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Választások 
után

A 2019. október 13-ai általános önkor-
mányzati választások után Szövet-
ségünk is megújul, 2020. évi tiszt-
újító Küldöttgyűlésének előkészítése 
érdekében a Küldöttgyűlést megelő-
zően a megyei tagozatoknak tisztújító 
megyei tagozati üléseket kell tarta-
niuk, amelyeken meg kell választani 
a megyei tagozatvezetőket, tagozat-
vezető-helyetteseket és küldötteket, 
továbbá a tagozatok javaslatokat 

tehetnek a Szövetség elnökének, társelnökeinek, a Felügyelő 
Bizottság elnökének és tagjainak, továbbá a tanácsnokok 
személyére. 

A megyei tisztújító tagozati üléseken fórum keretében sze-
retnénk kikérni tagjaink véleményét a Magyar Falu Prog-
ram eddigi tapasztalatairól és továbbfejlesztéséről, a készülő 
Magyar Kisvárosi Program tartalmára vonatkozó javasla-
tokról, valamint a helyi közszolgáltatások, a közös önkor-
mányzati hivatali működés, a falugondnoki szolgálat és a 
feladatfinanszírozás tapasztalatairól.

Ezért arra buzdítom minden tagunkat, hogy a megyei 
tagozati üléseken és fórumokon vegyenek részt és osszák 
meg velünk véleményüket, javaslataikat. Ezek ismerete elen-
gedhetetlen, hogy Szövetségünk a vidék, a magyar falvak és 
városok érdekeit képviselni tudja. A TÖOSZ az, amit mi, 
tagok javaslatainkkal és munkánkkal bele teszünk a közös 
céljaink elérése érdekében.

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke

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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A 2019. évi 
önkormányzati 
választások
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A helyi önkormányzati képviselők és polgármes-
terek, valamint a nemzetiségi önkormányzati kép-
viselők választásának 10 278 szavazókörben tör-
ténő lebonyolításában több mint 23 000 választási 
irodai és több mint 68 000 választási bizottsági 
tag vett részt. A választásra a Nemzeti Válasz-
tási Iroda 32 nemzetközi megfigyelőt vett nyil-
vántartásba.

А kitűzött 2715 települési nemzetiségi önkor-
mányzati választás közül 527 választás elmaradt a 
szükséges számú jelölt hiányában, így végül 2188 
választást tartottak meg. А 64 kitűzött területi 
nemzetiségi választásból 62 került megtartásra 
а 13 országos nemzetiségi önkormányzat meg-
választása mellett.

А helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán települési, megyei és fővá-
rosi szinten összesen 54 883 jelölt nyilvántartásba 
vételére került sor, akik vagy független jelöltként, 
vagy а nyilvántartásba vett 341 jelölő szervezet 
jelöltjeként indultak. А 2019. október 13-án meg-
tartott helyi önkormányzati képviselők és polgár-
mesterek választásán а választók névjegyzékében 

szereplő 8 025 372 választópolgárból 2019. október 
13-án 3 898 605 választópolgár (48,58%) szavazott. 

А nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán 14.685 jelölt nyilvántartásba vételére került 
sor. А nemzetiségi névjegyzékben 317 794 válasz-
tópolgár szerepelt. A regisztrált választópolgá-
rok száma nemzetiségenként a következőkép-
pen alakult: szlovén 859, bolgár 1.364, ukrán 1920, 
szerb 2444, görög 2791, örmény 3270, lengyel 3556, 
ruszin 4294, román 7268, horvát 11 593, szlovák 
12 402, német 54 899, roma 211 134 fő. А nemze-
tiségi önkormányzati képviselők választásán а 13 
magyarországi nemzetiséghez tartozó, névjegy-
zékben szereplő választópolgárok mintegy 61%-a 
vett részt. A legnagyobb arányban a szlovén nem-
zetiségi választópolgárok szavaztak (76,14%), leg-
kisebb arányban a roma nemzetiségi névjegyzék-
ben szereplő választópolgárok szavaztak (55,77%).

A helyi önkormányzati választáson összesen 
3178 polgármester, 16 787 települési önkormány-
zati képviselő, 381 megyei közgyűlési tag, 1 fővá-
rosi főpolgármester és 32 fővárosi közgyűlési tag 
megválasztására volt lehetőség.

А helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi általános választásának 
időpontját а köztársasági elnök a 308/2019. (VII. 26.) számú határozatával tűzte ki 
2019. október 13-ára. А nemzetiségi önkormányzati képviselők 2019. évi választását 
а Nemzeti Választási Bizottság tűzte ki 183/2019. számú határozatával a helyi 
önkormányzati képviselők és polgármesterek választásával azonos napra.
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А nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tásán 2188 települési nemzetiségi önkormányza-
tot választottak meg, amelyen 7971 települési, 434 
megyei és 291 országos nemzetiségi önkormány-
zati képviselő kapott mandátumot.

А választási bizottságok, illetve az illetékes íté-
lőtáblák a helyi önkormányzati választás tekinte-
tében 9 településen rendelték el a szavazás megis-
métlését valamilyen törvénysértés miatt, 6 telepü-
lésen önkormányzati képviselőre, 8 településen а 
polgármesterre kellett újra szavazni. A megismételt 
szavazások 3 nagyobb települést érintettek: Jászbe-
rényben a polgármesterválasztást az egész telepü-
lésen, Komlón a polgármesterválasztást az egész 
településen és 1 szavazókörben az önkormányzati 
képviselőválasztást, Szekszárdon pedig 2 egyéni 
választókerület 7 szavazókörében az önkormány-
zati képviselő választást kellett megismételni.

А nemzetiségi önkormányzati képviselők válasz-
tása tekintetében 3 településen rendelték el a roma 
nemzetiségi szavazás megismétlését, 2 települé-
sen települési nemzetiségi önkormányzati képvi-
selőre kellett újra szavazni, 1 településen a terü-
leti és az országos nemzetiségi önkormányzatra 
való szavazást kellett megismételni.

17 településen időközi polgármesterválasztást 
kell tartani, 9 településen időközi önkormány-
zati képviselőválasztást kell tartani a szüksé-
ges számú jelölt hiánya vagy szavazategyenlőség 
miatt. Időközi települési nemzetiségi választásra 
eredménytelen választás miatt kerül sor 3 tele-
pülésen. Az időközi választásokat 2020. február 
10-ig kell megtartani.

Több kistelepülésen választási jogorvoslathoz 
vagy büntetőeljáráshoz vezettek a szavazást meg-
előzően történt tömeges, a korábbi választópol-
gárszámhoz képest jelentős, akár eredménybe-
folyásoló arányú lakcímlétesítések. A választási 
szerveknek nincs felhatalmazása a lakcímlétesíté-
sek törvényességének vizsgálatára, erre a jegyzők 
rendelkeznek hatáskörrel, amelyet az e tárgykör-
ben született bírósági döntések is megállapítottak. 

A 2019. október 13-ai helyi önkormányzati 
választásokon a megválasztott polgármesterek 
nemek szerinti megoszlása: 675 nő (21,24%) és 
2486 férfi (78,23%) – 17 településen (0,53%) nem 
született eredmény (1. ábra).

A 675 polgármesternő közül 452 fő (14,22%) az 
előző választási ciklusban is polgármester volt, míg 
223 fő (7,02%) most lett polgármester. A 2486 pol-
gármester közül 1840 fő (57,90%) az előző válasz-
tási ciklusban is polgármester volt, míg 646 fő 
(20,33%) most lett polgármester (2. ábra).

Érdemes áttekinteni azt is, hogy a 2019. október 
13-ai helyi önkormányzati választásokon az összes 
megválasztott polgármester közül a TÖOSZ-
tag önkormányzatok esetében hogyan alakul-
tak a választási arányok. A 2019-2024 választási 
ciklusra tekintettel a 2020. január 1-jén az 1593 
TÖOSZ-tag önkormányzat esetében 1156 polgár-
mester (72,57%) az előző választási ciklusban is 
polgármester volt, míg 429 fő (26,93%) most lett 
polgármester, 8 önkormányzat (0,50%) esetében 
szavazategyenlőség miatt időközi választásokat 
kell tartani (3. ábra).

A 429 új polgármester közül 98 nő (22,84%) és 
331 férfi (77,16%), míg az 1156 előző választási cik-

1. ábra
A megválasztott polgármesterek nemek szerinti 

megoszlása

2. ábra
Régi és új polgármesterek nemek szerinti 

megoszlása



ÖNkormányzat | negyedik negyedév www.toosz.hu6

Aktuális

lusban is polgármester közül 254 nő (21,97%) és 
902 férfi (78,03%) (4. ábra).

