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A Helyi 
Önkormányzatok 
Napja elé

A TÖOSZ tárgyévenkénti életében is meg-
figyelhetők ciklusok az egész évet jellemző 
érdekvédelmi tevékenység mellett. Az I. fél-
évben hangsúlyosabb a TÖOSZ belső szer-
vezeti életével kapcsolatos tevékenység, a 
II.  félév a küldöttgyűlés által meghatáro-
zott feladatok végrehajtása és tagjaink tu-
dásbázisának erősítése.

Szeptember 30-a a Helyi Önkormányza-
tok Napja. Így az ünnep előtt egy pillanat-

ra megállva, számvetést készít az ember, hol is tartunk, mi várható az 
önkormányzatok számára, mi lesz az önkormányzatokkal?

Dr. Dukai Miklós önkormányzati helyettes államtitkár Hajdúszo-
boszlón, a XXV. Országos Jegyző-Közigazgatási Konferencián 2017. 
szeptember 21-én tartott előadásában a helyi önkormányzatok jövőjé-
re vonatkozó polgármesteri aggályokra reflektálva megerősítette, hogy 
nem tud olyan kormányzati szándékról, amely meg kívánja változtat-
ni a helyi önkormányzatok jelenlegi rendszerét és 2019 után is lesz min-
den településnek önkormányzata.

Az önkormányzatok hivatalaiban dolgozó megfelelő szakértelem-
mel rendelkező köztisztviselők léte, megtartása alapfeltétele az önkor-
mányzati működésnek. Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 2017. 
szeptember 12-én az ÖNET Önkormányzati Oldalának ülésén tájékoz-
tatta a jelenlévőket, hogy a kormány a nyári szünetet követően első ol-
vasatban már tárgyalta a köztisztviselői bérrendezésről szóló javasla-
tot, amelynek egyik alapja a Belügyminisztériumban folytatott nyári 
bértárgyalások során megfogalmazott TÖOSZ-javaslat. Bízunk ben-
ne, hogy 2018. január 1-jétől megtörténik a köztisztviselői béremelés is.

Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat 
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat 
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai 
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy 
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők 
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.  
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § 
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban 
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat 
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a 
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye 
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való 
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség 
felelősséget nem vállal.
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Helyi közszolgáltatás 
információs rendszer 
(IKIR) fejlesztése  
és bevezetése
Szerző: Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára

A Helyi közszolgáltatás információs rendszer 
(IKIR) fejlesztése és bevezetése a Belügyminisz-
térium KÖFOP-2.3.1-VEKOP-16-2016-00001 kód-
számú kiemelt projektje. 

Az IKIR projekt stratégiai célja a települési 
önkormányzatok által ellátandó helyi közszol-
gáltatások helyi és állami szintű tervezésének, 
valamint a helyi szintű operatív feladatellátás 
megszervezésének és fejlesztésének támogatása. 
Ennek megfelelően az IKIR a helyi önkormány-
zatok hatáskörébe tartozó helyi közszolgáltatá-
sokra fókuszáló vezetői információs és döntés-
támogató rendszer. 

Az IKIR hatékonyan támogathat a helyi köz-
szolgáltatások kapcsán olyan elemzési, döntés-
előkészítő tevékenységeket, amelyeket a telepü-
lési önkormányzatok és a helyi közszolgáltatások 
kapcsán érintett ágazatirányítói szintű, központi 
szervezetek a napi működésük keretében rend-
szeresen végeznek:

 – az önkormányzatok esetében a helyi köz-
szolgáltatások ellátásának feladatméretezé-
séhez, a feladatellátási struktúra tervezésé-
hez, optimalizálásához,

 – az érintett ágazatirányítói szintű, központi 
szervezetek esetében a helyi közszolgáltatá-
sok ellátásához kapcsolódó központi koor-
dinációs, felügyeleti, szabályozási és finan-
szírozási feladatokhoz 

kapcsolódó információs és elemzési igények kiszol-
gálása.

Az IKIR fő szolgáltatásai az alábbi funkciók 
köré csoportosíthatók: (1) a forrásrendszeri ada-
tok elemzését kiszolgáló, támogató funkciók; (2) 
önkormányzati feladatellátás tervezését, elemzé-
sét támogató funkciók; (3) elégedettség-mérési 
funkciók; (4) az IKIR központi szakmai karban-
tartási, felhasználó támogatási és működtetési 
folyamatai.

A forrásrendszeri adatok elemzését 
kiszolgáló, támogató funkciók
Az IKIR a helyi közszolgáltatások, ezen belül is 
elsősorban a helyi önkormányzatok által köte-
lezően, vagy speciális feltétellel kötelezően ellá-
tandó közszolgáltatások feladatellátási struktúrá-
jának elemezhetővé, tervezhetővé, tételét kívánja 
biztosítani.

Az IKIR-ben megtalálható adatok és informá-
ciók elsődlegesen központi forrásrendszerekből 
származnak, melyekbe az önkormányzatok, önkor-
mányzati intézmények, közfeladatot ellátó egyéb 
intézmények meglévő adatszolgáltatási kötelezett-
ségei alapján jelenleg is adatot szolgáltatnak. Az 
adatok rendszeres időközönként történő átadás-
átvételére forrásrendszerenkénti megállapodá-
sok és protokollok kerülnek kialakításra, ezáltal 
az önkormányzatoknak új adatszolgáltatási köte-
lezettsége az IKIR irányába nem keletkezik.

Az IKIR mint vezetői információs és döntés-
támogató rendszer a felhasználói lekérdezéseket 
a szakrendszeri adatszolgáltatások közszolgálta-
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tásokat érintő adatainak strukturált elemzései-
vel és lekérdező funkciók segítségével szolgálja ki. 

A fentiekhez önálló folyamatok szabályozzák 
az adatok ellenőrzését és betöltését. A forrásrend-
szerekből történő adatátvétel történhet online 
(interfészen keresztüli automatikus átvétel, vagy 
web-es felületen tárolt helyről történő átvétel) és 
offline (adathordozón történő átvétel) módon. 

Az IKIR felhasználói az IKIR elemző modulja 
segítségével előre meghatározott adatszerkezetű 
riportokat kérdezhetnek le, vagy egyedileg össze-
állított adatszerkezetű riportokat generálhatnak, 
azokon összetett elemzéseket végezhetnek a for-
rásrendszerektől átvett adatokra építve, figye-
lembe véve akár a hasonló települési adottságok-
kal rendelkező települések kiválasztása útján elér-
hető nyilvános információkat is.

További, a felhasználó által személyre szabható 
lehetőség az elemzéshez kapcsolódó gyors infor-
máció elérésben az információs pult és annak 
kezelése, mely egy felületen tud megmutatni min-
den olyan adott települési információt, amelyek 
az adott felhasználó számára a legfontosabbak 
és az IKIR adattárházából kinyerhetők. Az ele-
mek megjelenítésénél fontos a vizualitás, hiszen 
az ennek a felületnek a szerepe egy nagyon gyors 
és intenzív információ átadás. 

Önkormányzati feladatellátás 
tervezését, elemzését támogató 
funkciók
Az IKIR önálló modulban lehetőséget biztosít 
az önkormányzatok számára a közszolgáltatási 
feladatellátási sturktúrájuk rendszerben történő 
leképezésére és komplex elemzésére, a tervválto-
zatok összevetésére, illetve az egyes forgatóköny-
vek szimulációjára. Tekintettel arra, hogy a rög-
zített adatok a helyi szintű vezetői döntés-előké-
szítést szolgálják, azokat alapesetben csak a ter-
vezést végző önkormányzat tekintheti meg, de 
lehetősége van saját döntése alapján elérhetővé 
tenni azokat más önkormányzati (pl. társulás-
ban lévő másik önkormányzat) felhasználók szá-
mára is. A forrásrendszerből nyert adatok mellett 
az önkormányzatoknak lehetősége van az önkor-
mányzati alapadatok IKIR-be történő feltöltésére 
és folyamatos karbantartására is.

A funkció használatának első része a kijelölt 
közszolgáltatásra vonatkozó helyi feladatellátási 
struktúra (intézmények és közfeladat ellátási 
helyek viszonyának) definiálása. 

Ezt követően a funkció használatával lehetővé 
válik az önkormányzatok számára: 

 – a jelenlegi feladatellátási struktúra elem-
zése,

 – a rendszerbe bevitt tervek összehasonlí-
tása, összehasonlító elemzések elvégzése, 
valamint 

 – a feladatellátási struktúra módosítása, 
optimalizációja, az ellátás módjára vonat-
kozó alternatívák képzése, modellezése.

Elégedettségmérési funkciók
Az IKIR elégedettségmérési funkciója haszná-
latával minta kérdés- és kérdőívbankra támasz-
kodva az önkormányzati felhasználók kérdőíve-
ket állíthatnak össze a közszolgáltatások minősé-
gével kapcsolatos vélemények felmérése céljából. 
A funkció használatáról és az összeállított kér-
dőív tartalmáról az önkormányzatok dönthet-
nek a helyi közszolgáltatási hangsúlyok ismere-
tében. A települési közszolgáltatásra vonatkozó 
elégedettségmérési eredmények csak az érintett 
település számára lesznek elérhetőek. 

Az elégedettségmérés eredményeinek feldol-
gozásával egyértelmű képet kaphatnak az önkor-
mányzatok és a közszolgáltatás teljesítésében köz-
reműködők arról, hogy az közszolgáltatásokat 
igénybe vevő állampolgárok, szervezetek milyen 
véleményt és elvárásrendszert alakítottak ki az 
igénybevett közszolgáltatások minőségével, elér-
hetőségével, igénybevételével kapcsolatban.

A rendszer elemzi a beérkezett válaszokat és 
megjelöli a kiugró értékeket, ezáltal támogatja 
az adattisztítási és adatelemzési tevékenysége-
ket. Az önkormányzatok részletesen elemezhe-
tik a a beérkezett elégedettségmérési eredmé-
nyeket, az IKIR adattárába publikált eredmé-
nyek elemzési lehetőségei pedig bővíthetőek az 
egyéb forrásrendszerből származó közszolgál-
tatást érintő adatok összevetéssel. Az önkor-
mányzati felhasználó az ügyfelek (lakosság, vál-
lalkozások stb.) által adott válaszokból muta-
tókat állíthat elő az elégedettségi adatok IKIR 
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forrásrendszeri adatokkal való együtt-elemez-
hetősége érdekében.

Az IKIR segítségével az adatfelvétel (adatbe-
gyűjtés) online módon (vagy akár papír alapon) 
is megtörténhet, valamint a felmérés státusza 
(kitöltési arány) is folyamatosan követhető. Az 
elégedettségmérési adatokat csak a felmérést 
végző helyi önkormányzatok munkatársai lát-
hatják, de az önkormányzatok által publikálha-
tók, azaz a „gazda” önkormányzat szándékainak 
megfelelően tetszés szerint megoszthatók más 
önkormányzatokkal.

IKIR központi szakmai karbantartási, 
felhasználó támogatási 
és működtetési folyamatai
Az IKIR rendszer közvetlenül biztosít adathoz-
záférési és elemzési lehetőséget az önkormány-
zat által arra feljogosított felhasználó számára, 
ugyanakkor összetettebb elemzések elkészíté-
sét a tervezetten Belügyminisztérium szerveze-
tén belül létrehozandó IKIR szakmai támogató 
központ is segíti. 

A létrehozandó szervezet lesz felelős az IKIR 
napi szintű szakmai, operatív működtetéséért, 
valamint a szükséges vezetői döntéseket előkészítő 
szolgáltató szervezetként kerülhet kialakításra.

Az IKIR-hez való hozzáférés
Az IKIR felhasználói körének kiemelt csoportja a 
helyi közszolgáltatások ellátására kötelezett helyi 
önkormányzatok, amelyekből tervezetten leg-

alább 1000 önkormányzathoz tartozó regisztrált 
felhasználó elérése a cél a fejlesztési projekt lezá-
rásának időpontjáig, azaz az IKIR éles indulásáig. 
Az önkormányzatok IKIR rendszerhez csatlako-
zása önkéntes alapon történik.

Az IKIR eléréséhez kapcsolódó felhasználói 
törzs felállítását előregisztráció útján (is) tervezi 
a Belügyminisztérium biztosítani. A regisztrált 
felhasználók hozzáférésének engedélyezése pol-
gármesterek és jegyzők számára a Belügyminisz-
térium a jogosultság ellenőrzése és jóváhagyása 
után, további önkormányzati felhasználó hozzá-
férésének karbantartása az adott önkormányzat 
BM által jóváhagyott felhasználója útján történik.

A regisztráció, illetve a rendszer indulását köve-
tően a rendszerbe történő bejelentkezés a Köz-
ponti Azonosítási Ügynök (KAÜ), azaz a NISZ 
Zrt. által biztosított központi elektronikus ügy-
intézési szolgáltatás igénybevételével történik, a 
felhasználó saját ügyfélkapus felhasználói fiókjá-
val, vagy az e-személyi igazolvány használatával.

Az egyes felhasználók, a szerepkörükhöz ren-
delt jogosultságok alapján különböző IKIR funk-
ciókat érhetnek el. Önkormányzati és központi 
szinten – adatérzékenységi szempontok miatt – 
egyaránt kétszintű jogosultságkezelés érvényesül:

 – Az önkormányzatok esetében a (fő)polgár-
mester és a (fő)jegyző, mint kiemelt felhasz-
náló, a teljes IKIR portálfunkcionalitáshoz 
hozzáférhet, és további hozzáférési jogo-
sultságokat oszthat ki szakterületi kollégák, 
mint felhasználók részére.

IKIR disszeminációs rendezvényei
Az IKIR-rendszer indítása 2018 első negyedévé-
ben várható. 

A felhasználói regisztrációt és használatbavé-
telt megelőzően 2017 utolsó negyedévében hét 
magyarországi régiót érintő rendezvénysoroza-
tot tervezünk, ahol bemutatjuk a fejlesztés főbb 
funkciót, az elemzések gyakorlati jelentőségét, és 
felhasználási lehetőségét.

