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Előszó és ajánlás 

A TÖOSZ 1989. március 10-ei megalapítása óta meghatározó szerepet tölt be 

Magyarországon az önkormányzati érdekek feltárásában, megfogalmazásában, képviseletében 

és érvényesítésében. A hetedik önkormányzati ciklusban, figyelemmel az Európai Unió 2014- 

2020 közötti időszakának fejlesztési programjára is különösen fontos, hogy készüljön egy 

olyan alapdokumentum, amely alapul szolgál a 2016. április 21-ei küldöttgyűlés után az 

elnökség számára a rövid és hosszabb távú stratégia megfogalmazásához annak érdekében, 

hogy a változó társadalmi, politikai és gazdasági helyzetben megfelelő súllyal és 

hatékonysággal kerüljenek képviseletre az önkormányzati érdekek.  

A TÖOSZ 27 éves szakmai múltjával a háta mögött, jelenleg is az ország legnagyobb 

taglétszámú, jelentős nemzetközi kapcsolatokkal, korszerű infrastruktúrával, elismert 

szakértőkkel és magasan képzett szakmai apparátussal rendelkező érdekvédelmi szervezete. 

Helyzetéből adódóan jelenleg az egyetlen olyan önkormányzati érdekvédő szervezet, amely 

képes az érdekképviseleten és - egyeztetésen túl, színvonalas szolgáltatásokat is nyújtani 

tagjainak, illetve igény esetén az egész önkormányzati szférának.  Ebben a munkában 

folyamatosan törekszik a társszövetségek következetes bevonására. 

A TÖOSZ életében a 2016-os esztendő különösen fontos. Egyrészt ettől az évtől a szövetség 

új székhelye a MANORKA projekt keretében létrehozott Önkormányzati Információs és 

Koordinációs Központ. Másrészt a sikeres MANORKA projekt április végi befejezésével úgy 

szükséges biztosítani a projekt eredményeinek fenntartását, hogy az lehetővé tegye a 

folytatást és továbbfejlesztést. Harmadrészt ebben az esztendőben új főtitkár veszi át a 

titkárság vezetését és a szövetség tevékenységének szakmai megalapozását. 

Köszönet és elismerés illeti a TÖOSZ stratégia megalapozó munkájában résztvevőket, így a 

szövetség 2015-ben megválasztott elnökségét, a szövetség titkárságának munkatársait, a 

MANORKA projekt valamennyi résztvevőjét, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Szövetség (KS) munkatársait, a felmérő és elemző munkában résztvevő Helyi 

Obszervatórium (LRMI Local and Regional Monitoring Institute) munkatársait.  

A TÖOSZ stratégia megalapozó összegzését és az egyes részterületekre vonatkozó stratégiai 

dokumentumokat ajánljuk a TÖOSZ elnökségének és a küldöttgyűlésnek, annak érdekében, 

hogy a 2016-2020 közötti időszakban a szövetség munkájának eredményességét és 

hatékonyságát növelje, segítse az önkormányzati érdekérvényesítés hatásosságát, a 

szövetségek közötti tartalmi együttműködést, valamint a települési önkormányzatok számára 

a helyi demokrácia megvalósításához nyújtson segítséget. 

 

Budapest, 2016. április 1. 

 

 

 

Schmidt Jenő a TÖOSZ elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Szakszerűség és szolidaritás. 

 

Küldetés 

 

A TÖOSZ küldetése, hogy az önkormányzati érdekek feltárásával, megfogalmazásával, 

képviseletével, érvényesítésével járuljon hozzá az önkormányzatbarát társadalmi, gazdasági, 

jogi és helyi politikai környezet kialakításához, egyben erősítve a decentralizációt, valamint a 

többszintű kormányzást.   

Jövőkép 

A TÖOSZ – a társ önkormányzati szövetségekkel való együttműködésre törekedve - betölti 

országos érdekvédelmi szerepét, kiteljesíti szolgáltató funkcióját, tudatosan bővíti hálózati 

együttműködését és folyamatosan növeli taglétszámát és önkormányzati érdekvédelmi 

befolyását.  

A TÖOSZ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján is országos 

érdekszövetségnek minősül és a kormányzat lehetséges stratégiai partnere. Ugyanakkor az 

érdekképviseleti munka megfelelő szakmai megalapozottságának biztosítása, valamint a 

szolgáltatások körének bővítése indokolttá teszi a működés anyagi biztonságát, a 

fenntarthatóság garantálását. Ennek érdekében a piaci és gazdasági szemlélet erősítése 

elkerülhetetlen.  

Mindezen szempontok figyelembevételével a TÖOSZ rövid- és hosszú-távú stratégiája 

egyaránt a megerősödést, a fejlődést, a markáns szövetségi együttműködést és a 

taglétszámban a teljességre való törekvést célozza. 

A TÖOSZ megerősödése révén hozzájárul az igazságosabb önkormányzáshoz, az 

önkormányzati működés stabilizálásához és helyi önkormányzati szinten a fenntartható 

demokrácia erősítéséhez. 

A TÖOSZ tevékenységének eredményeként a polgármesterek, önkormányzati vezetők és 

képviselők szervezett felkészítése, képzése és továbbképzése révén javulni fog a helyi 

önkormányzás tudatossága, szakmaisága és hatékonysága. 