A választási eredmények vizsgálatakor külön 
ki kell emelnünk, hogy 2019. október 13-án meg-
választott 3161 polgármester közül 97 olyan pol-
gármester van, aki 1990 óta folyamatosan, 29 éve 
tölti be a polgármesteri tisztséget. E polgármes-
terek megyei bontásban:

 • Bács-Kiskun megye (3): Pálfi Mihályné 
(Dunatetétlen), Szabó Zsolt (Ordas), Szabó 
Gellért Gáspár (Szentkirály).

 • Baranya megye (15): Dicső László (Alsó-
mocsolád), Vér József Ottó (Bicsérd), Kovács 
Győző Zsigmond (Boda), Hárs József (Bóly), 
Troszt József (Görcsönydoboka), Schmidt 
Ferenc József (Gyód), Jakab Gézáné (Hegy-
szentmárton), Wágner Antal József, (Het-
vehely), Juhos József (Illocska), dr. Ács Imre 
(Kisdér), Bite Gyula (Kisasszonyfa), Hadra 

József (Lánycsók), Grátz Erika (Nagypall), 
Bónis Imre János (Sámod), Kropp Károly 
(Szűr).

 • Békés megye (0): – 
 • Borsod-Abaúj-Zemplén megye (11): 

Bűdi Károly (Alsódobsza), Vámos István 
Józsefné dr. (Arló), Székely Jenő (Becske-
háza), Baráth László (Girincs), Taskó László 
(Monaj), Medve Ferenc (Rásonysápbe-
rencs), Vécsi István (Ricse), Takács István 
József (Sajósenye), Fekete Jánosné (Sály), 
Szerna Csaba (Serényfalva), Molnár Tibor 
(Takta kenéz).

 • Csongrád megye (0): – 
 • Fejér megye (1): Schrick István (Rácalmás).
 • Győr-Moson-Sopron megye (6): Rácz 

Róbert (Börcs), Babos Attila Imre (Duna-
szeg), Aller Imre (Kóny), Fodor József (Osli), 
Molnár Vilmos Sándor (Potyond), Molnár 
Sándor (Vásárosfalu).

 • Hajdú-Bihar megye (2): Bajusz Istvánné 
(Nagyhegyes), Furák Károly (Újiráz).

 • Heves megye (2): Varga Sándorné (Mónos-
bél), Holló Henrik (Parádsasvár).

 • Jász-Nagykun-Szolnok megye (1): Győ-
riné dr. Czeglédi Márta (Jászfényszaru).

 • Komárom-Esztergom megye (2): Schunder 
Tibor (Baj), Nagy György (Szomor).

 • Nógrád megye (8): Illés Mária Rozália 
(Debercsény), Moravcsik Ferenc (Ecseg), 
Nagyváradi István (Felsőtold), Vincze 
László (Mátraszele), Verbói Gábor József 
(Nóg rád megyer), Pintér Bertalan (Nógrád-
sáp), Agárdi András (Ősagárd), Szentes 
Attila (Ságújfalu).

 • Pest megye (3): dr. Gémesi György 
(Gödöllő), Hoffman Pál (Tököl), Pásztor 
Béla (Veresegyház).

 • Somogy megye (12): Kovács Zoltán (Ber-
zence), Nyitrai István (Bőszénfa), Szeg-
vári József Ferenc (Büssü), Marton István 
(Főnyed), Mecseki János (Kercseliget), Kiss 
Pál (Komlósd), dr. Feledy Gyula (Kötcse), 
Lassu István (Lábod), dr. Sütő László (Mar-
cali), Horváth Margit (Patosfa), Lőrinczné 
Kiss Ilona (Somogyjád), Kónya László 
(Tikos).

3. ábra
Polgármesterválasztások alakulása a TÖOSZ-tag 

önkormányzatok körében

4. ábra
Polgármesterválasztások alakulása nemek szerint a 

TÖOSZ-tag önkormányzatok körében
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 • Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (10): Kiss 
István (Apagy), Daróczi Gábor (Barabás), 
Bardi Béla László (Gyulaháza), Krakkó 
Adolf (Nagyhódos), Karácsony Sándor 
József (Nagyszekeres), Hovánszki György 
(Nyírlugos), Révész Dezső (Nyírtét), Hódi 
Miklós (Őr), Petri István Kálmán (Rápolt), 
Csák István (Terem).

