– elsősorban nő – honfitársunk ingázik Magyarországról Ausztriába, Németországba és más 

nyugati országba időseket gondozni. Ezek a problémák is jelzik, hogy ez egy olyan terület, 

amely az egész társadalom számára fontos, nem beszélve az önkormányzatokról, akik eddig is 

kötelezően ellátandó feladataikon keresztül ezt a problémát leginkább a szívükön viselték.  

A LAB működésének egyik módszere a lean–startup. A startup kifejezést több értelemben is 

használják világszerte. Legtágabb értelemben induló vállalkozást jelent. Kicsit pontosabban 

nagy növekedési potenciával bíró, innovatív vállalkozásként lehetne definiálni ezt a jelenséget. 

A startup időszak magas rizikóval jár piacfajtától függetlenül és a vállalkozások magas 

százalékú sikertelenségét eredményezi. Sok jó ötletről maradna le a piac, hogy ha az éppen 

megalakuló cégek, jó ötletek azonnal az öldöklő verseny közepette találnák magukat. Az 

inkubátorházak vagy inkubációs programok célja, hogy az induló ötleteknek fizikailag is helyet 

biztosítsanak (ingyen vagy kedvezményes feltételekkel) és emellett üzleti-szakmai 

tanácsadással segítsék a termékek, szolgáltatások piacra juttatását. Az innovációs Lab-ekben 

épp ezen van a hangsúly, hogy egy olyan platform jöhessen létre, amelyben az innovációs 
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ötlettel rendelkező csapatok kellő támogatásban részesüljenek ahhoz, hogy vállalkozásukat 

beindíthassák.  

Mikor az ember hagyományos laboratóriumokról hall, rögtön a természettudományos 

kísérletek ugranak be neki, ahol a tudós laboratóriumi vizsgálatokat végez. A 

természettudományos laboratóriumok esetében a kérdésekre adott válaszok általában a 

tényleges laboratóriumban találhatóak meg. Ez a szociális laboratóriumok esetében nincs így, 

mert az ilyen jellegű Lab-ek létezése maga a kísérlet. A szociális laboratóriumok teret 

teremtenek a kölcsönös tanuláshoz interaktív folyamatok révén, bevonva az érdekeltek egy 

heterogén csoportját, amelyben a társadalom különböző szereplői vannak képviselve. Teret 

teremtenek továbbá a tudás- és ötletcserék számára, ahol az érdekelt felek új ötleteket 

kapnak a felelősségteljes kutatás és innováció kísérletezéssel történő elvégzéséhez. A komplex 

kihívások kezelése során elengedhetetlen olyan stratégiák alkalmazása, amelyek megoldást 

kínálhatnak ezekre a kérdésekre, és a szociális laboratóriumok lehetőséget adnak az interaktív 

folyamatok elősegítéséhez. Elengedhetetlen, hogy résztvevők elkötelezettek legyenek egy cél 

iránt, és hajlandóak legyenek a cél érdekében erőfeszítéseket tenni. Egy társadalmi innovációs  

Lab-be a megvalósítás felé vezető út sohasem egyenes, hanem tele van kacskaringókkal. 

Fontos, hogy a résztvevők ne féljenek a kudarctól, mert a bukkanok az innováció részei. 

Innováció nem létezik kudarc nélkül és a kudarcból rengeteget lehet tanulni és profitálni. A 

társadalmi innovációs laborok természetének része, hogy meg kell határozni, hogy mi az, ami 

működik és mi nem. Megeshet, hogy egy innovációs csapat félúton rájön arra, hogy az ötlete 

nem működik, ilyenkor nyugodtan változtathat rajta és újrakezdheti a folyamatot.  

Amiben nagyban különbözik egy szociális Lab egy IT Lab-től –  amelyben például egy újabb 

telefonos applikációt fejlesztenek a piacra –, az az, hogy a szociális Lab esetében elsősorban 

egy társadalmi probléma megoldásán dolgoznak a résztvevők és nem azon, hogy profitot 

termeljenek. Természetesen a szociális Lab-ek esetében is fontos a fenntarthatóság, de 

esetükben a pénzügyi források inkább állami támogatásokból vagy társadalmi befektetésekből 

származnak.  

A lean startup a vállalkozás- és termékfejlesztés egy módszertana. Ennek a módszertannak az 

a lényege, hogy általa le lehet rövidíteni a termékfejlesztési ciklusokat és így gyorsan ki lehet 

deríteni egy adott üzleti modellről, hogy életképes-e. Az induló vállalkozások nagyon nagy 

százaléka (90%) kudarcot vall, és ezt jobb minél előbb kideríteni, mert így lehetőség van minél 

előbb változtatni. Sok vállalkozás olyan termékekkel lép a piacra, amire senkinek sincs 

szüksége.  