A TÖOSZ az önkormányzati szféra tevékenységében érintett szakmai és érdekképviseleti 

szervezetekkel hálózatos együttműködés rendszerét építi ki. 

A TÖOSZ erősíti a magyarországi önkormányzatok hazai együttműködését és a határon kívüli 

együttműködéseket egyaránt. A szövetség aktívan részt vesz elsődlegesen az európai 

önkormányzati szerveződések, valamint a kétoldalú nemzetközi együttműködések 

szervezésében, munkájában. Közös pályázatok révén kívánja tovább mélyíteni az 

együttműködéseket, az önkormányzatok közötti nemzetközi kapcsolatokat. Kiemelt figyelmet 

fordít a szomszédos országok önkormányzati szövetségeivel való partnerségre, különös 

tekeintettel a még nem európai uniós országok szövetségeire. 

 

Alapértékek 

 

A többszintű kormányzás megvalósításának alapja a szubszidiaritás elvének tiszteletben 

tartása, amely megakadályozza, hogy a döntéseket egyetlen hatalmi szintre összpontosítsák, 

és biztosítja, hogy a politikák kidolgozása és alkalmazása a legmegfelelőbb szinten történjen. 

A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása és a többszintű kormányzás egymástól 

elválaszthatatlan: az egyik a különböző hatalmi szintek hatásköreivel függ össze, a másik 

azok interakciójára helyezi a hangsúlyt. 

Az 1990 óta működő magyar önkormányzati rendszer felszabadította a települési közösségek 

önszerveződését, a helyi sajátosságok és identitás erősítését, a lakosság-közeli 

ellátásszervezést, a közösségi döntések nyilvánosságát és számon-kérhetőségét. 



Az elmúlt öt évben jelentős mértékben átalakult a magyar közjogi berendezkedés. A 

kormányzat többnyire centralizációval és államosításokkal válaszol a felmerülő 

közszolgáltatási kérdésekre. Ugyanakkor az elmúlt évek gyakorlata és tapasztalatai alapján 

egyértelműen állítható, hogy a partnerséget nélkülöző, vagy jelentősen visszaszorító 

központosítás jelentős működési zavarokat és ellátási nehézségeket okozott, mind a 

köznevelés, az egészségügy, a szociális ügyek és a hulladék-gazdálkodás, víz és csatorna 

szolgáltatás területén. Az önkormányzatok autonómiája jelentősen csökkent az elvont 

kompetenciák hatására. 

Mindezek következtében erősíteni szükséges az önkormányzatok sajátos helyzetét és az állam 

szervezeteivel való együttműködés partneri jellegét, közös felelősségi rendszerét. 

A TÖOSZ következetesen kiáll az önkormányzati alapértékek védelméért. 

A TÖOSZ tevékenységére a jövőben is a nyitottság és átláthatóság lesz a jellemző. A 

szövetség döntései és dokumentumai a széles nyilvánosság számára a megújult honlapon 

még-inkább elérhető. 

Kiemelt stratégiai területek 

 

A TÖOSZ céljai alapvetően két területre irányulnak: egyrészt a klasszikus érdekvédelemre, 

másrészt elsődlegesen a tagok számára nyújtott folyamatos informálásra és sajátos 

önkormányzati szolgáltatásokra. Természetesen mind a két funkció egymással szoros 

összefüggésben áll, közöttük néha nehéz választóvonalat húzni. Ezen túlmenően, az egyes 

területeket szükségszerűen különböző elemek kapcsolják össze egységes egésszé: pl. a 

kommunikáció vagy a nemzetközi kapcsolatok.  

A kétféle tevékenységi terület elkülönítésére mégis szükség van: a TÖOSZ jövőképe miatt. A 

hosszú-távú célunk, hogy valamennyi helyi, (elsődlegesen települési) önkormányzat a 

tagjaink közé tartozzon. Ennek azonban rajtunk kívül álló korlátai vannak (pl. a 

nagyvárosoknak és a megyéknek is több mint 25 éve van már „teljes-körű” szövetsége, 

valamint az önkormányzati törvény orientáló szabályozása). Így ezek az önkormányzatok az 

érdekvédelmi szerepünk miatt aligha fognak belépni; ebből következően a szolgáltatások 

terén kell okot adnunk a csatlakozásra. Egyes szolgáltatások ingyenesek a tagjainknak, de a 

nem tag önkormányzatnak a részvétele többnyire díjazás ellenében történik. 

 

Stratégiai célok, funkciók és feladatok, valamint eszközök 

 

1. Érdekvédelmi célok és funkciók 

 

Az érdekvédelmi funkció is kettős célt szolgál: egyrészt az önkormányzati érdekek 

érvényesítését, másrészt az önkormányzati szolidaritás erősítését. E tekintetben sem lehet 

elválasztani egymástól a kétféle funkciót, mivel az érdekérvényesítés sikere erősítheti a 

szolidaritást, míg másik oldalról a növekvő szolidaritás és annak kifejeződése viheti sikerre az 

érdekérvényesítést. 

Az önkormányzati érdekvédelem szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy a jövőben is 

legyenek valódi önkormányzatok, vagyis ne csupán a központi hatalom végrehajtó 

szerveződései, hanem a helyi közügyek autonóm intézői, a helyi közszolgáltatások 

differenciált biztosítói, a helyi demokrácia és helyi társadalom erjesztői, védelmezői. 