 • Tolna megye (0): –
 • Vas megye (11): Patyi Elemér (Bögöte), 

Fukszberger Imre Lóránt (Csehimind-
szent), Krenner Róbert Károly (Csempesz-
kopács), Pál László (Hegyhátszentmárton), 
László Kálmán Ervin (Nemeskocs), Nagy 
Károly (Nyőgér), Nagy István (Pácsony), 
Annár István (Rábatöttös), Markó Sándor 
(Szatta), Szabó József (Vasszilvágy), Balogh 
Ernő (Velemér).

 • Veszprém megye (4): Kiss Lajos (Bakony-
ság), Schumacher József Pál (Balatoncsi-
csó), Cseh Lajos (Döbrönte), Bódis József 
(Zalaerdőd).

 • Zala megye (6): dr. Tóth László (Csapi), 
Nemes Kálmán (Kerkafalva), Pál Zol-
tán (Kerkaszentkirály), Marczin György 
(Magyarszerdahely), Vajmi Ferenc (Orta-
háza), Tolnai István (Zalaköveskút).

 • Budapest (0): –
A 97 – 1990 óta – polgármester nemek sze-

rinti megoszlása: 11 nő (11,34%) és 86 férfi (88,66%) 
(5. és 6. ábra).

A 29 éve polgármesteri tisztséget betöltő 97 
településvezetőből a település típusa szerint 86 
fő községben, 3 fő nagyközségben és 8 fő város-
ban látja el feladatait (7. ábra).

5. ábra
29 éve polgármesteri tisztséget betöltők nemek 

szerinti megoszlása (fő)

6. ábra
29 éve polgármesteri tisztséget betöltők nemek 

szerinti aránya (%)

7. ábra
29 éve polgármesteri tisztséget betöltők település 

típusa szerinti megoszlása

8. ábra
29 éve polgármesteri tisztséget betöltők  

TÖOSZ-tagság szerinti megoszlása
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A 29 éve polgármesteri tisztséget betöltő 97 
településvezetőből 45 fő TÖOSZ-tag önkormány-
zat tisztségviselője (8. ábra).

A fentiekből kitűnik, hogy a 3178 település mind-
össze 3,05%-ában változatlan a polgármester sze-
mélye a helyi önkormányzati rendszer 1990. szep-
tem ber 30-ai létrejötte óta (9. ábra).

9. ábra
Polgármesterek személyének változása 1990-től 

napjainkig
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A TÖOSZ 
Tudásprogramja
Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

A Polgármester Akadémia felépítése
A megújult Polgármester Akadémia programja 
négy egymásra épülő állandó workshopot tartal-
maz. Ezek mellett az éppen aktuális jogszabályi 
változásokra reflektáló időszerű workshopok is 
helyet kapnak a rendszerben.

A négy egymásra épülő és az aktuális workshopok 
olyan tudással, jó gyakorlatokkal ismertetik meg 
a résztvevőket, amelyek egy polgármester min-
dennapi kihívásaira adnak válaszokat.

A képviselő-testületi tudásprogram olyan kér-
désekben segít együttgondolkodni, mint a kép-
viselők felelőssége, döntési szerepköre; az önkor-
mányzat stratégiai tervezési feladatainak hatéko-
nyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás 
formái, a közszolgáltatások megszervezésének 
lehetőségei, esetlegesen a hivatal és képviselők 
együttműködésének erősítése.

Az eredményes közszereplés, hatékony kom-
munikáció workshop egy személyes készség-
fejlesztésre épülő, interaktív, gyakorlatorientált 
műhelymunka.

Az innovatív vezetői workshop megerősíti a 
polgármestereket a vezetői készségeikben, segíti 

a közszereplést és a stratégiai tervezést, motivá-
ciós technikákat, közösségi tervezési eszközöket 
ismertet meg, eligazít a modern infokommuni-
kációs eszközök használatában. Módszereket ad a 
közösségi konfliktuskezelés és a társadalmi rész-
vételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. 
Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások megszer-
vezésének hatékonysága érdekében.