A BM Önkormányzati Koordinációs Iroda hon-
lapján is elérhetővé válnak a rendszer kialakításá-
nak és használatbavételének információi.

CSO hirdetes.indd   1 18.08.17   09:13
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Közigazgatás Napja
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak 
és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének 
(MKKSZ) meghívására történelmi helyen, a buda-
pesti Újvárosháza Dísztermében gyűltek össze 
Magyarország köztisztviselői, kormánytisztviselői, 
állami tisztviselői a központi igazgatás, a területi 
kormányhivatalok, és az önkormányzati hivata-
lok állományából egyaránt, a magyar közigazga-
tás egységének megóvása érdekében szerveződött 
régi-új ünnepen, – az ezen a néven első alkalom-
mal megrendezett – a Közszolgálat Napján.

Tarlós István az MKKSZ rendezvényén kifej-
tette: a köztisztviselők, a közalkalmazottak tart-
ják fenn az államigazgatást, ezért anyagilag és 
erkölcsileg is meg kell becsülni őket. Ő nem har-
colni, hanem „mint barátokkal megegyezni” akar 
a kormányzattal arról, hogy az önkormányzati 
alkalmazottak ugyanolyan elbírálás alá essenek 
e téren, mint az államiak – emelte ki. „A kor-
mány képviselői ismerik ezt a problémát, tudok 
róla, hogy folyik a gondolkodás ennek az orvoso-
lására” – fogalmazott.

A történelmi falak között egy közigazgatás-
történeti eseményt hoznak létre a megjelentek, 
új szakasz, új időszámítás indulhat a Közigaz-
gatás Napja meghirdetésével – mondta Boros 
Péterné, az MKKSZ elnöke. Hangsúlyozta, elen-
gedhetetlen a szektorban dolgozók megbecsü-
lését biztosítani, hiszen miközben sokak bére 
2008 óta nem emelkedett, „egy köztisztviselő-
nek a helyi középosztályba kell tartoznia”. Meg-
jegyezte, hogy készek a kormányzattal tárgyalni 
a helyzet rendezésére.

Az eseményen több önkormányzati szövetség 
vezetője is képviseltette magát.

Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke elmondta: 
a TÖOSZ már 2016-ban is kiemelten hangsú-
lyozta, hogy egyértelműen szükséges az önkor-
mányzati hivatalokban dolgozó köztisztviselők 
bérének rendezése, hiszen az idén már kilence-
dik éve nem került sor béremelésre. A TÖOSZ 
mindig is azon a véleményen volt, hogy az önkor-
mányzati közszolgáltatások megfelelő színvona-
lon történő ellátásának meghatározó feltétele a 
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szolgáltatást biztosító dolgozók megfelelő anyagi 
és szakmai elismerése – tette hozzá Pergő Mar-
git. Kiemelte: különösen a pénzügyi, számviteli 
feladatellátás területén áll fenn annak veszélye, 
hogy a kieső kollégák helyére nem tudnak fel-
venni megfelelő végzettséggel rendelkező mun-
katársat, így előfordulhat, hogy a feladat határidő-
ben történő ellátása nem lesz mindig biztosított.

„Nem fogadható el, hogy a kormányzat nem 
kezeli egységesen az állami és az önkormányzati 
igazgatásban dolgozókat, az önkormányzati köz-
tisztviselők joggal érezhetik mostohagyermeknek 
magukat az állami rendszerben. Óriási lett a sza-
kadék az elmúlt nyolc évben a kormánytisztviselők 
és az önkormányzati alkalmazottak bére között. 
Azon kevés településen tudják emelni a bérüket, 
ahol számottevő a helyi adó bevétel” – hangsú-
lyozta a TÖOSZ társelnöke.

2017. július 17-én 5000-nél több tisztviselő és 
műszaki, gazdasági segítő, több mint 100 pol-
gármesteri hivatalban két órára letette a mun-
kát, mivel július 14-én, a sztrájkot megelőző első 
egyeztetésen nem született megegyezés a bérek-

ről. A Belügyminisztériumban 2017. július 27-én 
folytatódtak a tárgyalások, melyen a belügyi tár-
cát Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkár 
képviselte. 

A tárgyaláson a TÖOSZ részéről Schmidt Jenő 
elnök tett javaslatot a helyzet rendezésére. Állás-
pontja szerint nem a jelenlegi 38 650 Ft értékű illet-
ményalapot kell emelni – ez minden érintettre sze-
mélyesen hatna – hanem inkább a hivatali dolgo-
zókra jutó, ma 4 580 000 Ft költségvetési fejpénzt 
(feladatfinanszírozást) kellene növelni. Ennek ma 
70%-a a bér és közteher – az arány megtartását 
ki lehet kötni – a többi az irodarezsi.

Az önkormányzati szervezetek többsége által is 
támogatott javaslat szerint a munkáltató önkor-
mányzatoknak jobb mozgásteret adna ez a meg-
oldás. Tehát 2017-ben az éves ellátást – időará-
nyosan – október elsejétől 5 380 000 Ft-ra kel-
lene emelni, mert ez még költségvetési törvény 
módosítást sem igényel, bár ugyanez már elke-
rülhetetlen lehet 2018-ra és 2019-re. (Bővebben: 
http://xn--tosz-5qa.hu/news/248/73/Elorelepes-az-
onkormanyzati-koztisztviseloi-bertargyalason/)

Pergő Margit



Interjú

harmadik negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu 9

A polgármester kezében: 
Zamárdi, „A Balaton szíve”
Szerző: Hajós Anna

Zamárdi városka a Balaton déli partján, Siófok és 
Balatonföldvár között. A település reklámszlo-
genje és a gyönyörűen karbantartott több kilo-
méteres szabad-strand szobra „a Balaton szíve”. 
Dombján felépített kilátójából a tó, Tihany és az 
északi part panorámája csodálható meg. Nya-
ranta, különösen a már hagyományossá vált, fiata-
lok tízezreit idecsábító óriásrendezvények idején, 
elképesztő mértékűre sokszorozódik az itt lévők 
száma. És meg kell oldani, méghozzá úgy az ellá-
tásukat, hogy zökkenőmentes legyen, jól érezzék 
magukat az ide látogatók, és közben az itt lakók 
és a nyaralótulajdonosok érdekei se sérüljenek. 
Csákovics Gyulát, Zamárdi polgármesterét erről 
is faggatjuk, hogyan lehet mindezt véghezvinni?

– 2006 óta vagyok itt polgármester, előtte egy 
ciklus alatt alpolgármester voltam, 1992-2004-ig 
pedig a településfejlesztési bizottság elnökeként 
dolgoztam. Bizony megkönnyebbülten sóhaj-
tottunk a kollégáimmal most, hogy vége a nyár-
nak. Nagyon sűrű volt. A napokban ért véget a 
Strandfesztivál, gyakorlatilag ez egy szezonzáró 
rendezvény volt. Rengetegen jöttek, augusztus 
20-án szintén, és a feladatokban elfárad a hiva-
tal is. Ugyancsak csökken ilyenkorra a dolgo-
zók és a helyi lakosok, de a nyaralótulajdonosok 
türelme egyaránt.

– Hány lakosuk van?
– 2700–2800 az állandó lakosok száma. Egy 

helyi ingatlanra négy nyaralóház jut, vagyis mint-
egy húszezer főre duzzad fel a számuk a nyári idő-
szakban. A településre érkező üdülővendégekkel 
30-40 ezerre is emelkedik ez a szám. Ez nyilván-
valóan jelentősen igénybe veszi az infrastruktú-
rát és az állandó lakosoktól is türelmet igényel, 
számukra azt is jelenti, hogy a vásárlásnál töb-
bet kell várakozni, nehezebb parkolni. De nem 
panaszkodunk. Amit idén megfigyelhettünk az, 
hogy a környezetünkben mindenütt fizető stran-
dok vannak a mienk kivételével, ezért azután a 
nyár folyamán igen sokan érkeznek ide egynapos 
turisták, akár még Budapestről is, hiszen nálunk 
még a parkolás is ingyenes a strandnál. Sok a pan-
zió és négycsillagos szálloda is van Zamárdiban. 
Vendégéjszaka tekintetében és idegenforgalmi 
bevételben, hosszú évek óta, a Balaton parton a 
harmadikak vagyunk Siófok és Füred után. Meg-
előzzük a nálunk nagyobb településeket. 

– Különös az elhelyezkedésük is; ha jól emlék-
szem, a Balatonszéplak–Alsó vasútállomás is már 
Zamárdi területe…

– Így van. Közigazgatásilag Zamárdi, Zamárdi–
Alsó és Széplak–Felső a településünk határa. Csákovics Gyula
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– Miből élnek az állandó lakosok?
– Egy részük a nyárból, sok lakos vállalkozó, 

sokan dolgoznak az önkormányzatnál, annak 
intézményeinél. Például a városüzemeltetésnél, 
az óvodában. Tapasztaljuk, hogy az utóbbi idő-
ben úgy költöznek ide lakosok, hogy távolabbra 
járnak el dolgozni, akár Székesfehérvárra, de még 
Budapestre is. 

– Annyira jó az összeköttetés?
– Igen, az autópályán a sebességi határokat 

betartva is 60 perc alatt fel lehet érni a fővárosba, 
a városon belül már nehezebb a közlekedés. 

– Hallhatnánk valamit Zamárdi különleges-
ségéről, az ott folyó ásatásról?

– Igazán közel áll hozzám az avar kori ásatás, 
ugyanis dédapám hívta fel a kaposvári múzeum 
figyelmét a sírokból eső kimosta csontokra. A 70-es 
években kezdődött a feltárás. Először Bakay Kor-
nél, a Somogy megyei Múzeumok vezető régésze 
volt az ásatás vezetője, ő 34 sírt kutatott meg. Mint 
középiskolás, 1980-81-ben magam is dolgoztam 
ott. Fontosnak tartom a leletanyagok bemutatását, 
mert akkor válik igazi kincsé, ha a nagyközönség 
is megismerkedhet vele. 2005-ben szerveztem egy 
fotókiállítást, ez volt az első alkalom, amikor az 

érdeklődők szembesülhettek ezzel a leletanyaggal, 
mert addig nem volt igazán publikálva. Az elmúlt 
három évben az önkormányzat ismét felkarolta 
az ásatásokat. Eddig 3000 sírt kutattak meg, és 
még várhatóan 2000-2500 lehet itt. 

– Melyik időszakból valók?
– Van köztük a római korból és keltákat is temet-

tek itt. Balogh Csilla régész felügyeli ezt a munkát. 
A középkorban kirabolták a sírokat, ám mostaná-
ban találtak néhány olyant nagyon mélyen, ame-
lyet akkor a sírrablók nem fedeztek fel. Az idei év 
érdekessége a most meglelt két lovas sír, amelynél 
a ló csontváza és szerelése is meglett. A leleteket 
nemcsak feltárják és restaurálják, hanem antro-
pológusok vizsgálják. Korunk technikája lehe-
tővé teszi, hogy sok, eddig nem ismert, az adott 
korra és népcsoportra jellemző adathoz jussa-
nak. Római kori településnyomokat, kútmarad-
ványokat is találtak. 

– Maradt-e a meglelt tárgyak közül néhány 
Zamárdiban?

– Kaposvárra került az összes leletanyag, de 
miután fontosnak tartom, hogy a mai gyerekek 
is megismerkedjenek ezzel a korral, a helyi iskolá-
ban a múzeum munkatársaival berendeztettünk 
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néhány évvel ezelőtt egy vitrint. Ebben nemcsak 
avar, hanem bronzkori és még ezt megelőző idő-
szakból is vannak például halászati eszközök. 2013-
ban, a városháza felújításakor a nagyteremben, 
amely egyúttal a házasságkötő terem is, ennek 
szellemében úgy rendeztek be itt a szakembe-
rek két új vitrint, hogy egyikben női, a másikban 
férfi használati eszközök kaptak helyet. A nyaraló 
tulajdonosok, de még az üdülővendégek is bejár-
nak ide a hivatalos órákban megtekinteni ezeket. 
Jöttek már csoportok is; úgy működik, mint egy 
kis mini múzeum. Természetesen nem mond-
tunk le arról, hogy egyszer majd nagyobb meny-
nyiségben is bemutassuk a leleteket.

– Csak nyáron van ásatás?
– Igen. Egyrészt az egyetemisták ilyenkor tud-

nak dolgozni jönni, másrészt a vezető régésznő 
az isztambuli egyetemen vendégprofesszorként 
oktat, és a nyári szünetben, a szabadsága alatt 
végzi a feltárást. 

– Elkészült a település arculati kézikönyve? Ter-
veznek valamilyen fontos beruházást?

– A munka folyik. Úgy emlegetnek bennünket, 
mint fesztivál fővárost a Balaton partján, össze-
kötve Zamárdit a nagy rendezvényekkel, hiszen 

itt kerül sor a Balaton Sound-ra, és a Strandfesz-
tiválra. Ezeken keresztül sokan ismerik a telepü-
lés nevét. Az elsőnél érdekesség, hogy az egyetlen 
olyan hazai rendezvény, ahol a résztvevők aránya 
ötven százalékban külföldi. Éves szinten a költség-
vetésünk egyharmadát tudjuk fejlesztésre, beru-
házásokra fordítani már jó néhány éve. A város 
költségvetése másfél milliárd forint, fél milliár-
dot erre szánunk. Meg is látszik a településen. 
A pályázatokhoz minden alkalommal tudtuk az 
önerőt biztosítani. Évente 80 milliót költünk az 
utak felújítására. Halad a balatoni korzónk épí-
tése is, amelyet a közműfejlesztéssel fogunk majd 
megkoronázni. 

– Zamárdi új tagja a TÖOSZ-nak. Milyen segít-
séget, lehetőséget tart fontosnak ebben a kapcso-
latban?