Amennyiben lesznek önkormányzatok Magyarországon, akkor erősödni fog azok 

érdekképviselete és védelme.  

 

Az önkormányzati érdekvédelem feltétele, hogy az önkormányzati vezetők, különösen a 

polgármesterek higgyenek az önkormányzás erejében és ismerjék fel az új feladat és 

felelősség megosztásban a lehetőségeket. Az átláthatóság és a rendezettség segíti a 



települések fenntarthatóságát és önkormányzatuk megerősödését egyaránt. Az önkormányzás 

nem jelentett és nem jelenthet a jövőben sem mindentől és mindenkitől való függetlenséget, 

így a központi hatalomtól sem, hiszen a jó állam csak az államszervezetet alkotó egyes 

szervezetek, szereplők együttműködése és a kiszámítható partnerség esetén lesz képes 

nyújtani mindazt az itt élők számára, amit európai polgárként joggal elvárnak. 

 

Az erős önkormányzati érdekképviselet és érdekérvényesítés alapvető feltétele, hogy 

valamennyi önkormányzati szint és típus fogadja el a másikat. A kicsi a nagyot és a nagy a 

kicsit. Érvényesülni kell a közös önkormányzati értékeknek és elveknek, valamint a 

szolidaritásnak. 

 

A szövetségek közötti bizalmat tovább kell építeni, majd erősíteni. Az érdekképviselet során 

az érdekképviselők közötti versengés nem vezet sehova sem.  Az érdekképviselet sikere nem 

múlhat a szövetségi képviselők személyi ambícióin. A szövetségek közötti bizalmat erősíti, 

amennyiben folyamatossá válik a közös szakmai egyeztetés. Az erők szétforgácsolása helyett 

a szakmai háttér egyeztetett erősítésére, összehangolására van szükség.  

 

Változtatni kell az eddigi megközelítésen, vagyis ne a mindenkori hatalommal szembe 

szerveződjünk, hanem a saját érdekünkben! Változtatnunk kell abban is, hogy nem elegendő 

azt kifejezni, hogy mivel és miért nem értünk egyet, hanem arra is választ kell, adjunk, hogy 

az egyes vitás kérdést, vagy megoldatlan közszolgáltatási feladatot hogyan oldanánk meg, 

vagyis saját alternatív javaslattokkal kell rendelkeznünk.  

Ebből következően az önkormányzati szférának magának is meg kell fogalmaznia jelen 

társadalmi és gazdasági folyamatainak ismeretében a reálisan megvalósítható önkormányzati 

jövőképet. Ez természetszerűen komoly belső vitákat feltételez a különféle önkormányzati 

típusuk között.  

 

Ahogy az önkormányzás magyarországi keretrendszere, úgy az önkormányzati érdekvédelem 

lehetőségei, szerepe és körülményei is változóban vannak.  

 

Meggyőződésünk szerint a kormányzatnak is érdeke lenne, hogy az egymással és az 

önkormányzással szoros összefüggésben lévő törvényi szabályozások közötti összhang minél 

szélesebb körben megteremtődjön. Ehhez viszont szükséges lenne folyamatos szakmai 

egyeztetésre, hogy a törvények érthetőek, követhetőek és végrehajthatóak legyenek. 

Ahhoz, hogy az önkormányzati érdekek képviseletére hivatott szervezetek közössége valódi 

tárgyaló fele legyen a kormányzatnak mindenképpen meg kell erősíteni a szakértői bázisát az 

önkormányzati oldalnak. Az a mindennapok gyakorlatából jól látható, hogy a nyolc szövetség 

jelen állapotában nem képvisel átütő szakmai erőt. Annak nincs is értelme, hogy valamennyi 

szövetség valamennyi szakmai kérdésben külön szakértőket foglalkoztasson. Az viszont 

elkerülhetetlen, hogy közösen álljon rendelkezésre olyan szakértői stáb, amelyik minden 

felmerülő, az önkormányzatok életét befolyásoló kérdésben képes gyorsan, szakszerűen és a 

gyakorlatra orientáltan választ adni. Ehhez viszont az kell, hogy a szövetségek osszák meg 

egymás között a munkát, vagyis pontosan lehessen tudni, hogy melyik szövetség melyik 

típusú ügyet gondozza.  

 

Megfelelő munkamegosztás és annak megfelelő munka esetén hatékonyabbá válhatna a közös 

érdekképviselet. Ehhez természetesen a szövetségek vezetői között bizalomra van szükség, 

illetve a közös érdekből végzett munkáról folyamatosan tájékoztatni kell a többieket, valamint 

lehetőséget kell adni a munkába való bekapcsolódásra. Az egyes szakterületekért felelős 

szövetség egyben betöltené az adott érdekegyeztetési tanácsban is a képviselői, illetve 



szóvivői szerepet. Ehhez viszont szükséges az egyeztetési rendszer átfogó áttekintésére és a 

szerepek racionális újra osztására. 

 

Javítani kell az önkormányzatok és önkormányzati problémák közérdekű megjelenítésén. 