Az esélyegyenlőségi workshop egyrészt önkor-
mányzati vezetői kompetenciákat, másrészt esély-
egyenlőségi programtervezést fejleszt, kiemelt 
fókusszal arra, hogy mit tehet egy önkormányzat a 
nagyobb egyenlőség érvényesüléséért a településen.

A konfliktuskezelési workshop olyan módsze-
reket, technikákat ad át, amelyek segítik a tele-
pülésvezetőket abban, hogy mindennapi munká-
juk során; a lakossággal, munkatársaikkal és part-
nereikkel való tárgyalási és konfliktushelyzetek 
során a felmerülő problémákat konstruktívan és 
eredményesen tudják megoldani.

Programjaink modulrendszerűek, erősen gya-
korlatorientáltak, interaktívak, lehetőséget bizto-
sítunk a polgármestereknek, hogy egymás tele-
pülését megismerhessék.

A 2019. október 13-i helyhatósági választások után a Polgármester Akadémia 
Tudásprogramja is megújult. Ahhoz, hogy a polgármesterek, önkormányzati 
képviselők jó döntéseket tudjanak hozni, megfelelő tudás szükséges. Az általunk 
kínált tudásprogram olyan kompetenciák, jó gyakorlatok elsajátításával ismerteti 
meg a résztvevőket, amelyek a polgármester és a helyi önkormányzati képviselők 
mindennapi kihívásaira adnak válaszokat és segítenek abban, hogy a választott 
tisztségviselők minél jobban el tudjanak igazodni a társadalmi folyamatokban. 
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A Polgármester Akadémia fő erénye a kap-
csolatépítés, az egyre bővülő tudáshálózatunk 
kialakulása. 

A programokra külön-külön is lehet jelent-
kezni, de ahhoz, hogy valaki akadémiai tag lehes-
sen, ahhoz minden képzésünket el kell végeznie.

Startolnak a képviselők –  
Képviselő-testületi tudásprogram 

HÁROM KOMPONENSŰ TUDÁSPROGRAM 
Települési önkormányzati képviselőknek, képvise-
lőtestületeknek, a képviselő-testületi bizottságok 
nem képviselő tagjainak, jegyzőknek, aljegyzők-
nek; a polgármesteri hivatal, közös önkormány-
zati hivatal köztisztviselőinek, települési önkor-
mányzati intézmények vezetőinek.

I. KOMPONENS: KÉPVISELŐI 
ALAPISMERETEK – HATÁLYOSÍTOTT 
DIGITÁLIS KÉZIKÖNYV MINDEN RÉSZTVEVŐ 
SZÁMÁRA  

II. KOMPONENS: KÉTNAPOS,  
A SAJÁT TELEPÜLÉS IGÉNYEIRE SZABOTT 
INTERAKTÍV MŰHELYMUNKA
A kétnapos tréningen foglalkozunk többek között 
a képviselői munka legfontosabb összetevőivel:

1. A képviselői szerep, integritás – a fenntart-
ható együttműködés módszertana

2. Döntéselőkészítés – közösségi-részvétel, 
tervezés, költségvetés: innovatív módsze-
rek a részvételi eljárásban, csoportos dön-
téshozatal és az együttes problémamegol-
dás lehetőségei, információkezelés

3. Kapcsolattartás – aktív állampolgári rész-
vétel, az önkormányzati kommunikációs csa-
tornák megtervezése

4. Tervezés – stratégiai tervezés (helyzetfeltárás, 
jövőkép, analízisek, mutatószámok, megva-
lósítási dokumentum, felelősök, monitoring)

Lehetőség van továbbá a program keretében 
az önkormányzat saját projektjeiről is gondol-
kodni, ekkor a második nap „személyre szabot-
tan” ezekre a problémákra, és megoldási alterna-
tívákra koncentrál. 

Minden esetben egy előzetes igényfelmé-
rés, egyeztetés előzi meg a végleges modulok 
kialakítását.

III. KOMPONENS: FORRÁSTÉRKÉP
Videók, ismeretbővítő anyagok a forráste-
remtés lehetőségeiről a TÖOSZ VIRTUÁLIS 
TUDÁSTÁR-ban minden résztvevő számára.