– Miután a TÖOSZ önkormányzatokat tömö-
rítő és egyúttal érdekvédelmi szervezet, minden-
képpen szükségesnek tartom a hozzá tartozást. 
Lehetőséget nyújt tapasztalatot, eszmét cserélni, 
megosztani egymással a gondjainkat, bajainkat. 
Adott esetben segítséget kérni, vagy segítséget 
nyújtani. Mindenképpen fontosnak, hasznosnak 
érzem a rendszerbe, a szövetséghez tartozást. 
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Gyulaháza kitörési 
lehetősége: az Űrhajózási 
(Space) kiállítás
Szerző: Hajós Anna

Az Észak-Alföldön, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
kis települése Gyulaháza. Történelme a honfog-
lalás koráig nyúlik vissza; a hagyomány és a leírá-
sok szerint Árpád egyik vezéréről, vagy katonai 
főméltóságáról kapta a nevét. Az 1300-as évektől 
szerepel leírásokban is a helység. A közel kétezer 
lakosú község polgármestere Bardi Béla László, 
aki többszörös csúcstartó a hazai településvezetők 
között. Ő az egyetlen, akit 22 évesen választottak 
meg pénzügyi végzettséggel – akkor tanácselnök-
nek – és azóta, 41 éve, folyamatosan betölti a veze-
tői tisztet. Jellemző a helyiek tiszteletére és szere-

tetére, hogy a rendszerváltás óta soha nem volt a 
választásokon ellenfele. A kezdetektől TÖOSZ tag 
Gyulaháza; Bardi Béla László hosszú ideig tiszt-
séget töltött be a szervezetben, mostanra azon-
ban úgy döntött, a fiatalokat kell helyzetbe hozni.

– Honnan indultak abban az időben? 
– Nehéz helyzetből. Gyulaháza a nyolcvanas 

évek közepéig hatályos terület és településfejlesz-
tési országos tervekben „szerepkör nélküli, fejlesz-
tésre nem kijelölt egyéb településként” szerepelt. Ez 
tulajdonképpen mindent elmond a község akkori 
helyzetéről, lehangoló jövőképéről. Ennek ellenére 
a rendszerváltás időszakáig nagyjából felzárkóz-
tunk a környezetünkhöz. Normális körülmények 
között van egy élhető településünk, ám hiányzik 
a jövőkép, és ezért költöznek el az emberek. 2000 
körüli lakosunk van. Csökkent az iskolások és az 
óvódások száma.

– Nincs munkalehetőség?
– Itt a kisvárdai térségben kevés. Mára 

nálunk az önkormányzat a legnagyobb foglal-
koztató, mintegy száz fővel. Néhány családi 
vállalkozás van a községben, minimális foglal-
koztatással, és vannak, akik jövedelem kiegé-
szítés címén, 1-2 hektáron gazdálkodnak.

– Milyen kitörési lehetőséget látnak?
– Eddig is próbáltuk megragadni a sporttu-

rizmus iránt érdeklődők figyelmét. Úgy tűnik, 
ez sikeres, mert évente mintegy háromezer ven-
dégéjszakát töltenek nálunk ebből a célból. Dön-
tően a kosárlabda, a kézilabda és a röplabda ked-
velői jönnek, használva a sportcsarnokunk adta 
lehetőségeket, a nemzetközi versenyekre alkalmas 
méretű pályákat, és a nyolcvan személyes vendég-Bardi Béla László
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házakat. Van uszodánk, amely a gyerekek úszás-
oktatását is szolgálja, konditerem, fittness terem, 
tekepálya is használható. Edzőtáborokat, a val-
lási turizmus résztvevőit, családokat látunk ven-
dégül.  Szívesen jönnek, szeretnek nálunk lenni. 
A konyhánk is nagyon jó.

– Mire lehetnek büszkék? 
– Sok mindent építettünk önerőből. Nem gya-

kori dolog ez az önkormányzatok között, de fel-
építettük saját beruházásként a települést úgy, 
hogy amikor mások 300-400 ezer forintért készí-
tettek egy négyzetméternyit, mi 30-40 ezerért. 
Így készültek a vendégházak, az éttermünk, vala-
mint a sport és szabadidőközpont is saját kivite-
lezésben. Most gyönyörű filagóriákat építünk. 
Valamikor nagyon szegények voltunk, most már 
sok helyre el tudjuk vinni a vendéget, van mivel 
dicsekednünk.

– Milyen pályázatokon sikerült eredményt 
elérni? Lehetett az újságokban olvasni, hogy egy 
űrközpontot szeretnének létesíteni…

– Ez valóban egy közeli és most már megvaló-
sulni tűnő lehetőség. 2016-ban adtuk be a TOP-os 
pályázatot a meglévő kiállítóterem bővítésére, és 
ez bekerült a megyei projektbe. Az egyetlen eddigi 
magyar űrhajós, Farkas Bertalan, a mi Bercink, 
gyulaházi származású. Első lépésként a szülő-
háza már önkormányzati tulajdon, mögötte van 
egy repülés – űrrepülés történeti kiállító terem, 
amelyet szintén az önkormányzat építtetett és 
üzemeltet. Rengetegen látogatják; akik a sport-
turizmus miatt jönnek, azok is mind megnézik 
a kiállított anyagokat. A Közlekedési Múzeumtól 
kaptuk ezeket, ők is rendezték a kiállítást. Most, 
hogy bezárt Budapesten ez a múzeum, kézen-
fekvő volt, hogy bejelentkeztünk az űrrepülés-
történet egész anyagára és a repüléstörténetnek 
arra a részére, amelyet egy nagy, könnyűszerke-
zetes hangárcsarnokban el tudunk helyezni. Ezt 
sikerült elérnünk. A csarnok építésére elnyert 
pénz a számlánkon van, a kiemelt turisztikai tér-
ség támogatására kiírt EU forrás révén. Terveink-
ben szerepel az elnyert támogatásból kerékpárút 
kialakítása is, egy újabb sportolói kör idevonzása 
a megfelelő szolgáltatások biztosításával.

– Már most is van egy ég felé törő MIG-21-es, 
emlékművé átalakított vadászgépük!

– Kecskeméten láttunk meg a reptérnél egy 
ilyen emlékművet, és nagyon megtetszett nekünk 
is. Akkor ezek a gépek még benn voltak a magyar 
honvédség repülési rendszerében. Sikerült szerez-
nünk egyet. Beleillik a repüléstörténeti anyagok 
közé. Nagy hírértéke volt az Űrközpont létesítés 
bejelentésének, sokan bántották a kormányha-
tározatot és bennünket is. Pedig ez számunkra 
kitörési lehetőség a nagymértékű elvándorlás, a 
demográfiai mutatók romlása megállítására. Tár-
gyaltunk a megyei képviselőkkel, Seszták Miklós 
nemzeti fejlesztési miniszter úrral. Úgy hozna a 
terv nagy látogatottságot, ha interaktív megol-
dásokkal, szimulátorokkal, élethű modellekkel 
tennénk érdekessé a helyszínt. Ezekkel ki lehetne 
majd próbálni, átélni a repülést, űrrepülést. Így 
hosszabb ideig, akár reggeltől estig is ott tartaná 
a kiállítás a látogatókat, nemcsak végigszalad-
nának a látnivalókon, a kiállított tárgyak mel-
lett. Terveinkben több mint százezres éves láto-
gatottság szerepel. Úgy érzem, ez minden eddigi 
negatív dolgot pozitívvá fordít majd Gyulaháza 
életében. Elképzelhető sokak hazaköltözése, az 
üres lakások megtelése, vagyis községünk jövője 
hosszú távon biztosított lenne. Közvetve és köz-
vetlenül is munkahelyeket teremtene az űrhajó-
zási kiállítás megvalósulása. Megmozgatja az itt 
élők fantáziáját is, kellenek a látogatók kiszolgá-
lására éttermek, cukrászdák. 

– Mikorra várható ez?
– A kormányhatározat szerint 2017-2020 

között. Azért örültem rettenetesen, amikor meg-
találtam ezt a lehetőséget, mert lelki szemeim-
mel már attól tartottam, hogy ez a település az 
enyészetté lesz, pedig Gyulaháza egy kis csoda. 
Várhatóan az amúgy is rendszeresen hazaláto-
gató Farkas Bertalan is ott lesz a megnyitón. 
Hiszen már ott van az eredeti űrhajós kezeslá-
basa, amit a Szaljut űrállomáson viselt, az űrál-
lomás makettje, amelyen odafenn nyolc napig 
dolgozott. Ott van az a bizonyos, magyar kuta-
tók által készített Balaton műszer, amely az űrha-
jósok szellemi teljesítőképességét volt hivatott 
mérni. Vannak űrhajós ételek. És még annyi min-
den, ami a repüléshez, űrhajózáshoz kapcsoló-
dik. Mind igazi különlegesség, ritkaság, egyedi, 
csak itt látható relikvia.
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„Újragondolt városok – 
digitalizálás felsőfokon”
Szerző: Süvegjártó Csaba, a TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezetője, Iregszemcse polgármestere

A szerdai ünnepélyes megnyitón a közel ezer meg-
hívott vendéget, köztük számos külföldi település-
vezetőt Peter Padourek, a házigazda város pol-
gármestere köszöntötte. Ezt követően az Osztrák 
Városok Szövetségének elnöke, Michael Häupl 
üdvözölte a résztvevőket. Megnyitóbeszédében 
idén is kitért a városok és tartományi közpon-
tok fontosságára, melyek az egészségügy, az okta-
tás, a gazdaság és a szolgáltatások terén súlyponti 
szerepet töltenek be. Éppen ezért különösen fon-
tos ezek megerősítése, hogy ezt a szerepet képe-
sek legyenek a jövőben is megőrizni. Növelni kell 
a vidék megtartóerejét elsősorban az elvándorlás 
megelőzése érdekében. Häupl szerint az elkövet-
kezendő években, évtizedekben különös figyel-
met kell fordítani az oktatásra és az az integráci-
óra. Mindkettő rengeteg pénzbe kerül, de a jólét 
és a biztonság érdekében ez a jövő két legfonto-
sabb befektetése. A szövetség továbbra is elköte-
lezett a feladatfinanszírozás rendszerének meg-
reformálásában. 

A Szövetség elnöke a közgyűlés központi témá-
jához kapcsolódóan kiemelte, hogy a digitalizáció 
robbanásszerű fejlődése komoly kihívást jelent az 
osztrák települések számára. A legfőbb ezek közül 
a digitális analfabetizmus leküzdése. „A digitális 

forradalom minden polgárra hatással van. Alap-
jaiban fogja megváltoztatni az életünket, ugyan-
úgy, mint annak idején az ipari forradalom. A tár-
sadalom egy része széleskörű digitális tudással 
rendelkezik, de sokan vannak, akik nehezen, vagy 
egyáltalán nem képesek eligazodni a megváltozott 
világban. A jövő társadalma nem nélkülözheti eze-
ket a kompetenciákat. A helyi önkormányzatokat 
komoly társadalmi felelősség terheli abban, hogy 
ezt a digitális szakadékot megszüntessék. Éppen 
ezért ösztönöznünk kell a helyhatóságokat arra, 
hogy a lemaradóknak segítséget nyújtsanak a jövő 
felé vezető út megtalálásában” – mondta Häupl. 
Mindebben kiemelt szerepet szán az oktatásnak. 
Véleménye szerint a bőségesen rendelkezésre álló 
információ a kulcs a használható tudás megszer-
zéséhez. A minőségi oktatás mindamellett, hogy 
előfeltétele a munkaerő-piacon való érvényesü-
lésnek, alapja lehet egy olyan demokratikus és 
európai értékeken nyugvó társadalom kialaku-
lásának, amelyben a tolerancia, a szolidaritás és 
az egymás iránti tisztelet alapvető emberi norma. 

„Big Data”
A magánélet és a munka területén roham-
tempóban fejlődő digitalizáció egyre növekvő 

Az Osztrák Városok Szövetsége, a fenti mottóval rendezte meg 67. közgyűlését a 
Salzburg tartománybeli Zell am See-ben. A kongresszusi központban 2017. május 
17. és 19. között megtartott rendezvény központi témája a digitális világ és annak 
hihetetlenül gyors fejlődése volt. Az előadások nagyrészt a témában végzett kutatások 
eredményeit mutatták be, de számos előadó a saját településén már működő 
stratégiákat prezentálta, mint „jó gyakorlatot”. A három napon át zajló intenzív 
munka és az interaktív előadások megpróbáltak segítséget nyújtani a résztvevők 
számára, eszközöket és útmutatást adva ahhoz, hogy hatékony választ tudjanak adni 
a „digitális forradalom” okozta kihívásokra. 
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adatmennyiségeket eredményez. A „Big Data” 
a cégek, az intelligens hálózatok, a magánszek-
tor és az egyéni felhasználók által világszerte 
és napi szinten előállított óriási adatmennyi-
séget jelenti. Strukturáltan és kielemezve ez 
a rengeteg információ a mindennapi élet szá-
mos területére – egészségügy, ipar, kereskede-
lem – van nagy hatással.  Óriási hasznot hozhat 
a cégek és ügyfelek számára. Elég, ha csak az 
internetes kereskedelemre gondolunk. A Szö-
vetség elnökhelyettese, Bregenz polgármes-
tere, Markus Linhart a témához kapcsolódóan 
kiemelte, hogy az önkormányzatok adminiszt-
rációját is egyre inkább befolyásolja a digita-
lizálás. Éppen ezért olyan szakemberekre van 
szükség, akik a megfelelő közigazgatási isme-
retek mellet rendelkeznek széleskörű digitális 
tudással is. Mindemellett szükséges az adatvé-
delmi szabályozás megreformálása oly módon, 
hogy az ne akadályozza sem a gazdaság sem a 
közigazgatás működését. Éppen ezért az Oszt-
rák Városok Szövetsége indítványozza az adat-
védelmi törvény átdolgozását úgy, hogy az egy-
értelműen szabályozza és szavatolja a felelősség-
teljes közigazgatás működését anélkül, hogy túl-
zott bürokráciát vagy költségterheket okozna. 
A Szövetség felszólítja a kormányt és a tarto-
mányokat, hogy széleskörűen és ingyenesen biz-
tosítsák az önkormányzatok számára az általuk 
szolgáltatott és tartományi, illetve állami szin-
ten gyűjtött, az osztrák nyilvántartásban már 
rendelkezésre álló információkhoz, adatokhoz 
való hozzáférés lehetőségét. 