Törekedni kell a jó példák, általánosítható sikerek következetes bemutatására, mind a helyi 

közösségek, mind az országos közvélemény számára. 

 

A közösen meghatározott értékek védelmére építetten lehet megteremteni az önkormányzati 

szféra egységes tájékoztatási rendszerét. Elengedhetetlenül szükség van a közvélemény 

folyamatos és az önkormányzati szolidaritásra épülő tájékoztatására. Változtatni kell az 

önkormányzatok társadalmi megítélésén, amely elsődlegesen a központi hatalom által 

rákényszerített konfliktus konténer szerepből, valamint a legyengített helyzetből adódik. 

 

A közös munkához megfelelő keretet nyújt az Önkormányzatok nemzeti Együttműködési 

Tanácsa, amelynek első társelnöke a TÖOSZ elnöke lett. A szövetség elnökének vezetésével 

működő Elnökök Tanácsa munkája meghatározó jelentőségű lesz az önkormányzati 

érdekképviselet és érvényesítés közeljövője szempontjából. 

 

Az érdekvédelmi tevékenység területén a meghatározó siker forrása a jogi szabályozásban, 

valamint a költségvetési forráselosztásban rejlik. Ennek következtében az érdekvédelmi 

munkának a jogalkotásra kell fókuszálnia. Ehhez viszont elengedhetetlenül szükség van az 

önkormányzati feladatokkal érintett minisztériumokkal a stratégiai partnerségi 

megállapodások megkötésére. Elsődlegesen a Belügyminisztériummal való partneri kapcsolat 

intézményesítésére van szükség. A jogalkotás folyamatának sikeres befolyásolása feltételezi, 

hogy a jogszabály előkészítés korai szakaszában megkezdődik az érdemi egyeztetés.  

 

A kormányzattal való partneri kapcsolat mellett fontos, hogy intenzív legyen az 

együttműködés az országgyűlési képviselőkkel, az Országgyűlés bizottságaival és 

képviselőcsoportjaival. Miközben értelemszerűen a kormánypárti szereplőkkel való 

együttműködés vezethet elsődlegesen eredményre, a szövetség pártsemleges jellegéből 

adódóan szükséges valamennyi parlamenti szereplő folyamatos, azonos mértékű tájékoztatása 

a kezdeményezésekről. 

 

A partnerség és a lobbizás mellett megfelelő módon szükséges használni a társadalmi 

nyilvánosságot, az egyes akciók során. Jelentősebb ügyek, így különösen a költségvetéssel 

összefüggő központi döntések esetén mindhárom eszköz egyidejű, összehangolt 

alkalmazására van szükség. 

 

2. Nemzetközi tevékenység stratégiai jelentősége 

 

A magyar önkormányzati szövetségek kapacitásainak fejlesztésének egyik kulcsfontosságú 

eleme a nemzetközi együttműködések területe. A TÖOSZ és a KS három sikeres projektet 

valósított meg 2009 óta; és a célcsoportok visszajelzései és a monitoring jelentések szerint 

továbbra is igény mutatkozik e nemzetközi együttműködések folytatására. 

2007 óta a magyar országos önkormányzati szövetségek egységesen a TÖOSZ-t bízták meg a 

nemzetközi tevékenységek koordinálásával. A Belügyminisztériumtól érkező támogatással 

kapcsolatos menedzsment feladatot a TÖOSZ látja el. A rendelkezésre bocsájtott 9 millió 

forintot a CEMR tagdíjra fordítjuk, de ez az összeg nem fedezi teljes körűen a nemzetközi 

szervezet tagdíját, ezért sikerrel kezdeményeztük a CEMR tagdíj mértékének csökkentését. 



Ugyanakkor a Nemzetközi Közös Alap összegének akár kismértékű növelése is látványosan 

megemelné e támogatás hasznosságát. A MANORKA projekt keretében sikerült az ÖNET 

rendszerét megújítani; további stratégiai célkitűzés, hogy a Belügyminisztériummal 

szorosabbra fűzzük az együttműködést a nemzetközi területen is. Nagy sikere volt a 2000-es 

évek elején a német-magyar együttműködésnek; (Baden-Württemberg és Magyarország) 

érdemes lenne e tanulmányutak hagyományát feléleszteni szakmai csereprogramok 

szervezésére, egyrészt a földrajzi közelség másrészt a szakmai és közigazgatási tudáscsere 

okán. Nemzetközi projektek esetén fontos és előnyös a BM Önkormányzati Koordinációs 

Irodának bevonása, így hasznos volna azzal stratégiai együttműködést kezdeményezni. 

A szövetségek nemzetközi munkájának megújítását a proaktivitás mentén érdemes 

végiggondolni annak érdekében, hogy a reaktív szemlélet helyett saját küldetésünk, 

stratégiánk mentén alakítsuk nemzetközi kapcsolatainkat. 

 

Amint a norvég példa is bizonyítja, fontos a nemzetközi hálózatokban való részvétel: 

elsősorban CEMR szakpolitikai munkájába való bekapcsolódás, az Európa Tanács 

Kongresszusa munkájának segítése valamint az EU Régiók Bizottságán keresztül az uniós 

jog, mint hazai érdekvédelmi lehetőség használata. Az Európa Tanács Önkormányzati 

Reformok Szakértői Központjának kidolgozott programjai vannak mind hazai mind 

nemzetközi önkormányzati szintre: a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok fontos alap a 

nemzetközi tapasztalatcseréhez; a Vezetési Akadémia a TÖOSZ képzései közé került, 

megfontolandó Eloge és átláthatósági program végrehajtása jövőbeni projektekben. 