Eredményes közszereplés,  
hatékony kommunikáció 

A WORKSHOPRÓL
Az egynapos, szuper-intenzív, végig gyakorlat-
orientált, személyes képességfejlesztésre épülő 
műhelymunkán a következő kérdésekre közösen 
keressük a válaszokat, miközben egyéni megol-
dásokat formálunk:

 – Hogyan legyek sikeresebb közszereplő?
 – Hogyan tervezzem meg a kommunikációs 
stratégiámat?

 – Hogyan törekedjek a párbeszédre?
 – Hogyan kezeljem a konfliktusos, nehéz 
helyzeteket?

A WORKSHOP IDŐTARTAMA
1 napos szuper intenzív.

KIKNEK AJÁNLJUK
Polgármestereknek, képviselőknek.

A PROGRAM DÍJA Képviselőknek AKCIÓ
2020. jan. 15-ig  
az első 20 megrendelő 
képviselőnek

Képviselő- 
testületeknek

AKCIÓ
2020. jan. 15-ig  
az első 10 megrendelő  
képviselő-testületnek*

TÖOSZ tagoknak 25 000+ÁFA HUF 20 000+ÁFA HUF 20 000+ÁFA HUF 17 000+ÁFA HUF
Nem TÖOSZ tagoknak 35 000+ÁFA HUF 30 000+ÁFA HUF 30 000+ÁFA HUF 25 000+ÁFA HUF
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MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI
A workshop legnagyobb hozadéka, hogy kapcso-
latokat épít, ezzel a TÖOSZ fokozatosan bővülő 
tudáshálózatának tagjává teszi a résztvevőket

A WORKSHOP DÍJA
25 000 Ft/fő
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 
TÖOSZ tagja, a részvételhez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 15 000 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák!)

A WORKSHOP IDŐPONTJA
Egyeztetés szerint.

HELYSZÍN
TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koor-
dinációs Központ (1071 Budapest, Damjanich 
utca 44. III/1.).

A jövő innovatív vezetője

A WORKSHOPRÓL
A globális kihívásokra adott lokális válaszok sok-
szor új szemléletet, újfajta stratégiát követelnek. 
A települési önkormányzatoknak különösen a 
„horizontális” kérdések megoldásában (pl. fenn-
tarthatóság, esélyegyenlőség, idősügyi ellátás) az 
innováció segítséget nyújthat megtalálni a leg-
hatékonyabb megoldásokat. A workshop abban 
támogatja a polgármestereket, településvezető 
szakembereket, hogy innovatív válaszokat keres-
senek, hosszú távú megoldásokban gondolkod-
janak, új szemléletű stratégiákat alkossanak, új 
módszertanokat próbáljanak ki.

A WORKSHOP IDŐTARTAMA
2 egymást követő nap.

A WORKSHOP CÉLJA
A településen dolgozó elsőszámú vezetők olyan 
kompetenciákat szerezzenek meg, amelyek a jövőt 
érintő mindennapi döntéseikben segítik őket. 
Megerősítést ad a településvezetői eszközök hasz-
nálatában, megismertet új innovatív módszer-
tanokkal, modern infokommunikációs eszkö-

zök használatában segít. Módszereket ad a tár-
sadalmi részvételi formák kiválasztása, közösségi 
tervezési eszközök alkalmazása terén. Ismerete-
ket bővít a helyi szolgáltatások megszervezésé-
nek hatékonysága érdekében.

KIKNEK AJÁNLJUK
Polgármestereknek, képviselőknek, hivatalveze-
tőknek, intézményvezetőknek

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI
A legnagyobb hozadék, hogy kapcsolatokat épít, 
ezzel a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálóza-
tának tagjává teszi a résztvevőket

A WORKSHOP DÍJA
35 000 Ft/fő
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 
TÖOSZ tagja, a részvételhez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák!)

A WORKSHOP IDŐPONTJA
Egyeztetés szerint.

A WORKSHOP HELYSZÍNE
TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koor-
dinációs Központ (1071 Budapest, Damjanich 
utca 44. III/1.).

Esélyegyenlőség a településen

A WORKSHOPRÓL
A tematika fontos elemei a munka-magánélet 
egyensúlyának elősegítése a településen, a stra-
tégiai tervezés a társadalmi tudatosság növelésé-
ért és a közösségi tervezési modellek.

A WORKSHOP IDŐTARTAMA
2×1 egymást követő napos.