A megnyitó rendezvény ünnepi szónoka Vik-
tor Mayer-Schönberger, az Oxfordi Egyetemen 
működő Oxford Internet Institute-nak az internet 
irányításával és szabályozásával foglalkozó pro-
fesszora, a „Big Data” című könyv szerzője volt, 
aki maga is Zell am See-ból származik. A digitális 
forradalom társadalmi következményeiről szólva 
többek közt kiemelte: „A napjainkban rendelke-
zésre álló óriási adatmennyiség lehetőséget nyújt 
számunkra életminőségünk javítására. Mi kell 
ehhez? Az, hogy ezt az adattömeget megfelelően 
elemezzük és strukturáljuk. Az így nyert informá-
ciók sokasága mindannyiunk számára új ablakot 
nyit a világra, ezáltal jobb döntéseket hozhatunk. 

Nyilván ehhez alkalmazkodva meg kell változtatni 
a gondolkodásmódunkat is.” 

A szerdai program a kongresszusi központ-
ban megtartott kulturális programmal színesí-
tett gálavacsorával ért véget.

A közgyűlés második napja hagyományosan 
a szövetség tisztújító közgyűlésével kezdődött. 
A határozatok elfogadása után a résztvevők négy 
munkacsoportban folytatták a munkát, amelyek-
ben a rendezvény mottójához kapcsolódó témá-
kat dolgoztak fel. 

Az 1. munkacsoport az online-kereskedelem 
rendkívül gyors fejlődésének és elterjedésének 
a városokra gyakorolt hatását járta körül. Mi 
lesz a városközpontokkal, a bevásárló utcákkal 
és bevásárló központokkal. Eltűnnek? Túlélhe-
tik? Milyen hatással lehet mindez a turizmusra? 
Hogyan lehet hatékonyan reagálni ezekre a kihí-
vásokra? A felkért előadók erre vonatkozóan szá-
mos stratégiát és már működő gyakorlati példát 
mutattak be a munkacsoportban részt vevő tele-
pülésvezető számára.

A 2. munkacsoport a „Big Data” témakörét 
dolgozta fel, annak potenciális jövőbeni hatá-
sait elemezve.

A 3. munkacsoport – amelynek előadásait 
magam is végig hallgattam – a sport, a kultúra 
és a szabadidő dimenziójában vizsgálta az önkor-
mányzatok szerepét. Ausztriában rendkívül jó a 
kulturális, illetve sport- és szabadidős tevékeny-
ség eltöltésére alkalmas infrastruktúra kiépített-
sége. A lakosság természetesnek tartja és elvárja 
az önkormányzatoktól ezek biztosítását és fenn-
tartását. Azonban nem számolnak a rendkívül 
magas fenntartási költségekkel, amelyeket a tele-
pülések gyakran más kötelező feladataik finanszí-
rozása és működtetése rovására ide koncentrál-
nak. A változatos szabadidős és kulturális kíná-
lat mindamellett, hogy jó életminőséget garan-
tál, komoly vonzerőt jelent az idegenforgalom 
számára is. Éppen ezért az ebbe fektetett pénz jó 
befektetés, csak meg kell találni a fenntartáshoz 
és működtetéshez szükséges forrásokat. A felkért 
előadók többsége egyebek mellett a közös finan-
szírozásban lát lehetőséget. Különösen a nagy 
és költségigényes szabadidős létesítmények ese-
tében – mint például a fürdők – lehet célrave-
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zető az önkormányzatok együttműködése. Egy 
jól átgondolt megállapodás jelentősen javíthatja 
a létesítmény kihasználtságát könnyebbé téve 
ezáltal annak fenntarthatóságát.

A 4. munkacsoport témáját tekintve az oszt-
rák oktatási rendszer aktuális kérdéseit, problé-
máit járta körül. Abban már a diskurzus elején 
mindenki egyetértett, hogy időszerű és szükséges 
annak megújítása. A munkában részt vett többek 
közt Sonja Hammerschmid oktatási miniszter 
is. A középpontban olyan kérdések szerepeltek, 
mint: Megfelel-e az osztrák oktatási rendszer a 
társadalom elvárásainak és a gazdaság követel-
ményeinek? Korszerűnek tekinthető-e az óra-
rend, a frontális tanítás és az osztályozás rend-
szere? Milyen pedagógiai programra van szükség 
a tanulók képességeinek feltárásához? Hogyan 
lehet őket a legjobban felkészíteni a munka vilá-
gában történő érvényesülésre? Egyszóval: Milyen 
legyen a jövő iskolája? A miniszter asszony sze-
rint Ausztria jelenlegi oktatási rendszere átlago-
san teljesít, de az egyre nagyobb kihívások miatt 
szükség van a reformokra. A digitalizációban rejlő 
lehetőségek kihasználása elősegítheti a tanulók 
problémamegoldó képességének, felelősségtu-
datának és alkalmazkodóképességének fejlődé-
sét. Kreatív és képzett fiatalokra van szükség, fel 
kell tárni a bennük rejlő tehetséget. Vonzóvá kell 
tenni számukra az iskolát. Mindehhez megfelelő 
oktatási infrastruktúrára, jó pedagógiai programra 
és megújulni képes pedagógusokra van szükség. 

A csoport résztvevői számára egy Vorarlberg tar-
tománybeli és egy dél-tiroli (Olaszország) város 
polgármestere mutatta be, hogyan működik náluk 
már most a „Jövő iskolája”.

A szervezők csütörtök délutánra idén is kitűnő 
keretprogramokat kínáltak. Zell am See és kör-
nyéke varázslatosan szép, bőségesen kínál látni-
valókat. Maga a város a kristálytiszta tó partján 
egy kis ékszerdoboz. A völgybeli júniusi nyár és 
a havas hegyek kontrasztja lenyűgözően szép és 
érdekes. Mintha csak festették volna. Én Kaprunt, 
azon belül a 3029 méter magas Kitzsteinhornt 
választottam, mint délutáni úticélt. 

A nap végén igazi „csúcstalálkozón” vettünk 
részt. A meghívott vendégek részére Salzburg tar-
tomány és Zell am See városa a Kitzsteinhornon, 
2450 méter magasan található Alpinzenterben 
adott fogadást. 

A pénteki zárónap hagyományosan a munka-
csoportok témavezetőinek összefoglalóival, majd 
a városszövetség főtitkárának a közgyűlést bezáró 
beszédével kezdődött. Ezt követően Christian 
Kern szövetségi kancellár mondott beszédet.

A rendezvény a Szövetség zászlajának a jövő 
évi közgyűlést megrendező város részére történő 
átadásával zárult. Erre 2018 júniusában kerül sor 
és Ausztria legnyugatibb városa, Feldkirch lesz a 
helyszíne. Wilfried Berchtold, a város polgár-
mestere ezzel az aktussal egyidejűleg, jelképesen 
átadta a jövő évi rendezvény meghívóját a jelen-
lévők számára.
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Örökséggazdálkodási 
szeminárium 
Veszprémben
Szerző, fotó: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

Porga Gyula, Veszprém város polgármestere, 
a TÖOSZ Történelmi Városok és Települések 
Hálózatának elnöke házigazdaként köszöntötte 
a megjelenteket. Elmondta: a francia vendégek-
kel töltött idő is azt bizonyítja, hogy nagyon sok 
mindent lehet egymástól tanulni. Felidézte azt 
az előző esti beszélgetést, melynek során Jean-
Michel Marchand, Saumur polgármestere azt 
javasolta, hogy össze kellene gyűjteni az európai 
önkormányzatokkal kapcsolatos jó gyakorlatokat 
és abból összegyúrni egy általános európai önkor-

mányzati működési feltételrendszert. „Ha ezeket 
összeraknánk, akkor az biztos, hogy Franciaor-
szágból az örökséggazdálkodás, az örökségvéde-
lem lenne az, amit mindenképpen európai álta-
lános gyakorlattá kellene tenni” – mondta Porga 
Gyula. Az a gondolkodás, ami az örökséggazdál-
kodás vonatkozásában a francia önkormányzato-
kat és kormányzatot jellemzi, az egész Európa szá-
mára példaértékű. Leegyszerűsítve, a magyar és a 
francia szemlélet között az a különbség, hogy ha 
egy magyar településnek, vagy az államnak van 

Francia és magyar előadókkal, résztvevőkkel tartott örökséggazdálkodás, turizmus és 
gazdaság-fejlesztés témájú szemináriumot a Francia Magyar Kezdeményezések (INFH), 
a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) és Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 2017. június 15-én, a Veszprémi Polgármesteri Hivatal 
épületében. Az előadásokat kérdések és válaszok, majd tapasztalat és eszmecsere 
követte, olyan kapcsolódó témákkal, mint Veszprém 2023-as Európa Kulturális Főváros 
pályázata.
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egy műemlék épülete, akkor az energiáink jelen-
tős része arra megy el, hogy a felújításra honnan 
lehetne pénzt szerezni. Ezzel szemben a francia 
gyakorlat – nagyon lecsupaszítva természete-
sen – arról szól, hogy van valahol egy műemlék, 
annak van egy története, és azt a történetet pró-
bálják értékesíteni, ami óriási különbség – tette 
hozzá. Elmondta: a francia állam bőkezűen támo-
gatja ezeket a kezdeményezéseket, a franciák nem 
örökségvédelemről, hanem örökséggazdálkodás-
ról beszélnek. Más kérdés, hogy a helyi közössé-
gek, a helyi önkormányzatok hogy tudnak ebből 
a lehetőségből ténylegesen hosszú távú fenntart-
hatóságot biztosítani és bevételhez juttatni az 
önkormányzatot és az ott működő vállalkozásokat.

A polgármester felhívta a figyelmet a szemi-
nárium második céljára, és kiemelte: mivel Vesz-
prém az Európa Kulturális Fővárosa címre pályá-
zik, egy ilyen történelmi városban nagyon fontos 
és a pályázatban is szeretnék megjeleníteni az 
épített örökséget, és az ezzel való gazdálkodás-
ról markánsan írni. Porga Gyula ezért is külön 
köszönetét fejezte ki Veszprém testvérvárosa, 
Saumur város polgármesterének, Jean-Michel 
Marchand-nak, hogy ellátogatott Veszprémbe. 
„Fontos a pályázatban, hogy esetleges nemzetközi 
projekteket hogyan tudnak kialakítani” – emelte 
ki Porga Gyula.

Marie-France Bottarlini, a Francia Magyar 
Kezdeményezések (INFH) elnöke megköszönte 
Veszprém polgármesterének a szeminárium meg-
szervezésében szerepet vállaló személyek és szer-
vezetek munkáját. Elmondta, az INFH 1994 óta 
próbálja segíteni a magyar és francia önkormány-
zatok közötti, valamint az önkormányzati szövet-
ségek közötti együttműködéseket. Az INFH kez-
detektől fogva a francia-magyar kapcsolatok fon-
tos szereplője – tette hozzá. 1992 óta nemzetközi 
önkormányzati kapcsolatok egyre aktívabbak let-
tek, ez kifejezetten látható a francia-magyar kap-
csolatokon. „Ezt próbáljuk a magunk eszközeivel 
elősegíteni azzal is, hogy tematikus együttmű-
ködéseket támogatunk, mint az örökségvédelem, 
határon átnyúló együttműködések, illetve a rövid 
ellátási láncok” – mondta. „Ez lehetővé teszi azt 
is, hogy a Magyarország iránt érdeklődő önkor-
mányzatok között Franciaországban is megtalál-
juk a megfelelő szinergiát” – hangsúlyozta az INFH 
elnöke. Kiemelte, hogy a munka során igyekeztek a 
TÖOSZ-nak is megfelelő francia partnert találni, 
2010 óta létezik ez az együttműködés a „Sites et 
Cités Remarquables de France”-szal (magyarra for-
dítva Francia Kivételes Helyszínek és Városok Egye-
sülete), és ennek az együttműködésnek köszönhető 
részben, hogy létrejött a TÖOSZ-on belül a Tör-
ténelmi Városok és Települések Hálózata. A tava-

Marie-France BottarliniPorga Gyula
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lyi, harmadik alaklommal megrendezett Francia–
Magyar Önkormányzati Találkozón egy informális 
csoport jött létre, ami az örökségvédelmi együtt-
működést célozza, ott merült fel a mostani veszp-
rémi szeminárium ötlete, ezt egészíti ki az októ-
berre tervezett budapesti, majd egy nagyváradi, 
francia- román-magyar találkozó.

Marie-France Bottarlini kiemelte: a szemi-
nárium kettős célt teljesít, egyrészt az országos 
szövetségek közötti együttműködést is elősegíti, 
elmélyíti, valamint az önkormányzatok, városok 
közötti kétoldalú együttműködéshez is hozzá-
járul. Az INFH elnöke üdvözölte, hogy Vesz-
prém városa készül az Európa Kulturális Fővá-
rosa 2023 címre. „Bízom benne, hogy ez lehetősé-
geket fog teremteni, hogy egyre több közös projekt 
jöjjön létre a francia partnerekkel” – tette hozzá. 

A nap során örökségvédelmi témájú szakmai 
előadások hangzottak el, melyet francia és magyar 
előadók prezentáltak. Gérard Duclos, Lectoure 
város polgármestere és a franciaországi Örökség 
Egyesület kincstárnoka a Francia Kivételes Hely-
színek és Városok Egyesület szerepéről és tevékeny-
ségéről, Jean-Michel Marchand, Saumur polgár-
mestere arról beszélt, miként készítette el Samur 
városa örökségvédelmi munkaprogramját, milyen 
stratégiával valósította meg a tervezett programo-
kat, és a hozzájuk kapcsolódó egyéb tevékenysé-
geket. Ezt követően Ongjerth Richárd, a Magyar 
Urbanisztikai Tudásközpont Nonprofit Kft. vezető 
tanácsadója „Örökséggazdálkodás települési szin-
ten” című előadásában felvetette egy pályázat útján 
elnyerhető jelképes elismerés gondolatát és igé-
nyét. A díjat az elképzelés szerint a település, vagy 
a térség örökségállományának egészével folyama-
tosan, hatékonyan gazdálkodó önkormányzatok, 
vagy szövetségeik nyerhetnék el. Tekintettel, hogy 
az elképzelés több éves, javasolta, hogy ne várjanak 
tovább, mielőbb induljon a megvalósítás, melyhez 
partnerségét ajánlott a TÖOSZ részére.

