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Önkormányzati Kutatóintézet 
* 
 

Régóta fennálló önkormányzati igény alapján, a Kormány 2014 decemberi döntését 
követően, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Karán létrejött 
az Önkormányzati Kutatóintézet, hogy megteremtse az önkormányzati rendszer 
fejlesztésének, szabályozásának, irányításának, kiszolgálásának tudományos igényű hátterét. 
A magyar önkormányzatok működési feltételeit befolyásolni képes tudás és képzés 
biztosításával, naprakész tudományos, elvi és módszertani, gyakorlati tapasztalatok 
összegyűjtésével, elemzésével és közzétételével hozzájárulhat a jövő önkormányzatainak 
kialakulásához. 
 
Az a tény, hogy az intézmény felsőoktatási keretek között jött létre és bontakozik ki, sajátos 
követelmény és lehetőség a működés és szolgáltatások irányultságát illetően, mind 
tudományos és oktatási, mind gyakorlati értelemben. 
 
A kutatóintézeti működés tartalmi céljainak meghatározásában rendelkezésre állnak az 
irányadó szakmai források; kiemelten az államreform koncepció, a közigazgatás- és 
közszolgáltatás-fejlesztési stratégia irányai, és nem utolsósorban a helyi önkormányzatokra 
vonatkozó európai uniós elvárások.  
 
A klasszikus – XX. század végéig meghatározó – tudományos kutatóintézeti működéssel és 
szervezettel szemben támasztott követelmények a jelen körülmények között már csak kis 
mértékben irányadók. Az elmélet, a módszertan és a gyakorlat sokkal intenzívebb kapcsolata 
és a tudásmenedzsment technológiák fejlődésének példátlanul gyorsuló üteme azt jelenti, 
hogy a tudományos kutatásnak és a tudományszervezésnek a korábbiakhoz képest, sokkal 
érzékenyebbnek kell lennie a politikai, társadalmi, gazdasági, környezeti, technológiai 
körülmények alakulására. A kutatóintézet profilját ezért egy újonnan formálódó tudományos 
szakterület, az önkormányzattan mentén lehet definiálni. 
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Az önkormányzati kutatások sajátossága a tudományos és szakmaközi megközelítés, amely 
egy gyakorlatban működő komplex intézményrendszer minden oldalú, perspektivikus 
fejlesztését, társadalmi – szociológiai, vezetéstudományi, közösségi, gazdasági – kiszolgálását 
alapozza meg, kíséri figyelemmel. Olyan komplex témákat kíván kutatni, olyan fejlesztési, 
irányítási és működési gyakorlatot kíván megmutatni és közvetíteni a helyi önkormányzatok 
számára, amelyeket egyetlen hagyományos kutatás sem kezel a maga teljességében, a 
gyakorlat közvetlen orientálásának igényével.  
 
Ez meghatározza a Kutatóintézet koncepcionális alapjait, nevezetesen 

 
o tematikus irányultságát, amely aktuális, alkalmazott, komplex, közigazgatás-fejlesztés 

orientált; 
o működésének jellegét, amelyben a projektek, modellprogramok, szolgáltatások 

intenzív kapcsolatban állnak a gyakorlattal; 
o nyújtandó szolgáltatásait, mint kutatás, innovatív fejlesztés, tudásmenedzsment, 

képzés, továbbképzés, tanácsadás; 
o alkalmazott eszközrendszerét, amely a hagyományos eszközök (tanulmánykötetek, 

konferenciák) mellett intenzív hálózati jelenlétet, önkormányzati interaktivitást és 
erős IT támogatás jelent (térinformatika, networking); 

o szervezeti kereteit, mint a partnerség, a műhelyek, a hálózati szervezeti rendszerek, 
és a projektszervezetek. 