A módszertant először a japán Toyota autógyár alkalmazta, hogy minél kevesebb veszteség 

(felesleg) keletkezzen fejlesztés és gyártás közben, és olyat állítsanak elő, ami a vevő számára 

érték (minden más ugyanis szintén veszteség). Ez a szó szerint sallangmentes (=lean) 

termékfejlesztés hatalmas lökést adott a háború után erőforráshiánnyal küszködő 

Toyotának – ezért is nagyon könnyen adaptálható az alapvetően erőforrás-hiányos állapotból 

induló cégeknek, a startupoknak. 
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Ezt a metodológiát később Eric Rise ültette át a startup ökoszisztémára. A termékfejlesztési 

ciklusokat a lehető legrövidebbre kell szorítani, és minél hamarabb mérni kell, hogy a 

megoldás érték-e a fogyasztó számára, működik-e; amennyiben nem, azonnal változtatni kell. 

A lean startup tudományos megközelítést kínál az induló vállalkozások létrehozására és 

működtetésére, valamint arra, hogy a segítségével az ügyfelek gyorsabban az általuk vágyott 

termékekhez jussanak. 

Egy másik módszer, amit a magyar Lab-ban használnak az úgynevezett design thinking, vagy 

magyarul designgondolkodás. Ez tulajdonképpen egy tervezői gondolkodás, amely egyre 

nagyobb népszerűségnek örvend az üzleti életben, ugyanakkor vitathatatlan létjogosultságra 

tett szert a magánélet és a személytervezés vonatkozásában is.  

Ha egy olyan új szituációba kerültünk, amelyben nincsenek jól működő terveink, eszközeink, 

ebben az esetben fel kell vennünk egy tervezői attitűdöt és professzionális tervezőként kell 

gondolkodnunk és helytállnunk. A designgondolkodás lényege, hogy nem pedig a korábbi 

gyakorlatokra, már meglévő folyamatokra és technológiákra koncentrálunk, hanem azokra a 

stratégiai döntésekre melyek segítségével a felhasználói út meghatározására, létrehozására és 

bejárására nyílik lehetőség. A designgondolkodás az innováció és a meglévő ismeretek 

egyidejű hasznosítása, mindez úgy, hogy a felhasználót/fogyasztót és az ő igényei vannak a 

középpontban. 

A harmadik módszertan, amely felhasználásra kerül a Lab-ben az az agilis módszertan. Az agilis 

módszertan egy vezetési eljárás, amely lehetővé teszi, hogy a cégek reagálni tudjanak a 

folyamatos üzleti változásokra. Terjedését az indokolja, hogy a módszertan jó választ ad a mai 

korra jellemző bizonytalanságra és komplexitásra. A módszertan használatával ugyanis 

általánosságban is gyorsabb a termékfejlesztés. Ez a fajta projektmenedzsment a munkát 

helyezi a középpontba. Ez teszi lehetővé, hogy a csoport rendszeresen reflektáljon az azonnali 

szükségletekre, és szükség szerint módosítsa a folyamatot. Az agilis stílus alkalmazásával 

hatékonyabb, fenntarthatóbb és támogató környezetet hozhat létre, amelyben mindenki a 

legjobb tudása szerint dolgozhat. 

A TÖOSZ 2021 elején tette közzé a felhívást, amelyben innovációs csapatok jelentkezését várta 

a budapesti innovációs Lab-be. Az egyetlen kitétel az volt, hogy legyen egy jó ötlet és mögötte 

elkötelezett csapattagok, akik hajlandóak egy éven keresztül együtt dolgozni egy új 

otthonápolási termék kifejlesztésén. Minden önkormányzat megkapta a felhívást e-mailben 

és hírlevélben többször is. Partnereken keresztül megkapták idősügyi szervezetek, más 

Interreges projektek szereplői is. 21 pályázat érkezett be (3 esetében duplikátum). A 

bemutatkozó beszélgetés után 15 innovációs csapat került kiválasztásra. A felhívásra 

eredetileg az önkormányzatokon kívül társulások, kisvállalkozások, magánemberek 

jelentkezését várták. A termékfejlesztés, amely során egy új innovatív otthonápolási termék 

kerül megalkotásra és tesztelésre 6 workshop alatt történik meg.  

A 15 csapat közül 11 önkormányzati csapat. Lakosság számban 255 ezer embert fednek le 

összesen ezek a települések, melyek között 1 fővárosi kerület, 7 város, 1 nagyközség és 41 

https://forbes.hu/extra/startup-szotar/lean-startup-modszertan/okoszisztema
https://forbes.hu/extra/startup-szotar/lean-startup-modszertan/pivot
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község található. A többi csapat alapítvány vagy startup vállalkozás. A Lab program 6-12 

hónapot vesz igénybe, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy önállóan dolgozzanak 

megoldásukon. A laboratóriumi program a következő szakaszokat tartalmazza:  

1. egy adott otthoni gondozási szolgáltatás / termék szükségletének (pl. étel házhoz 

szállítás) azonosítása és empatizálás a felhasználói csoporttal; 

2. az azonosított igény kiváltó okainak megértése és új megoldásokat kitalálásának 

elkezdése; 

3. ötletek csoportosítása és osztályozása, és a prototípusok készítésének megkezdése; 

4. a prototípusok tesztelése; 

5. egy üzleti modell kifejlesztése a prototípusos megoldások számára; 

6. prototípusok és az üzleti modell megosztása potenciális üzleti partnerekkel és 

társadalmi befektetőkkel. 