Garaguly Tibor, Etyek polgármestere, a TÖOSZ 
Történelmi Városok és Települések Hálózatának 
alelnöke „Örökségvédelem kis településeken és Etye-
ken” címmel tartott előadást. A polgármester képek-
kel illusztrált prezentációjában bemutatta a telepü-
lés örökségvédelem és örökséggazdálkodás szem-
pontjából is jelentős étékeit, mint a Magyar-kút, a 

Boti kápolna, a katolikus és a református templom, 
a temető, a Kálvária domb, a Hősök tere, a Tejcsar-
nok épülete, a Tájház, a Báthori dűlő, az Öreghegy 
pincék, a présházak, az Újhegy, a Körpince, vala-
mint a pincészetek és a felújított etyeki épületek.

„Igazán büszkék vagyunk Etyekre és az etyeki 
emberekre, hiszen minden rendelkezésre áll: Buda-
pest közelsége, a természeti és épített környezet, a 
szellemi tőke és szorgalmas emberek” – mondta 
Garaguly Tibor. Településünk bemutatott értékei 
vonzzák a turistákat, ahogy további büszkeségeink, 
a bor- és gasztroturizmus, az Etyeki Piknik ren-
dezvénysorozat, valamint hogy Magyarországon a 
filmgyártás fellegvára lehetünk, és a Korda Film-
stúdió nálunk végzi tevékenységét, amely Etyek-
nek és a településben rejlő értékeknek a világszintű 
ismertséget is elhozta – tette hozzá a polgármester.

A rendezvény második felében Horváth Gábor, 
Veszprém Megyei Jogú Város főépítésze a helyi 
örökségvédelmi feladatokat mutatta be, majd 
tájékozatót hallhattak a résztvevők az EKF 2023 
Veszprém pályázat koncepciójáról Mike Fride-
rika, a Hétfa Kutató és Elemző Központ szakér-
tője és Józsa Tamás Veszprémi Megyei Jogú Város 
Önkormányzata kabinetfőnökének előadásában. 
A szeminárium záró előadását Sophie Sassier, 
Saumur építészeti és örökségi pedagógiai animá-
tora tartotta „Örökségi animáció a fiatalok köré-
ben – pedagógiai és állampolgári kihívás” címmel.

Garaguly Tibor



Konferencia

ÖNkormányzat | harmadik negyedév www.toosz.hu20

64. Osztrák 
Községnapok
Szerző, fotó: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Immár 64. alkalommal került sor idén a salzburgi 
Vásárközpontban az Osztrák Községnapokra. 

A megnyitó ünnepségen Christian Kern oszt-
rák kancellár köszöntötte a közel 2300 részve-
vőt. Köszöntő beszédében konzekvens célnak 
nevezte az emberek életének helybeni javítását. 
Fontosnak tartotta a felelősség kérdését: akkor 

is ott kell állni az emberek mögött, ha nem süt 
a nap. Kifejtette: nem politikai, hanem szakmai 
döntések kellenek, a polgármester a közvetítő az 
emberek és az állam között. „Ha a polgármeste-
rek nem jól működnek, az ország sem működik 
jól. Minden olyan kezdeményezést támogatni kell, 
amely a helyi közösségeket erősíti. Változik a világ, 
módosítások szükségesek: a megoldásokban közö-
sen kell gondolkodni az önkormányzatokkal, még 
ha nehéz vitákban találják is meg a közös megol-
dást. A felelősséget és a kompetenciát kell össze-
hangolni és a forrásokat ehhez hozzárendelni. 
Mindez csak összefogással tud megvalósulni” – 
hangsúlyozta Christian Kern.

A jelenlévők ezt követően igényként fogalmaz-
ták meg az osztrák kancellár felé, hogy több tör-
vény módosítását tartják szükségesnek az önkor-
mányzatok nagyobb önállósága, a helyi ügyek 
helyben intézése érdekében.

A 64. Osztrák Községnapok szakmai konfe-
renciája az „Élet a digitális faluban” témában 
zajlott Dr.in Sonja Hammerschmid oktatás-
ügyi tartományi miniszter, Dipl. Ing. Andrä 
Rupprechter területgazdálkodási, erdőgazdál-
kodási, környezetvédelmi és vízgazdálkodási 
tartományi miniszter, Mag. Alfred Riedl, az 
Osztrák Községszövetség elnöke, DI Wolfgang 
Anzengruber, a Vorbund AG (Szövetség Kft) 
igazgatósági elnöke és Mag. Marcus Wild, SES 
SPAR European Shopping Centers vezérigazga-

Partnerszervezeteink, az Osztrák Községszövetség és a Salzburgi Településszövetség 
meghívására a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 3 fős delegációja 
(Schmidt Jenő elnök, Tab város polgármestere, dr. Gyergyák Ferenc főtitkár és 
Szabó László Bugac polgármestere) 2017. június 29-30-án részt vett a Salzburgban 
megrendezett 64. Osztrák Községnapokon.
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tója részvételével (moderátor: Univ. Prof. Dr. 
Peter Filzmaier).

A rendezvény két napján szakmai panelbe-
szélgetések hangzottak el. Az egyik panelbe-
szélgetés alkalmával az Osztrák Díj adományo-
zása „Települések a családokért” témakörben 
Dr. Sophie Karmasi, családügyi és ifjúságügyi 
tartományi miniszter és Mag. Alfred Riedl, az 
Osztrák Községszövetség elnöke beszélgetett 
Univ. Prof. Dr. Peter Filzmaier moderálásá-
val. A másik panelbeszélgetés az Osztrák Községi 

Díjak adományozása témakörben Mag. Wolf-
gang Sobotka, tartományi belügyminiszter és 
Mag. Alfred Riedl, az Osztrák Községszövet-
ség elnöke beszélgetett (moderátor: Univ. Prof. 
Dr. Peter Filzmaier).

A 64. Osztrák Községnapok rendezvényéhez 
most is szervesen kapcsolódott a Kommuná-
lis Vásár, ahol a települési kommunális felada-
tok ellátásához szükséges gépek, eszközök, info-
kommunikációs megoldások gyártói és szolgál-
tatói tartottak termékbemutatót.
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A helyi gazdaságfejlesztés 
és a gyermekvédelem 
önkormányzati gyakorlata 
Norvégiában
Szerző: Sértő-Radics István, Uszka község polgármestere, a TÖOSZ külügyi tanácsnoka

A tanulmányút szakmai tartalma a magyaror-
szági önkormányzatok közötti együttműködés 
(Inter-Municipal Cooperation) lehetőségeinek 
a feltárására irányult a norvég együttműködési 
tapasztalatok alapján, különös tekintettel a helyi 
szintű fejlesztésre és gyermekgondozásra. Prog-
ramunk találkozók és helyszín látogatások kere-
tében a helyi közösségekkel folytatott tapaszta-
lat– és tudás cserére épült. Trondheim városában 
volt szállásunk, a környező Vaernes régió intéz-
ményeit látogattuk meg. Az első munkanapon 
Stjördal város önkományzatának munkatársai 
fogadtak élükön Ole Hermod Sandvik alpolgár-
mesterrel, akik főleg a helyi gazdaságfejlesztésben 
betöltött önkormányzati szerepvállalás helyi gya-
korlatát ismertették. Ennek lényege, hogy a városi 
és regionális önkormányzat kulcsszerepet vállal a 
különböző szereplők összehozásában, így a tudo-
mányos kutatás-fejlesztés intézményei, a vállalko-
zások és közszféra beruházói között. A köz-magán 

partnerség (public-privat partnership) nem jelent 
tehertételt sem az önkormányzat, sem az állam 
számára, hanem hasznos, progresszív előremu-
tató gyakorlat. A sikeres norvég példák alapján 
hazánkban is rehabilitálni érdemes a köz-magán 
együtt működést (PPP-t) és széles körben alkal-
mazni kellene, önkormányzati szinten minden-
képpen. Torbjørn Berg Strømstad, Stjørdal város 
önkormányzatának tanácsadója elmondta, hogy 
mindent elkövetnek különböző intézményi for-
mációkban a helyi gazdaság fejlesztéséért. Benyo-
másaim alapján mindezt politikamentesen teszik, 
tehát nem kritérium a fejlesztendő vállalkozás 
tulajdonosainak politika lojalitása az adott tele-
pülés vezetéséhez. Ezt a gyakorlatot hazánkban 
is érdemes lenne alkalmazni, de legalábbis meg-
próbálkozni vele.

Egy ilyen sikeres közös vállalkozásnál tettünk 
helyszíni látogatást a közeli Ersgard kistelepülé-
sen. A „Route 26” komplexum egy régi mezőgaz-

A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014 finanszírozási időszakának 
„Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együtt működés – HU11”programterület Program 
keretében a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetközi Együttműködési Programok 
Végrehajtási Főosztálya szervezésében 2017. szeptember 4-7-én, Norvégiában 
tartandó tanulmányúton vett részt a TÖOSZ képviseletében Sértő-Radics István 
uszkai és Németh Balázs bácsalmási polgármester. A delegáció tagjai voltak még a 
társszövetségektől Szabó Gellért (Faluszövetség), Acsay Ákos, Bende György (KÖSZ) 
polgármesterek, a szervező és a Belügyminisztérium Önkormányzati Főosztályának 
munkatársai.
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dasági tanya átalakítása vonzó vendéglátóhelyet 
is magában foglaló kulturális centrummá vált, 
amelyet a családi vállalkozás tulajdonosai, Grete 
és Steint mutattak be.

A délutáni teveltuneti látogatásunk különösen 
fontos volt számomra, mivel hasonlóan Uszkához, 
kis határmenti településen jártunk. Komoly tapasz-

talatom volt, hogy a helyi turizmus fejlesztéséhez 
elengedhetetlenek a helyi turistákat vonzó attrak-
ciók kialakítása, mint az általunk itt felkeresett 
Rypetoppen kalandpark a hozzátartozó vendég-
látóhelyekkel. Alkalmunk volt kipróbálni az att-
rakciókat, így az ég és föld közt lebegést, ahogy 
az az alábbi fotón látható. Vacsorára is marasz-
taltak, ami szintén egy helyi attrakció egy viking 
kort idéző szabad kéményes fakunyhóval, étke-
zési szertartásokkal és persze helyi alapanyagok 
felhasználásával, helyi módon készült minőségi 
harapnivalóval.

A következő nap a Vaernes régió gyermekvé-
delmi, hazaihoz hasonló gyakorlatával ismerked-
tünk, Lene Ronning, a szolgálat vezető munka-
társa segítségével. Sikerült megbeszélni norvég 
partnereinkkel az azonosságokat és különbsége-
ket, különösen a korai jelző rendszer kialakítása 
és működtetése tekintetében.

Ezt követően, a stjördali Kimen kultúrház láto-
gatása fontos tapasztalatot adott arra vonatko-
zólag, hogy nemcsak a székhely város, hanem a 
környező kistelepülések kulturális és társadalmi 
életét is szolgálja. Ennek alapján határoztam el, 
hogy a jövőben jobban kihasználom itthoni önkor-
mányzati munkámban a járási székhelyen működő 
művelődési ház programjait, különösen települé-
sem gyermekei is fiataljai érdekében.

Délután Trondheimben, a Közép-Norvégiai 
Kereskedelmi- és Iparkamarában tett látogatá-
sunk során kiderült, hogy nincs a vállalkozások 
számára kötelező tagság, a Kamara mégis hatéko-
nyan működik, elősegítve tagjai üzleti tevékeny-

Előadás a „Route 26” farmon

Ég és föld között – Acsay Ákos polgármester
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ségét. Ezt a gyakorlatot érdemes nálunk is foly-
tatni, ahol a kisvállalkozások számára kötelező 
tagság és főleg tagdíjfizetés van előírva, lényegi 
széleskörű kamarai szolgáltatás nélkül. Részletes 
ismertetést a Kamara tevékenységről Berit Ryan 
asszony, vezető munkatárs tartott számunkra.

Az utolsó napon látogatást tettünk a trondheimi 
Nidaros katedrálisban, amelyet II. Olaf norvég 
király építtetett. Szent Olaf, hasonlóan Szent 
István királyunkhoz, államalapítóként vonult 
be hazája történelmébe, aki szintén a keresz-
ténység felvételével biztosította hazája jövőjét 
Európában.

Hazaindulásunk előtt Rune Hegge, Vaernes 
régió gazdasági tanácsadója közreműködésével 
összefoglaltuk és értékeltük tanulmányutunk 
lényeges tapasztalatait. Ezek alapján úgy vélem, 
hogy tapasztalatcserénkkel érintett területek 

alkalmasak arra, hogy egy jövőbeli együttmű-
ködés tárgyai lehessenek. A gyermekgondozás-
gyermekvédelem azon kevés közszolgáltatási 
területhez tartozik hazánkban, ahol az önkor-
mányzatoknak van megmaradt kompetenci-
ája. További tapasztalatcsere és esetleges együtt 
működés lehetséges és kívánatos ezen a téren. 
A helyi gazdaságfejlesztés szintén ígéretes terü-
let a további együtt működésre, amely későbbi 
befektetési tevékenységhez is vezethet. Erre az 
itthoni tőkeszegény határmenti területünkön 
komoly igény van.

A munkalátogatás méltó folytatása volt a 
TÖOSZ MANORKA-program keretében, 2015. 
szeptember 15-18-i „Esélyegyenlőség – Állami 
keretszabályozás és jó gyakorlatok Norvégiában” 
című oslói tapasztalatcsere programnak, ame-
lyen szintén részt vettem.