 

Úton az önfenntartás felé – ez lehetne a mottója a szövetségek szolgáltatásainak. A hosszú 

távú fenntarthatósághoz fenntartható finanszírozás kell. Norvég testvérszervezetünk inspiráló 

példája egyelőre kevésbé adaptálható: hiszen az együttműködés és bizalom mentén a KS 

stratégiai partnere Külügyminisztériumuknak. Nálunk egyelőre emiatt a projekteket 

módszertan és szolgáltatások kifejlesztésére érdemes fókuszálni, a szolgáltatásokat 

önfinanszírozó, önfenntartó módon szervezve, amelynek az egyik oka az a tapasztalat, 

miszerint az ingyenes szolgáltatások gyakran értéktelenek. 

A következő önkormányzati szövetségi szolgáltatások nyújtása indokolt nemzetközi szinten: 

- tanulmányutak szervezése 

- testvér-települési kapcsolatok segítése 

- nemzetközi tapasztalatcsere 

- jövőbeni kilátások: nemzetközi képzések és nemzetközi fejlesztésben való részvétel. 

 

A fenti célok érdekében akár az ÖNET rendszerén belül, megfontolandó az együttműködés 

kezdeményezése/újraélesztése a Külgazdasági és Külügyminisztériummal a következő 

területeken: 

- a külföldi igények becsatornázására a TÖOSZ-ba olyan megkeresések továbbításával, 

amelyben magyar települést keresnek együttműködés, közös pályázat, vagy testvér-

települési kapcsolat kialakítását célozzák; 

- tanulmányutak szervezése esetén az adott ország nagykövetségének bemutatására, 

adott ország közigazgatási szervezeteivel kapcsolatfelvétel elősegítése. 

A nemzetközi terület jó kommunikációs felület a szövetségek számára, hiszen a kedvező 

nemzetközi szakmai megítélés erősíti a szervezet pozitív képét kifelé és befelé egyaránt. 

A TÖOSZ hatékony és fenntartható működése szempontjából is elengedhetetlen a külföldi 

partnerszervezetekkel történő intenzív együttműködésen alapuló sikeres pályázatok 

megvalósítása. Törekedni kell a közvetlen brüsszeli európai uniós és a Norvég Alap, illetve a 

Svájci Alap nyújtotta pályázatok elnyerésére. 

 



3. Szolgáltatásfejlesztési célok és funkciók 

 

Elsődlegesen a TÖOSZ tag önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatások tekintetében is 

kettős funkcióról beszélhetünk: egyrészt a tag önkormányzatok megtartása és fejlesztése, 

másrészt új tagok verbuválása. A szolgáltatásnak az igénybevevő számra mindenképpen 

előnnyel kell járnia, ugyanakkor értékarányosnak is kell lennie a befizetett tagdíjhoz képest. 

Ez különösen a nagyobb lakosságszámú települések esetében jelent problémát. 

 

A tagi szolgáltatások jellege és alkalmazhatóságának mértéke jelentősen befolyásolja az 

önkormányzatok döntését a tagsági viszony fenntartása, megerősítése, vagy megszűntetése 

tekintetében. A szolgáltatások – a sikeres érdekérvényesítés mellet – jelentik a felhajtó erőt a 

taglétszám növelése ügyében. 

Az általános információnyújtáson túl a szolgáltatásoknak kézzel foghatónak és célzottnak kell 

lennie. Az információs szolgáltatások egy része nem csupán a tagoknak szól, ezzel is növelni 

a lehetőségét, hogy a még nem tag önkormányzat belépjen a szövetségbe. 

A nem tag önkormányzatok számára nyújtott szolgáltatások tekintetében, viszont 

egyértelművé kell tenni az adott szolgáltatás ellenértékét. A kistelepülések esetében – a tagdíj 

alacsony mértéke következtében – többnyire a szolgáltatás díja meghaladja az éves tagdíj 

mértékét, így ennek folyamatos tudatosítása szükséges. 

Egyértelművé vált, hogy az egyes sikeres képzéseken, tréningeken résztvevő önkormányzati 

vezetők döntésének köszönhetően az így érintetté vált önkormányzatok többnyire a 

szövetségünk tagjaivá válnak.  

Folytatnunk és erősítenünk szükséges a tudásbázisunkat és képzési rendszerünket. A változó 

feltételek és körülmények között az önkormányzás fennmaradása szempontjából meghatározó 

jelentőségű, hogy miképpen tudjuk növelni az önkormányzati vezetők képességét. 

Ugyancsak sajátos szolgáltatásként is felfogható az önkormányzati jó gyakorlatok gyűjtése, 

valamint az immár több éve sikeresen megvalósított Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

Program, amelyet azonban az elkövetkezendő időszakban kiszámítható, tervezhető pályára kell 

helyeznünk, valamint biztosítani szükséges a pályázati rendszer pénzügyi szükségletét, így a 

pályázati szakasz lefolytatásának költségeit, a nyertesek díjait és a díjátadó konferencia költségeit 

egyaránt. 