 
A Kutatóintézet mindezek alapján vizsgálni kívánja azokat a kérdéseket, hogy mit jelent: 
 

o a helyi önkormányzás általános szerepe, funkciója és minősége a helyi gazdaság és 
társadalom fejlődésében, valamint a szervezetfejlesztésben; 

o az önkormányzatok feladatrendszere, köz- és társadalmi felelősségük korszerű 
értelmezése tekintetében; 

o önkormányzás szervezete és működése a modern, tudásalapú, információs 
társadalomban és gazdaságban; 
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o a helyi kormányzás, az önkormányzati teljesítmény összehasonlító hazai és 
nemzetközi értékelése;  

o az önkormányzati stratégiai és operatív tervezés rendszere, illeszkedése az átfogóbb 
tervezési rendszerekbe; 

o az önkormányzati gazdálkodás stabilizálása, az állami költségvetés és a helyi 
gazdaság rendszerébe történő illeszkedés viszonya; 

o a demokratikus, részvételi, közösségi önkormányzás működése a modern 
társadalomban, a helyi demokrácia érvényesülésével; 

o az önkormányzati rendszer kulturális (társadalmi, szakmai, szervezeti és személyes) 
alapjai, a sajátos közigazgatási kulturális beágyazódás tükrében; 

o a helyi közszolgáltatás-szervezés és menedzsment tudományos, módszertani 
megalapozottsága, a közmenedzsment működése és működtetése. 

 
Az Önkormányzati Kutatóintézet működése a kutatási-fejlesztési területeken olyan 
tevékenységi és szolgáltatási formákban szeretne megnyilvánulni, mint: 

 
o közreműködés szabályozási, fejlesztési, irányítási döntések előkészítésében (elemző, 

megvalósítási, ill. hatástanulmányok, javaslatok, tanácsadás); 
o egyes aktuális kutatási témák feldolgozása (alapozó tanulmányok, elemzések, 

szakmai viták, fórumok); 
o fejlesztési projektek szervezése, menedzselése (programjavaslatok, saját projektek, 

közreműködés átfogóbb programokban); 
o modellfejlesztések szervezése és lebonyolítása (új intézmények, megoldások 

gyakorlati kipróbálása, értékelése); 
o a fejlesztések, az innováció ösztönzése, segítése (a jó gyakorlatok gyűjtése, 

értékelése, elismerése, módszeres terjesztése); 
o önkormányzati tudásmenedzsment rendszer működtetése (szakmai adatbázis, 

tudásközpont, tudásmegosztási és szaktanácsadói hálózat szolgáltatásai); 
o a közigazgatási képzés támogatása, a kutatási, fejlesztési eredmények képzési, 

továbbképzési rendszerekbe történő beépítése révén, valamint 
o az önkormányzati szakemberek képzése, kiszolgálása (képzési programok, kutatási 

projektekbe történő bevonás, karriertámogatás). 
 
A Kutatóintézet – különös tekintettel a kutatási-fejlesztési terület komplexitására, 
tudományközi, ágazatközi és szektorközi jellegére – természetesen a fenti célokat hosszú 
távon kívánja megszervezni és biztosítani. 

 
Projektszervezetből „tudományszolgáltató” szervezetként kívánja jelenlétét stabilizálni a 
helyi önkormányzatok életében és a közigazgatástudomány területén. Első lépésben a 
KÖFOP adottságainak és feltételeinek megfelelően projekteket indít, amelyek egyrészt a 
fenntarthatóságot biztosító „termékek és szolgáltatások” alapját adják, másrészt 
iránymutatásul szolgálhatnának a helyi önkormányzatok szervezetfejlesztést, önfenntartást 
és öngondoskodást szolgáló stratégiáinak. Ezen túlmenően a Kutatóintézet deklarált célja, 
hogy megalapozza „örökös” létét, egy önkormányzattani diszciplína akadémiai elismertetése 
révén. 
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Az Önkormányzati Kutatóintézet 2016. júliustól önálló honlappal kíván dolgozni, addig a 
Közszolgálati Egyetem honlapján keresztül érhető el. Bármely érdeklődő ezen keresztül 
juttathatja el kérdéseit, észrevételeit, javaslatait számunkra. 
 
Farkasné dr. Gasparics Emese  
intézet igazgató 
 