Dr. Sértő-Radics István (középen)
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Zongor Gábor 
veresegyházi elismerése
Szerző: Sólyom Zénó Fotó: Lethenyei László

Veresegyház közössége 2017. június 30-án és 
július 1-jén ünnepelte, hogy 18 évvel ezelőtt 
nyerte el a városi címet, immáron nagykorú 
lett. A városünnep keretében vette át dr. Zon-
gor Gábor nyugalmazott TÖOSZ főtitkár a 
Pro Urbe Díjat Pásztor Béla polgármestertől 
és Garai Tamás jegyzőtől. 

A kitüntetésének átadásakor a következő mél-
tatás hangzott el:

„Pályája során a közigazgatás különböző szint-
jein dolgozott. Mindeközben az önkormányza-
tok munkáját segítette. Tanulmányai megírá-
sában az adott helyzetek értékelésével, a mindig 
kiutat kereső elkötelezett ember lelkével gondol-
kodott. Volt a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke, 
a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségé-
nek társelnöke, országgyűlési képviselő, de legin-
kább az önkormányzatokhoz kötődött.

Személyisége: a jelenben való cselekvés, a hosz-
szú távú tervezés és az örök mozgás, újat akarás 
szerencsés ötvözete. 1999-től főtitkára a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének. Ebbéli 
munkájában szorosan együttműködött Veresegy-

házzal. Több országos és nemzetközi tanácsko-
zás színhelye volt városunk, ahol mi is az önkor-
mányzatiság nemzetközi színterére kerülhettünk. 
Bölcs megjegyzéseivel, kitűnően szerkesztett és jól 
időzített fricskáival munkánk elkötelezett társa 
volt. Nyugállományba vonulása alkalmából meg-
köszönjük az irántunk való szeretetét, munkánk 
segítését és a magyar önkormányzatokért tettek-
kel is bizonyított gondolkodását.”

Mindezen érdemei elismeréseként adományozta 
Veresegyház Város Önkormányzatának Képvi-
selő-testülete a Pro Urbe Díj kitüntető címet dr. 
Zongor Gábor nyugalmazott főtitkárnak.
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Digitális Jövő 
Települési Hálózat – 
Meddig jutottunk 
a szervezésben?
Szerző: Gáspár Mátyás, közigazgatás-szervezési tanácsadó

Budaörs város és Alsómocsolád együttműködési 
megállapodása a Digitális Jövő Települési Hálózat 
(a továbbiakban: DJTH) szervezéséről arról szól, 
hogy össze kell fogniuk a helyi önkormányzatok-
nak és közösségeknek a digitális jövő fogadása 
érdekében. Csak így érhető el, hogy a moderni-
záció lehetőségei számukra elérhetőkké váljanak. 
Ha ez nem történik meg, akkor a digitalizáció, 
automatizáció, a destruktív technológiák tovább 
rontják a lokalitás esélyeit. Az első felhívásra 13 
település, 4 hálózati szervezet (Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége, KözHáló Alapít-
vány a Közösségi Hálózatokért, Dél-alföldi Tele-
házak Regionális Közhasznú Egyesülete, IT-men-
tor Egyesület1), 13 hálózati szolgáltató és további 
5 magánszemély nyilatkozott – egyetértve az 
együttműködési megállapodás céljaival – csat-
lakozási szándékáról a kezdeményezésnek intéz-
ményes keretet adó szervezethez.

A folyamatot elindító együttműködési megálla-
podás a Budaörsi Telekuckót kérte fel a DJTH lét-
rehozási folyamatának szervezésére. Több irány-
ban is megindult a munka egy tartalmas, kom-

1 Az újjászerveződő IT-mentor Egyesülettel a kapcsolat-
felvétel megtörtént. Az egyesület annak idején a teleház 
mozgalomból fejlődött ki, így magától értetődő, hogy ebben 
az „új fordulóban” a két szervezet újra egymásra talál.

petens és fenntartható intézményrendszer kiépí-
tése érdekében. 

KAPCSOLATTARTÁS – Mindenekelőtt lét-
rehoztuk a nyilvános és zárt online felületeket a 
kezdeményezők belső és külső kapcsolattartása, 
az érdeklődők folyamatos tájékoztatása céljá-
ból. Lehetőséget biztosítunk mindenki számára, 
javaslatok ötletek felvetésére, kapcsolatok közve-
títésére, bekapcsolódásra a szervező munkába.2

BEMUTATKOZÁS – A kezdeményezés első 
„nagy dobása” a 2017. május 10-én több partnerrel 
– Brit Nagykövetség, BBC Micro:bit Alapítvány, 
Kódvetők Oktatási Műhely, Vodafone, Invitech, 
Racionet – együtt Budaörsön, 30 digitális okta-
tástechnológiai műhely – cégek, civil szerveze-
tek, kutatóhelyek – gyakorlati bemutatójával meg-
rendezett, nagy nyilvánosságot kapott Digitális 
jövő – Oktatás c. nyitott műhely konferencia volt 
mintegy 300 résztvevővel (ennek fele gyerek).

INTÉZMÉNYRENDSZER – Az alapítókkal, 
tőkeerős csatlakozókkal és potenciális együttmű-
ködő partnerekkel (lásd programszervezés) foly-
tatott előzetes tárgyalások eredményeképpen az 

2 A bekapcsolódás lehetősége minden érdeklődő szá-
mára nyitott, a kezdeményezés, online módon a http://
alsomocsolad.hu/new/?page_id=6218 weboldalon lehet 
csatlakozni, vagy a Digitális Jövő Települési Hálózat vagy 
Budaörs – a digitális jövő városa c. Facebook oldalakon 
lehet felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel.
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a következtetés alakult ki és megállapodás jött 
létre, hogy a DJTH szervezete csak úgy hozható 
létre és állandósítható fenntartható módon, ha az 
programok és szolgáltatások egyidejű beindítá-
sával párosul. Ezért a további szervezés progra-
mok előkészítésének irányába fordult. Az intéz-
ményrendszerről alkotott elképzelésről e beszá-
moló végén szólunk részletesebben.

PROGRAMSZERVEZÉS – A DJTH program-
jainak célja az, hogy a csatlakozott és hálózatba 
vont településeken fejlesztések induljanak, szol-
gáltatások váljanak elérhetővé, amelyek illeszked-
nek a helyi digitális jövő fejlesztési stratégiákba. 
A DJTH kialakuló szervezetéhez való csatlako-
zás alapfeltétele – az együttműködési megállapo-
dás ezt tartalmazza – hogy a hálózati tagoknak 
legyen nyilvánosan közzétett elképzelése (stra-
tégia, program, cselekvési terv, stb.) a digitális 
jövő fogadásáról. Így nyernek értelmet a számára 
hálózatban nyújtott, igénybe vehető szolgáltatá-
sok, programok. A programszervezés, -előkészí-
tés jelenleg a következő irányokban folyik jelen-
tős, a DJTH jövőbeni hálózati lehetőségeit kihasz-
nálni kívánó partnerekkel:3

 – A Digitális jövő nyitott műhelyek konferen-
ciasorozat folytatása további témákkal (pl. 
egészségügy, közlekedés, közigazgatás, közös-
ségfejlesztés), a DJTH hagyományos évenkénti 
nagyrendezvényeként intézményesítve. Az ese-
mény rendkívül alkalmas az eredmények felmu-
tatására, az érdeklődők megszólítására, további 
csatlakozók és partnerek bevonására. Az első 
rendezvény közreműködőinek jelentős része 
nyilatkozott a rendezvénysorozat folytatásában 
való közreműködési szándékáról. 

 – Hátrányos helyzetű gyerekek képzése személyes 
segítségnyújtással, a legkorszerűbb hálózati 
szolgáltatások támogatásával, mentorálással 
különösen az infokommunikáció területén 
angol nyelvoktatással kiegészítve a kezdetektől 

3 Nevüket nem minden esetben említjük meg, mert az 
egyeztetések folyamatban vannak, a szóban forgó progra-
mok a partnerek számára is tervezési szinten vannak, s az 
együttműködési feltételeket tartalmazó megállapodások 
hivatalosan még nem jöttek létre. Annyi elmondható, 
hogy ezek a partnerek hazai és nemzetközi viszonylatban 
is nagy technológiai cégek.

egészen jövedelmet biztosító szakmák meg-
szerzéséig, munkába helyezésig. A program az 
egész ország területére kiterjedően, egyetemi 
műhelyek bevonásával történne, kezdődően a 
támogatandó gyerekek felkutatásával, a kép-
zés helyi feltételeinek kialakításával, folytatva 
több éven át a speciális képzéssel és befejezve 
a foglalkoztatás megszervezésével.

 – Többcélú virtuális valóság terek létrehozása 
annak érdekében, hogy partnerekkel szolgálta-
tások, intézmények legyenek kialakíthatók. A 
virtuális valóság alkalmas szint az élet minden 
területén – szórakozás, oktatás, tanácsadás, 
kereskedelem, munkavégzés, művészet, stb. – 
olyan tevékenységek végzésére, szolgáltatások 
működtetésére, amire a helyi intézmények hiá-
nya, a nagy távolságok vagy rossz közlekedési 
viszonyok és egyéb okok miatt adott helyen 
nincs lehetőség.

 – A személyes távolsági kapcsolatok (telepresence4) 
kibontakozó lehetőségeinek kutatása, bekapcso-
lódás a kísérleti fejlesztésekbe.  A program célja, 
hogy a közvetlen, személyes kapcsolatot igénylő 
– pl. vizsgáztatás, ügyintézés, mentorálás, 
tanácsadás, egészségügyi konzultáció, üzlet-
kötés, egyéb személyes tárgyalások – szolgál-
tatások is elvihetők legyenek távolabbi, elzárt, 
intézményhiányos településekre, ahová a szol-
gáltatók képviselői, ügynökei, ügysegédei, stb. 
alig-alig, vagy egyáltalán nem, ill. igen magas 
költségekkel jutnak csak el.

 – Robotika, automatizálás és programozás gye-
rekeknek, mint „lehívható” program megszer-
vezése az ilyen szolgáltatást nyújtó műhelyek 
részvételével. Mind több szolgáltató jelenik meg 
ezen a piacon, s feltételezhető, hogy maguk is 
keresik sajátos piacaikat. Ugyanakkor, a Digi-
tális jövő – oktatás nyitott műhely konferencia 
bizonyította, milyen nagy az igény ez iránt a 
gyerekek részéről. A DJTH-t képessé lehet tenni 

4 A Skype és hasonló szolgáltatásoknál jóval magasabb 
színvonalú, a valóságoshoz közelítő személyes távkapcsolat, 
amikor a távol lévő személy „szinte élőben” jelenik meg 
előttünk és a hang, képi kapcsolattal egyidejűleg doku-
mentumcsere kapcsolat is megvalósulhat oly módon, hogy 
a közvetítő technika szinte láthatatlan marad.
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arra, hogy közvetítőként segítse a kereslet és 
kínálat egymásra találását.

 – A helyi gazdaságfejlesztés digitális támoga-
tását célzó, az Európa Parlament napirend-
jén lévő okos falu program eljuttatása a hazai 
kistelepülésekre. Lényege az, hogy a helyi 
gazdaságfejlesztés – ennek részeként a helyi 
energiaforrások (pl. biogáz) biztosítása – ad 
értelmet az okos megoldások (pl. automatizá-
lás, kereskedelem, képzés) alkalmazásának a 
viszonylagosan elszigetelt vidéki kistelepülé-
seken. A DJTH-nak csatlakozott szervezetei 
és partnerei révén hozzáférése van az európai 
program előkészítéséhez. 

 – Közösségi innovációs műhelyek hálózatának 
szervezése a teleházak bázisán, azok tovább-
fejlesztésével. A valamikor világhírű teleház 
mozgalom újjászervezése és bekapcsolása a 
világszerte kibontakozó „innovációs hub” 
mozgalomba, amely alkalmas a helyi digitá-
lis transzformáció fejlesztési programjainak 
támogatására, az új technológiák bemutatására, 
használatba adására az érdeklődők számára. Ezt 
segítendő hálózati szolgáltatások (pl. tehetség-
gondozás, startup támogatás) megszervezése. 

 – Helyi digitális jövő tervek kidolgozásának 
segítése kutatásokkal, már elkészült ilyen célú 
dokumentumok közreadásával, tapasztalatok 
megosztásával, módszertani anyagok készíté-
sével, kutatóhelyekkel, felsőoktatási intézmé-
nyekkel együttműködve. A DJTH települései-
nek bekapcsolódási lehetősége ilyen célú – pl. 
digitális transzformáció, okos falu, techno-
lógiai fejlesztés a jó önkormányzás részeként 
– kutatásokba, amelyek révén tapasztalatokat 
szerezhetnek saját helyi digitális jövő terveik 
elkészítéséhez.

 – A demokratikus önkormányzást támogató 
közösségi platformok létrehozása, ezt támogató 
pilotfejlesztések. A többoldalú és többrétegű 
közösségi párbeszéd magas színvonalú alap-
intézménye kulcskérdése a helyi önigazgatás 
demokratikus kultúrájának, a közszolgáltatások 
eredményességének, hatékonyságának és gazda-
ságosságának. Az „okos fejlesztések” minden tele-
pülési léptékben nélkülözhetetlen megoldását 
nem szükséges minden „bokorban” felfedezni. 

 – A helyi fejlesztési jó gyakorlatok tudás-
transzferének megoldását szolgáló szolgál-
tatási rendszer létrehozása, a települések 
intézményes bekapcsolása a tudás felhasz-
nálói és szolgáltatói szerepében egyaránt. 
Az ennek érdekében már elért eredmények 
lehető legteljesebb kihasználásával egy pro-
fesszionális, digitális technológiával magas 
szinten támogató szolgáltató intézmény-
rendszer létrehozása, abban való hatékony 
hálózati közreműködés.