4. A hatékonysági hálózatok építése 

 

A Norvégi Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) 2002-ben indította útjára a 

Hatékonysági Hálózatok programját, azóta több, mint 350 norvég önkormányzat csatlakozott 

egy-, vagy több hatékonysági hálózat munkájához. A hálózatok segítségével a KS lehetőséget 

biztosít a résztvevő önkormányzatok számára, hogy működésük önmagában történő 

elemzésén, másokkal való összehasonlításán keresztül, valamint tapasztalatcserék 

segítségével fejlesszék, javítsák szolgáltatásaikat. Az elmúlt években a norvég 

önkormányzatok feltérképezték azokat a területeket, ahol fejlesztésre van szükségük, 

intézkedéseket terveztek meg és valósítottak meg az iskolákban, óvodákban, a 

gyermekellátás, építésügy, idősellátás, területein. A hatékonysági hálózat program 

módszertanának  fókuszában az áll,  hogy kiderüljön vajon a bemeneti erőforrások és az 

eredmények között van- e megfelelő kapcsolat, a befektetett energiaforrások arányban állnak 

–e az elért eredményekkel a közszolgáltatás nyújtás során.  A hatékonysági hálózatok 

programjában résztvevő önkormányzatok az egyes szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

feltérképezik és elemzik a szolgáltatások hatékonyságát, rendelkezésre állását, a minőséget és 

a felhasználóktól érkezett visszacsatolásokat.  

 



A szövetség meglévő hálózatai eltérő erősségűek. A több mint 10 éves múltra visszatekintő 

TÖOSZ Polgármesternői Tagozat már kialakította saját kétéves – 2016-17-re szóló –

fejlesztési stratégiáját, amelynek fókuszában a társadalmi felelősségvállalás áll.  

2013-ban alakult meg a TÖOSZ keretein belül az „Innovatív Önkormányzatok Klubja”. 

Létrehozóinak szándéka szerint a klub támogatást nyújthat azoknak az önkormányzati 

vezetőknek, akik elkötelezettek az új és hasznosítható gyakorlati megoldások iránt, ezzel is 

elősegítve az egymástól való tanulás lehetőségét. Az alapítók meggyőződése, hogy a 

települések jövője nem az ott élők számától, hanem cselekvőképességüktől függ. Attól, hogy 

képesek-e felismerni és megbecsülni saját értékeiket, képesek-e mindezt felmutatni 

függetlenül az aktuális politikai-,  gazdasági helyezettől, és a finanszírozási rendszerektől. 

Az Innovatív Önkormányzatok Klubja munkájának segítésében az ülések megszervezésében a 

TÖOSZ főtitkára és a titkárság munkatársai továbbra is aktív szerepet vállalnak. A Titkárság 

adatbázist készít a csatlakozott önkormányzatok elérhetőségeiről a könnyebb kapcsolattartás 

érdekében.  

A 2014-ben létrehozott Történelmi Városok és Települések Hálózata (TTT Háló) élére áll 

az örökségtudatosság ügyének, felismerve, hogy a negyedszázada, 1990-ben létrehozott új 

önkormányzati rendszer egyik jelentős eredménye az erősödő autonómia és hagyományőrző 

törekvések. A települések természeti és épített értékeinek feltárása, ápolása, védelme és 

ismertté tétele felértékelődött, a lokalitás és a helyi identitás felerősödött és előtérbe került. 

Mindennek következtében az önkormányzás és az örökség védelme egymást feltételezik. Az 

örökség védelme és az örökséggel való gazdálkodás egymásra épül és egymást erősíti. 

A TTT Háló jövőbeni tervei és megvalósítandó feladatai között szerepel konferenciák, 

workshopok szervezése, pályázati lehetőségek feltérképezése és erről a tagok informálása, 

pályázatok megírásában segítség nyújtás, tanulmányút szervezése, „Örökségtudatos 

Önkormányzat” díj adományozása.  

A 2015-ben megalakult Közigazgatási Szakmai Szekciót hálózatosodása révén növelni 

tudjuk a választott önkormányzati vezetők aktív részvétele mellett, elsődlegesen a jegyzők és 

közigazgatási szakértők felkészült hozzájárulását az érdekvédelmi és tudásépítő munkánk 

során egyaránt. 

 

5. A szervezet működése, fejlesztése 

 

A/ A jelenlegi szervezet fejlesztése 

A TÖOSZ valamennyi tagönkormányzata képviselőjének aktivitására és közreműködésére 

szükség van. A szervezet erejét a szervezet munkáját megjelenítők sokasága és sokszínűsége, 

ugyanakkor egységes fellépése fejezi ki leginkább. A minél szélesebb-körű tagi részvétel 

ösztönzése különösen jelentős feladatot ró a tisztségviselőkre (elnök, társelnökök, FEB elnök 

és főtitkár), az elnökség tagjaira, a tanácsnokokra és a megyei tagozatvezetőkre. Ezért 

szükséges a választott TÖOSZ szereplők munkájának megfelelő megosztása és 

koordinálása. 