Amint látható, a terv igen ambiciózus, az előké-
szítő tárgyalások, egyeztetések sokrétűek. Maguk-
ban foglalják az érdekeltek felkutatását, a projekt-
elképzelések kidolgozását, egyeztetését, források, 
pályázatok felkutatását és lehetőség esetén elő-
készítését, beadását. 

Hogyan képzeljük el a DJTH kibontakozó szer-
vezetét és működését? 

PROJEKTEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK – Alap-
tézisnek tekintjük, hogy a DJTH minden egyes 
programja, szolgáltatása önfenntartó, saját prog-
ram-, ill. üzleti tervvel működik. Ezekbe a prog-
ramokba és szolgáltatásokba bekalkulálandó egy 
általános költség rész, amely hozzájárul a DJTH 
Ügynökség fenntartásához (lásd alább). A DJTH 
tagok számára a részvétel a szolgáltatások és prog-
ramok sajátos feltételrendszerei szerint, egyedileg 
valósul meg. Minden DJTH tag egyedileg dönti 
el, hogy mire van igénye, szüksége, miben akar 
részt venni és miben nem.

DJTH ÜGYNÖKSÉG – A szervezet két fázis-
ban bontakozik ki. 1) Első fázisban a szervezetet az 
alapítók (Budaörs és Alsómocsolád önkormány-
zatai) valamint programokat és szolgáltatáso-
kat működtető szervezetek konzorciumi szerző-
dése hozza létre programszervezetként. Működ-
tetését valamelyik konzorciumi taghoz delegálja 
azzal a feladattal, hogy szervezze a projektek és 
szolgáltatások működtetéséhez szükséges DJTH 
tagi mozgósítást és részvételt, végezze az akciók 
promócióját, s szervezze a DJTH hálózatot (lásd 
alább). 2) Második fázisban előreláthatóan kb. 
2 év elteltével – feltételezve az addigi programok 
sikerességét, a hálózat kialakulását – az ügynök-
ség nonprofit kft-vé alakul a programok és szol-
gáltatások révén már létrejött és az új szervezet 
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alapításakor kiegészített hozzájárulások tulajdo-
nosi arányaival.

DJTH KÖZÖSSÉG – A DJTH tagok közös-
sége sajátos felhasználói és szolgáltatói hálóza-
tot alkotnak. Minden tag lehet akár egyszerre is 
igénybe vevő és szolgáltató is. Működési formá-
juk – kezdetben – jogi személyiséggel nem ren-
delkező szerveződés (társaság), amelynek tagsága 
a DJTH Ügynökséggel kötött szerződéssel és háló-

zati tagsági díj befizetésével jön létre. Ez a szer-
ződés garantálja azt, hogy mint hálózati tag jogo-
sultságot szerez a részvételre a közösség demokra-
tikus önkormányzati rendszerében. Ennek kere-
tében a közösség éli a maga saját, belső közösségi 
életét és kontrollálja az DJTH Ügynökség műkö-
dését. Folyamatosan visszajelzéssel él az ügynök-
ség alapítói felé a programok és szolgáltatások 
helyzetről, sikerességéről, esetleges problémáiról. 

FELHÍVÁS!
A DJTH az üzleti titkok teljes körű tiszteletben tartása mellett nyitott 

módon szerveződő és működő kezdeményezés, intézményrendszer. 
Felhívással fordulunk minden érdekelthez, bármely szóba 

jöhető szerepkörben, hogy amennyiben egyetért a célokkal és 
programkezdeményezésekkel, csatlakozzon hozzánk, saját hozzáadott 

értékeivel legyen részese a megindult – helyi közösségek számára nagyon 
fontos – folyamatnak.

Fizessen elő a FEJLESZTŐ PEDAGÓGIA szakfolyóiratra! 

A Fejlesztő Pedagógia szakfolyóirat már 28 éve áll az iskolai fejlesztőpedagógusok, tanárok, tanítók és 
gyermeküket nevelő szülők rendelkezésére. Számukra kipróbált, korszerű és eredeti nevelési módszereket 
mutat be. Nélkülözhetetlen segítséget nyújt az iskoláknak és az óvodáknak, kiemelten a SNI gyermekek 

megfelelő neveléséhez.  

A Fejlesztő Pedagógia előfizetéssel könnyebben és gyorsabban beszerezhető  
mint terjesztőkön keresztül. 

Előfizetési díj egy évre: 7560 Ft (évi 6 szám).

Előfizetni egész évfolyamokra lehetséges, akár visszamenőleg is!

Starkiss Kft.
2040 Budaörs, Kisfaludy u. 40., Telefon: 06-23-428-264, E-mail: fejlesztopedagogia@starkiss.hu

Egyes korábbi példányok elérhetőek a Könyvespont Webáruházban is (www.konyvespont.hu).

https://www.facebook.com/fejlesztopedagogia

Önkormányzatoknak – több intézmény számára történő előfizetés esetén – külön kedvezmény!
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Világörökségi 
pályázat előtt a Limes 
magyar szakasza
Szerző: Hajós Anna

Megbecsülésre és érdeklődésre tarthat számot 
mindaz a történeti, kulturális és eszmei emlék, 
amelyet egy ország a magáénak mondhat. Éppen 
ezért fontos lépés annak elérése, hogy egy-egy 
ilyen kincsünk világszerte ismert lehessen. A célt 
kiemelkedően tudja szolgálni az ENSZ Nevelés-
ügyi, Kulturális és Tudományos Szervezete, az 
UNESCO, ha az adott dolgot világörökséggé nyil-
vánítja. Ez pedig azt is jelenti, hogy az adott terü-
let önkormányzatai és lakossága bekapcsolódhat 
a turisztikai hasznosításba.

Nemzetközi sorozathelyszín a Limes, vagyis 
a római birodalom kiépített fallal, őrtornyokkal 
megerősített keleti határa, amellyel az itt élőket 
kívánták az itt állomásozó légiókkal a betörni 
szándékozó barbár törzsektől megvédeni. Szaka-
szai egymás után kapnak világörökségi védelmet. 
Így történt az angliai Hadrianus-fal esetében, a 
II. századból maradt skóciai, tőzegből és kőből 
épült Antonius fallal, valamint erre vár a német 
földön kialakított Limes szakasz. A már védett 
részek, jóllehet a környezetük nem különöseb-
ben turistacsalogató, mégis tömegeket vonzanak. 

Magyarországon, illetve a római kori Pannó-
niában a Duna volt az a természetes határfolyó, 
amelyet az itt állomásozó légiók védeni kívántak. 
És amelynek egész hazai hossza gazdag külön-
böző további római emlékekben.

Tavaly született meg a gondolat, hogy közös 
tanulmány készüljön az érintett folyóparti orszá-
gok részéről, amelyben azonban az adott államok 
kiemelik a helyi értékeket. A Duna lett az, amely 
a német, az osztrák, a szlovák és a magyar pályá-

zatot a határig összeköti. Így a védettség elnye-
résével ez a világ egyik legnagyobb összefüggő 
világörökségi akcióterületévé válhat, egyszerre 
érték és értékesíthető. Ám erre fel kell készülni.

A teljes érintett Duna-hossz 880 kilométer, 
amelyből Magyarországon 417 kilométernyi talál-
ható. Szerencsés esetben 2019-ben az egész terü-
let megkaphatja az UNESCO világörökséggé 
nyilvánítását, ami óriási lehetőség egyrészt az 
ország, másrészt az itt, helyben élők számára. 
A Magyar Limes Szövetség turisztikai szempont-
ból kiemelkedő jelentőségű konferenciát tartott 
június 21-én a Magyar Nemzeti Múzeum díszter-
mében, ahová meghívták a Duna mentén érin-
tett polgármestereket, a kapcsolódó múzeumok 
és kiállítások vezetőit, az érdeklődő újságírókat 
és utazási irodákat.

Dr. Visy Zsolt régészprofesszor itt tartott elő-
adásában a múlt tudatos őrzésének fontossá-
gára hívta fel a figyelmet, ez egyszerre köteles-
ség és feladat. 1997 óta az egykori római biro-
dalom világörökség. A Magyar Limes szövetség 
2015-ben vállalta az UNESCO pályázat előkészí-
tését. Az ICOMOS szakmai véleménye nyomán 
lett a Limes nemzetközi sorozathelyszín, amely-
lyel kapcsolatban mindegyik ország önállóan lép-
het fel a saját területének emlékeivel. Uniós fej-
lesztési keretösszegből, kormányzati támogatás-
sal a hazai világörökségi helyszínekre 2,5 milli-
árd forintot lehet fordítani. 1 milliárd a főváros 
körüli római értékek, 1,5 milliárd pedig a Duna 
mentén a kiemelt helyszínek rendelkezésére fog 
állni. A programba öt vidéki település került az 
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eredetileg kiválasztott tíz helyett, ám a konferen-
cián ígérték, a most kimaradtak is kapnak más-
fajta támogatást. A tervek készülnek, hogy az 
adott műemlékek környezete turisztikai szem-
pontból vonzó legyen, alkalmas arra is, hogy csil-
lagtúra középpontjaként működjön. 2018. január 
végén kell beadni a pályázatot, 2019 nyarára vár-
ható az UNESCO döntés. Nyergesújfalu, Szőny, 
Dunakömlőd, Paks, Kölked a kiválasztottak. A fej-
lesztéseket 2020-ig be kell fejezni.

A római vonzerő, a Duna és a folyó menti 
attrakciók együtt alkothatnak ígéretes szuper 
desztinációt. A világörökség elnyerése verseny-
előny lehet. A fejlesztési ötletek kialakítása során 
építenek a helyi önkormányzatokra, a főépíté-
szeikre, a TDM szervezetekre, és a helyi vállal-
kozók ötleteire. Mindezt költség/haszon elem-
zéssel vizsgálják.

Segít a nyereségességben a közös marketing, a kis 
települések is megadhatják adataikat a szövetségi 
web-oldalra. Az 1520/2016. (IX. 27.) Korm. hatá-
rozat alapján 65 helyszín kap a római emlékekre 
vonatkozó figyelemfelhívó táblát.

Hirschberg Attila, a Magyar Limes Szövet-
ség ügyvezető elnöke ismertette, hogy tíz év 
munkájával jutottak el a pályázati lehetőség-
hez. A siker nemcsak helybeli, hanem szatelit 
munkalehetőséget is biztosíthat széles körben. 
Tervezik a kerékpárutat egészen Mohácsig. Fel-
hívta a figyelmet arra, hogy itt a polgármeste-
rek szerepe elengedhetetlen a sikerhez. Segítsé-
get nyújt a Magyar Limes Szövetség turisztikai 
szervezete, a Duna-Limes Turizmus Nonprofit 
Kft. A cél, és most a lehetőség is, hogy ne csak a 
fővárosban koncentrálódjon a turizmus, hanem a 
világörökség által érintett területeken, és mellet-
tük, illetve közelükben. Várják a további érdek-
lődők jelentkezését.

Néhány, az egykori Limes területén, illetve 
közelében lévő önkormányzatot megkerestünk, 
megkérdezve, mit várnak ettől a világörökséggé 
nyilvánítási lehetőségtől és hogyan készülnek rá. 
Dunaszekcső, például, jóllehet itt is értékes római 
emlékeket találtak, mint Marcus Aurelius szob-
rát, vagy a római istennőt, ám kiesett a pályázók 
közül, mert löszfala omlik, és ezért annak meg-
erősítése elvinné a teljes pályázati összeget.

Almásfüzitő – az egykori Azaum
Almásfüzitő gyökerei a római korból származ-
nak, az I. századtól találhatók itt emlékek, a Limes 
védművei és kőtábor Marcus Aurelius császár 
idejéből. A feltárt temetőjükből kikerült szar-
kofágok egy része a főtéren állt, annak újjáépí-
téséig. Remélik, később ezek ismét méltó helyre 
kerülnek. Ahogy a budapesti Március 15. téren a 
limes településeit jelzők között is ott van Azaum.

– Sajnos, bár mi is szívesen csatlakoztunk az 
országos pályázathoz – ismertette Beró László 
polgármester – csak közvetve kerülünk vele kap-
csolatba, mert az egykori tábor területét felsza-
badíthatatlanul takarja a vörös iszap tározója. 
Bekéné Magyar Melinda a Petőfi Sándor Kultu-
rális Szabadidő Központ és Könyvtár intézmény-
vezetője elmondta, a feltárt római emlékek nagy 
része elkerült a településről, a tatai Kuny Domon-
kos múzeumban tekinthető meg. 

– Az utóbbi évek ásatási anyagának egy részét 
tudjuk bemutatni a községi és iskolai könyvtá-
runk vitrinjeiben. Ezek sírmellékletek: edények, 
poharak, tányérok, csontok, a központi fűtésük 
töredékei, padozatok. Nagyon büszkék vagyunk 
egy eozinmázas cerberus fibulára, valamint egy 
katonai díszálarcra. Az egykori tábor mellett, 
nem régészeti területen építettünk – természe-
tesen nem egy egész katonai objektumot, bár a 
neve Azaumi katonai tábor, hanem öt műhelyt, 
egy őrtornyot és a Legió Brigetio hagyományőrző 
egyesület kapott itt látványraktárt. Ők járnak a 
különböző ókort idéző rendezvényekre, és nálunk 
is részt vesznek a tavaszünnepen, a júniusi tűz-
ünnepen, szeptemberben pedig a szőlő és borün-
nepen. Határon átnyúló nyertes pályázatunkból 
valósult meg a létesítmény. Közösen pályáztunk 
Izával, a szlovákiai testvértelepülésünkkel, ők a 
római kori emlékeiknek egy múzeumot építettek. 
Mi eleve nem múzeumot akartunk, a műhelyekben 
minden kipróbálható, felpróbálható. Előre beje-
lentett csoportokat fogadunk, osztályokat, cége-
ket, családi napokat tartunk és táboroztatunk. 
Most nyertünk egy TOPOS pályázaton, amelynek 
a révén 2019-re felépül egy római kori átriumos 
ház. A település számára sokat jelentett, hogy a 
munkálatok során megszépültünk, rendezett lett a 
környék, a Duna felé eső terület, és két új munka-



Örökségvédelem

ÖNkormányzat | harmadik negyedév www.toosz.hu32

hely is létrejött. Bár nem kerültünk a kiválasztott 
Limes beruházások közé, de így is benne leszünk 
a kialakított kulturális útvonalban, mert itt min-
den kipróbálható lesz, ami a komáromi helyszí-
nen, vagyis római nevén Brigetióban látható. 

Szob
A kora vaskor embere, kelták, szkíták sírjai, emlé-
kei mellett Szob sem maradt ki a római erődrend-
szerből. Kiemelt helyszínnek számított a harcias 
germán törzsek támadásai miatt, ezért építettek 
a rómaiak a Duna bal partjára ellenerődöt, hogy 
a határ sérthetetlenségét biztosítsák. Kettő ilyen 
volt, az egyik Verőcén, a másik Szobon, közvetle-
nül a Dunaparton. Sajnos az egykori hídfőállás ma 
már nem látható, részben felrobbantották, részben 
feltöltötték. Ferencz Gyöngyi polgármestert fag-
gattuk, mint a hazai Limes szövetséghez kapcso-
lódó önkormányzat polgármesterét, milyen lehe-
tőséget lát az UNESCO pályázat esetleges nye-
rése folytán, mennyiben segítené a település fej-
lődését, ha a Duna vonalának római kori emlékei 
világörökségi rangra emelkednének:

– Nagyon örültünk a kezdeményezésnek, és 
annak, hogy volt, aki felkarolta. Fontos lenne 
számunkra, ha az őrtornyok ily módon védett-
séget élveznének. A források hiánya miatt vár-
juk, hogy lesz a továbbiakban anyagi támogatás. 
Amennyiben a világörökség része lesz, készü-
lünk arra, hogy a még meglévő értékek feltárásra 
kerüljenek. A Duna parti rész teljesen át fog ala-
kulni, sajnos a tervek elkészítéséhez is komoly 
összeg kell, ezért még nem tudok konkrétumot 
mondani. A turisztikai fejlesztési tervek szerint 
a volt hajókikötőnk helyett az elkövetkező évek-
ben ismét lesz személyi kikötő. A Szobon üze-
melő kőbánya akkoriban hajón szállította el az 
itt kitermelt követ, de azután áttértek a közút, 
illetve vasút igénybevételére. 

– Mennyire él a római múlt a jelenleg itt lakók 
életében, képzeletében?

– A Börzsöny Múzeum Baráti Kör felkarolta ezt 
a lehetőséget. Magam kissé szkeptikus vagyok az 
ügyben, nem kaptunk értesítést arról, hogy ebből 
a másfél milliárdból valamennyi ide is érkezik 
hozzánk, de remélem nem lesz igazam. 

– Mi látható a múzeumukban?

– Miután Szob járási központ, a térség helytör-
téneti értékeit lehet itt megtekinteni.

– Ha mégis kapnának a fejlesztésre támoga-
tást, mit lépnének?

– Tele vagyunk ötletekkel, akár a helyi múze-
umunkat is lehetne bővíteni a római leletekkel, 
kiállítási résszel. Ha el tudnánk indulni, először 
kisebb léptekkel, azután tovább fejlődve, nagyon jó 
lenne. Megfelelő szállást biztosíthatnánk, nemcsak 
a mostani kempinget használni erre a célra. A két 
csodálatos Duna parti kastélyunkat is szállodává 
lehetne alakítani. Attrakció a most is működő kis-
vasutunk, amellyel bejárható az egész Börzsöny. 
Keresztülhalad rajtunk a Mária zarándokút, gyö-
nyörű a Kálváriánk. Lenne mit megmutatnunk.

Ács
Ács idén július 1-jén ünnepelte várossá nyilvání-
tásának tizedik évfordulóját. Nem könnyű idő-
szak áll az itt lakók mögött. A Komárom- Eszter-
gom megyei településnek 7237 lakosa van. Meg-
szűnt azonban a cukorgyár a hozzá kapcsolódó 
lehetőségekkel, munkahelyekkel. Ám itt a Duna, 
amely mellett húzódott a rómaiak egykori fontos 
hadi útja, és két katonai tábor vigyázta Pannonia 
provincia itteni határát. Az Ad-Mures, amelyet 
most Bum-Bum kútnak hívnak, és az Ad Statuas, 
a jelenlegi Ács-Vaspuszta őrzi az erődök romjait. 
A kút a 80-as évekig működött.

– Számunkra a csalódás pillanata jött el. Érte-
sítettek bennünket nemrégiben, hogy az előzetes 
döntés ellenére nem vagyunk a támogatottak sorá-
ban. Az eredeti ötből kimaradtunk, és úgy érzem 
politikai döntés született – mondta Lakatos Béla 
polgármester. – Igencsak sajnálom, mert két kol-
légám fél évig ezen a fejlesztési terven dolgozott. 
Magam találkoztam a miniszteri biztos úrral, ígé-
retek hangzottak el, azután jött a levél, hogy saj-
náljuk, de Ács kikerült a támogatott és kiválasztott 
római kori emlékekben gazdag települések közül, 
amelyeknél állami segítséggel, további létesítmé-
nyekkel lehetett volna az érdeklődést felkelteni. 
Elkészült a látványterv is. Az ígért 40 millió ter-
mészetesen nem lett volna elég, a városnak is a 
„zsebébe” kellett volna nyúlni. A testületünk úgy 
döntött, hogy megtesszük. Ezért is ért villámcsa-
pásként, hogy kikerültünk a támogatottak közül. 
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Önkormányzati  
Forró Drót  
jogi tanácsadó 
szolgálat
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A Szövetség megalakulása óta működtetett 
Önkormányzati Forró-Drót tanácsadó szolgá-
lat, ahol rendszeres információt, szakmai tanácsot 
adunk elsősorban a települési önkormányzatok 
hozzánk forduló tisztségviselői (polgármesterek, 
alpolgármesterek, jegyzők), a képviselő-testület 
tagjai, a polgármesteri hivatalok alkalmazottai, 
az önkormányzati intézmények vezetői részére 
jogalkalmazói feladataik ellátásához, közösségi 
ügyeik intézéséhez, annak érdekében, hogy mun-
kájukat eredményesebben, hatékonyabban végez-
hessék, illetve minél jobban eleget tudjanak tenni 
kötelezettségeiknek.

A hozzánk beérkező kérdések többsége az 
önkormányzatok feladat- és hatáskörével, a meg-
jelent jogszabályok értelmezésével kapcsolato-
san érkezik, így különösen Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) rendelkezéseivel, a köztisztvi-
selők, közalkalmazottak jogviszonyával, a tiszt-
ségviselők és a munkavállalók juttatásával, az 
egyes közszolgáltatások ellátásával kapcsolatos 
törvények és rendeletek értelmezésével, gyakor-
lati alkalmazásával.

Az alábbiakban röviden ismertetjük azokat 
a témaköröket, amelyekkel az utóbbi években a 
tanácsadás keretében részletesen foglalkoztunk.

Az Mötv. elfogadása a legnagyobb horderejű 
szabályozás volt a rendszerváltozás óta a helyi–
területi igazgatásban. Magyarország Alaptör-
vényében rögzített, a korábbiaktól jelentősen 
eltérő államszervezeti felépítés átalakította az 
önkormányzatok és az államigazgatás egymás-
hoz való viszonyát, a hangsúlyok máshová helye-
ződtek, így ehhez kellett igazítani az önkormány-
zati szervezetrendszert és feladatellátást. Az új 
önkormányzati hangsúlyosabbá válik a köte-
lező feladatellátás. Az Mötv. feltételekhez köti 
az önként vállalt és átvállalt feladatok biztosítá-
sát. Mindezeken túl az új szabályozás megnyitja 
a széles körű államosítás lehetőségét, az önkor-
mányzati vagyont a nemzeti vagyon részeként 
határozza meg – egyébként az Alaptörvénnyel 
összhangban. Az új önkormányzati törvény az 
önkormányzaton belüli viszonyrendszert is bizo-
nyos mértékben átalakította: a polgármestere-
ket erősítette a képviselő-testülettel és a jegy-
zővel szemben is.

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az egyetlen olyan önkormányzati 
érdekvédő szervezet, amely az érdekképviseleten és egyeztetésen túl folyamatosan 
arra törekszik, hogy színvonalas szolgáltatásokat nyújtson tagjainak.
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Az Mötv. lépcsőzetes hatálybalépése is néha 
igen bonyolult jogi helyzeteket eredményezett, 
emiatt több alkalommal is fordultak hozzánk 
állásfoglalásért önkormányzati jogalkalmazók. 

Az elmúlt években jelentősen átalakult a köz-
szolgálati szabályozás struktúrája, belső szerke-
zete. a közszolgálati szabályozás egységesítésére 
került sor, mindezek ellenére is megállapíthatjuk, 
hogy az önkormányzatoktól érkezett állásfogla-
lás kérések nagy része a 2011. évi CXCIX. törvény 
(Kttv.) rendelkezéseinek – elsősorban a juttatá-
sok, jogviszony megszűnés, jubileumi jutalomra 
való jogosultság megállapítása – értelmezésével 
kapcsolatban érkezett.

A Kttv. VII/A. fejezete tartalmazza a polgármes-
ter, alpolgármester foglalkoztatási jogviszonyával 
kapcsolatos szabályokat, melynek egységes értel-
mezésére több esetben tartanak igényt a válasz-
tott tisztségviselők (polgármester, alpolgármester).

A női munkavállalók 2017-ben is változatlan 
feltételekkel igényelhetik a nők kedvezményes 
nyugdíját, a 40 éves jogosultsági idő megszerzé-
sét követően. A közszolgálati jogviszony felmen-
téssel történő megszüntetésének egyik lehetsé-
ges módja, amennyiben a társadalombiztosítási 
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 
18. § (2a) bekezdés a) pontjában foglalt feltételt a 
felmentési idő leteltekor teljesítő kormánytiszt-
viselő/köztisztviselő kérelmezi. Jó néhány eset-
ben érkezett hozzánk állásfoglalás kérés a jog-
viszony felmentéssel történő megszüntetésének 
ezzel a formájával kapcsolatban.

Számos esetben fordulnak hozzánk önkormány-
zati intézmények vezetői is az 1992. évi XXXIII. 
törvény (Kjt.) rendelkezéseinek értelmezésével 
kapcsolatban.

Az utóbbi időben több alkalommal került sor az 
információs önrendelkezési jogról és az információ-
szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 
értelmezésére is. Az új adatvédelmi törvény bizto-
sítja az állami, önkormányzati, továbbá más közfel-
adatot ellátó szervek működésének nyilvánosságát, 
amely a szabad véleménynyilvánítás előfeltétele.

Polgármesteri hivatalok vezető tisztségviselői-
nek kérésére értelmeztük az Infotv. vonatkozó ren-

delkezéseit, a közérdekű adatok megismerésének 
szabályait. Reményeink szerint az ilyen esetek-
ben megküldött Nemzeti Adatvédelmi és Infor-
mációszabadság Hatóság (NAIH) állásfoglalásai-
val is tudtunk segítséget adni a jogértelmezéshez.

Mindezeken felül természetesen más témák-
ban is igyekszünk elősegíteni az egységes jogér-
telmezést. Válaszaink azonban elsősorban ori-
entáló jellegűek és arra irányulnak, hogy előse-
gítsük az egységes joggyakorlat kialakítását és 
támpontokat adjunk az önkormányzati szféra 
jogalkalmazóinak mindennapi felelősségteljes 
tevékenységéhez.

A kérdésekre adott válaszaink nem általáno-
san kötelező érvényűek, azonban természetesen 
minden esetben arra törekszünk, hogy szakma-
ilag megalapozott véleményeket adjunk. 

A Forró-Drót Szolgálatot tagönkormányzata-
ink számára ingyenesen biztosítjuk, míg a nem 
tag önkormányzatok részére a szolgáltatás díja 
külön megállapodás tárgyát képezi.

A nagyobb volumenű, bonyolultabb megítélés 
alá eső ügyekben történő tanácsadást a TÖOSZ 
Titkárság által kidolgozott konkrét megbízási 
szerződés alapján tudjuk vállalni.

Fordulhatnak hozzánk e-mailben, levélben, 
illetve telefonon is.

A telefonon történő jogi tanácsadás kereté-
ben az eset csak korlátozottan ismerhető meg, 
továbbá nincs mód az iratanyag áttekintésére, 
ezért a tanácsadás ezen formája nem igazán alkal-
mas teljes körű, részletes és szakmailag megala-
pozott válaszra.

A jogi tanácsadói szolgálattal Titkárságunkon az 
alábbi munkatársunk áll rendelkezésükre: dr. Stei-
ner Erika főtitkár-helyettes. Elérhetősége: 06-1-321-
2496, 06-30-515-4580, e-mail: steiner@toosz.hu.

Őszintén bízunk abban, hogy a települési önkor-
mányzatoknál dolgozó vezetők, jogalkalmazó 
köztisztviselők továbbra is rendszeresen igénybe 
veszik a TÖOSZ jogi tanácsadó szolgáltatását, 
amelyek reményeink szerint megkönnyíti a min-
dennapi munkát.

Várjuk hívásaikat, kérdéseiket, a „Forró Dró-
ton” állandóan vonalban vagyunk!





� Stabilitás        � Biztonság        � Esztétikum        � Tartós, gyors megoldás 

� Hangelnyelés 13-17 dB       � Léghanggátlás 34 dB 

� ÉMI kiváló besorolása

www.leier.hu

 ZAJÁRNYÉKOLÓ FALAK A NYUGODT,
CSENDES, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZETÉRT

TEGYE ÉLHETŐBBÉ TELEPÜLÉSÉT!

A forgalmas utak mentén élőket fokozott zajterhelés éri, melynek értelmében 
mára már kötelező érvényű evidencia, hogy ezen útszakaszokon, illetve kiemelten 
az autópályák mellett zajárnyékoló falak telepítése szükséges.
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