A TÖOSZ elnöke a szövetség első számú képviselője, egyben a TÖOSZ „arca”. Az elnök az 

első számú média szereplő, az új üzenetek megfogalmazója és megjelenítője. A legfontosabb 

elnökségi döntések és a TÖOSZ aktuális álláspontjának megismertetésében az elnök döntése 

alapján a tisztségviselők és a tagozatvezetők szervezetten és összehangoltan vesznek részt. 

A TÖOSZ elnökének munkáját segítik a társelnökök. Az elnök és a társelnökök közötti 

feladat és munkamegosztás elsődlegesen az elnök felelőssége. 

A tanácsnokok az egyes szakterületek elsődleges szakpolitikusai. Munkájuk 

összehangolásában az elnök (társelnökök) vesznek részt, míg munkájukat a titkárság 

referensei segítik, szervezik. Az egyes tanácsnokok munkáját esetenként külső szakértők 

támogatják. A tanácsnokok vesznek részt elsődlegesen a különféle kormányzati 



szakbizottságokban, illetve tartják a kapcsolatot az adott területen tevékenykedő szakmai és 

érdekvédelmi szervezetekkel. A tanácsnokok és munkájukat támogatók egyeztető fórumát 

évente legalább egy alkalommal meg kell szervezni. A tanácsnokok munkájáról folyamatosan 

tájékoztatják az elnökséget. 

A megyei tagozatvezetők szerepe meghatározó a TÖOSZ fejlődése, erősödése 

szempontjából. A megyei tagozatvezetők legitimitása erős, mivel az adott megyében a tagok 

választották meg őket. Nagyon fontos, hogy a tagozatvezetők a megyében szervezzék az 

önkormányzatokat, megfelelő mértékben ismertté váljanak. A megyei tagozatvezetőknek a 

küldöttekkel folyamatos kapcsolatot kell tartaniuk. A megyei tagozatvezetők a küldöttek 

köréből választják ki helyettesüket, aki az esetleges távolmaradásuk alkalmával helyettesíti az 

elnökségi üléseken.  

A küldöttek szerepe a TÖOSZ tagság megőrzésében és a tagság bővítésében meghatározó 

jelentőségű, mivel a legintenzívebb a kapcsolatuk a térségük polgármestereivel. A két 

küldöttgyűlés közötti időszakban a küldöttekkel való személyes kapcsolattartás elsődlegesen a 

megyei tagozatvezető felelőssége. 

 

B/ Az anyagi bázis fenntartása 

A szervezet működése és fejlesztése elengedhetetlenné teszi anyagi bázisának 

megerősítését. 

A TÖOSZ működéséhez szükséges források nagyrészt a tagdíjakból, továbbá pályázatokból, 

konferenciák szervezéséből és reklámbevételekből tevődik össze. Meghatározó a tagdíj 

bevétel teljesítése. Szükséges, hogy a tagdíjat nem fizető települések vezetőit a megyei 

tagozatvezetők, illetve a küldöttek személyesen érjék el. A titkárságnak a tagdíj bevétel 

helyzetéről folyamatosan tájékoztatnia kell az elnökséget és a tagozatvezetőket is. 

Megfontolandó a tagdíj mértékének vizsgálata, illetve esetleges ösztönzők alkalmazása.  

A külső bevételek szempontjából elengedhetetlen a pályázati források folyamatos keresése. 

A hazai pályázati lehetőségek mellett a közvetlen uniós pályázatok lehetőségek szerinti 

elérése is szükséges.  

A TÖOSZ jelentős média felülettel és belső információs hálózattal rendelkezik, amelynek 

révén, az önkormányzati piacon tevékenykedő, vagy az önkormányzatoknál megjelenni 

kívánó gazdasági szereplők piacra vitelében vannak lehetőségeink. Fontos, hogy a TÖOSZ 

vezetői szervezetten segítsék ezt a munkát is.  

Tematikus szakmai konferenciák szervezését is fel kell használni a bevételi források 

növelésére. A szakmai konferenciák szervezése során együttműködésre szükséges törekedni 

az önkormányzati piacon tevékenykedő, megfelelő referenciával rendelkező szervezettekkel 

való együttműködésre. A konferencia közös megrendezésében a konferenciaszervező a 

lebonyolítást, szervezést, a logisztikát biztosítja, míg a TÖOSZ a szakmai tartalmat és a 

résztvevőket biztosítja. 

 

6. A belső - külső kommunikáció 

A TÖOSZ kommunikációja folyamatosan építkezett és bővült. Ugyanakkor a tudatos 

kommunikáció nem jellemzi a tevékenységet minden esetben. Többet tesz a szövetség, mint 

amennyi látszik! A munkafolyamat részévé kell tenni a kommunikációt. 

A TÖOSZ kommunikációjában a legfőbb képviselő, az elnök elsődlegességét kell biztosítani. 

Ugyanakkor arra kell törekedni, hogy az aktuális TÖOSZ álláspont lehetőség szerint több 

csatornán és több szinten is egyidejűleg megjelenjen. Ezért a kommunikáció összehangolására 

és vezénylésére van szükség. Az átfogó kampányok esetén az elnök megszólalásával indul a 

program, amelyhez kapcsolódnak elsődlegesen országos médiákban a társelnökök, míg a 



megyei tagozatvezetők a megyei és lokális médiákban mondják „ugyanazt”. Az üzenetek 

tartalmi megalapozása szakmai alapon a titkárság feladata. Társadalompolitikai ügyekben és 

vitákban a TÖOSZ választott vezetői, míg a szakmai kérdésekben a főtitkár, illetve a titkárság 

munkatársai vesznek részt.  

 

Belső kommunikáció: 

 

„A jó belső kommunikáció az együttműködés szellemét erősíti; amely a jó vezetés 

félreismerhetetlen jele.” 

Az önkormányzati szövetség jó belső kommunikációs stratégiája folyamatosan 

információkkal látja el a vezetőséget, titkárságot és a tagokat. Segít a tagoknak azonosulni a 

szövetség céljaival, erősíti egy együvé tartozás érzését, harmonikus munkakörnyezetet teremt 

és növeli a hatékonyságot.  

- Az Elnökségnek és a Titkárságnak mindenről mélyreható információkkal kell 

rendelkezniük egyrészt a döntéshozatal másrészt a felmerülő újabb ötletek és 

javaslatok miatt. 

- Az Elnökségnek és az alkalmazottaknak tisztában kell lenniük minden eredménnyel, 

menedzsment ügyekkel.  

- A tagoknak igénye van arra, hogy hírekhez jussanak az önkormányzatok szélesebb 

köréről, arról, hogy mi történik az önkormányzati szférában. 

A fentiekre tekintettel érdemes megfontolni az online hálózatépítés lehetőségét: 

- Az egyik kézenfekvő eszköz erre a Facebook csoport szervezése. Ehhez 

magánszemélyként kell a TÖOSZ egyik vezetőjének a Facebook profilját a TÖOSZ 

céljaira szentelni.  

- A másik lehetőség a zárt közösségi blog, amit jelszóval lehet elérni, bárki szerkeszthet. 

Olyan, mint egy kör-email-es levelező lista, csak sokkal rendezettebbek maradnak az 

információk. Egyfajta tudástárként is szolgálhat, ráadásul a véleményvezérek 

gondolatai is eljuthatnak a TÖOSZ más tagjaihoz. 

- Google Csoportok: A Google Csoportok a közösségi élmény továbbfejlesztése: 

lehetővé teszi, hogy internetes fórumokat és e-mailes csoportokat hozzon létre, 

valamint csatlakozzon ezekhez. A Csoportok segítségével dokumentumokat, képeket 

és naptármeghívásokat is megoszthat. https://groups.google.com/forum/#!overview  

 

Külső kommunikáció: 

 

Rövid és releváns információkkal kell kifelé kommunikálni a minél jobb érthetőség 

érdekében. A külső kommunikáció egyik legfontosabb szegmense a médiával való 

kommunikáció. 

A médiakapcsolatok terén a TÖOSZ időszakosan kiemelkedő eredményt tudott felmutatni, 

más politikai környezetben, vagy más társadalmi környezetben kevésbé kimagaslót. Korábban 

rendszeresen rendezvényt szerveztünk az újságíróknak; ami követendő példa a jövőben is.  

A TÖOSZ sajtólistáját is érdemes lenne alaposabb kutatómunkával felfrissíteni, hiszen 

folyamatos az átrendeződés a média önkormányzatokkal foglalkozó szegmensében is. 

Ráadásul az online újságírás népszerűbbé válásával a cikkek jellege, hossza és 

megfogalmazása is sokat változik; amihez a TÖOSZ üzeneteinek is alkalmazkodni kell. 

A helyi médiával való kapcsolat erősítése is korábban felmerült és megfogalmazott célkitűzés, 

ami jól is működik a megyei rendezvények során. Ezek szerzőit kellene listába szedni, 

hálózatot építeni belőlük és a sajtóközleményeket nekik is megküldeni, esetleg a 

sajtórendezvényekre is kaphatnának meghívókat rendszeresen. 

 

https://groups.google.com/forum/#!overview


 

 

A TÖOSZ legfőbb belső hírforrása az ÖNkormányzat című folyóirat, a Hírlevél és a Honlap. 

A TÖOSZ kommunikációjához jelenleg rendelkezésre álló egyéb csatornák: rendezvények, 

képzések, tanulmányutak, workshopok, személyes megbeszélések, telefonos kapcsolattartás, 

körlevelek, célzott e-mail, területi konzultációk, kiadványok, sajtóközlemények, televíziós, 

rádiós interjúk, megszólalások. Csatlakozás más országos, vagy nemzetközi kampányhoz. 

Felmérések a tagok véleményéről, igényeiről. Közigazgatási, kormányzati egyeztetések, 

ÖNET. Ismertető táblák, roll-upok, logó, Bannerek. Facebook, és YouTube. 

A kommunikáció sikere az összehangoltságon, tudatosságon és a hálózatosodáson múlik. 

 

Az előzőekben összegzett legfontosabb stratégiai lépések megvitatása és elfogadása után, 

szükséges hogy az elnökség az elkövetkezendő időszakban tárgyalja meg a TÖOSZ 

részstratégiáit. 

A TÖOSZ stratégiája fogja meghatározni a szövetség tevékenységét a következő 

választási ciklusig terjedő időszakban. 

 

Budapest, 2016. március 29. 

 

 

Dr. Zongor Gábor 

TÖOSZ főtitkár 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