A WORKSHOP CÉLJA
Az esélyegyenlőség a településen workshop egy-
részt önkormányzati vezetői kompetenciákat, 
másrészt esélyegyenlőségi programtervezést fej-
leszt, kiemelt fókusszal arra, hogy mit tehet egy 
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önkormányzat a nagyobb egyenlőség érvényesü-
léséért a településen.

A workshop különösen aktuális azért is, mert 
az önkormányzatoknak meg kell újítaniuk a helyi 
esélyegyenlőségi terveiket.

KIKNEK AJÁNLJUK
Polgármestereknek, képviselőknek.

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI
A legnagyobb hozadék, hogy kapcsolatokat épít, 
ezzel a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálóza-
tának tagjává teszi a résztvevőket!

A WORKSHOP DÍJA
35 000 Ft /fő
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 
TÖOSZ tagja, a részvételhez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák!)

A WORKSHOP HELYSZÍNE
Egyeztetés szerint.

A WORKSHOP IDŐPONTJA
Egyeztetés szerint.

Konfliktuskezelés a településen

A WORKSHOPRÓL
Az eredetileg Norvég Alap támogatásával kiala-
kított program olyan módszereket, technikákat 
ad át, amelyek segítik a településvezetőket abban, 
hogy mindennapi munkájuk során; a lakosság-
gal, munkatársaikkal és partnereikkel való tár-
gyalási és konfliktushelyzetek során a felmerülő 
problémákat konstruktívan és eredményesen tud-
ják megoldani.

A WORKSHOP IDŐTARTAMA
2x1 egymást követő napos.

A WORKSHOP CÉLJA
Olyan képességek átadása, amely segít időben fel-
ismerni a konfliktus kialakulását, segít értékíté-

let nélkül összpontosítani a másik szükségleteire 
és cselekedeteire. Foglalkozik az erőszakmentes 
kommunikációval, feltérképezi a különböző kér-
dezéstechnikán alapuló módszereket, a kommu-
nikációt megnehezítő közléssorompókat, segít fel-
ismerni és kezelni a különböző meggyőzési csap-
dákat. A kurzuson végignézzük, hogy mit tehet 
egy polgármester saját hatáskörében, hogy meg-
előzze az ügyfélerőszakot. A workshop az érde-
kekre fókuszáló, együttműködő megoldásokra, a 
„nyertes-nyertes” típusú végeredményre fókuszál. 
Megismerteti az érdek-alapú konfliktuskezelésre 
alapozott alternatív vitarendezési módszereket.

KIKNEK AJÁNLJUK
Elsősorban polgármestereknek, képviselőknek.
Amennyiben a településen igény van rá, önkor-
mányzati hivatal, intézmények dolgozóinak, ügy-
intézőknek.

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI
A legnagyobb hozadék, hogy kapcsolatokat épít, 
ezzel a TÖOSZ fokozatosan bővülő tudáshálóza-
tának tagjává teszi a résztvevőket!

A WORKSHOP DÍJA
35 000 Ft/fő
Amennyiben a jelentkező önkormányzata a 
TÖOSZ tagja, a részvételhez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett ked-
vezményes ár: 25 000 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t 
nem tartalmazzák!)

A WORKSHOP IDŐPONTJA
Egyeztetés szerint.

A WORKSHOP HELYSZÍNE
TÖOSZ Önkormányzati Információs és Koor-
dinációs Központ (1071 Budapest, Damjanich 
utca 44. III/1.).

A jelentkezési feltételekről tájékozódjon a www.
toosz.hu weboldalunkon.
Amennyiben bármilyen kérdése van, úgy fordul-
jon bizalommal dr. Steiner Erika főtitkár-helyet-
teshez a 06 30 515 4580 telefonszámon.
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Emeld fel a hangod 
Európában – 
európai ágazatközi 
társadalmi párbeszéd 
a szociális szférában
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Szociális intézmények az európai ágazatközi társa-
dalmi párbeszédben címmel hajtotta végre a pro-
jektet a CEEP, a Munkáltatók, Közszolgáltatók és 
Közérdekű Szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások 
Európai Központja partnereivel együtt. (European 
Centre of Employers and Enterprises providing 
Public Services and Services of general interest).

Az ernyőszervezet fontos szereplője az euró-
pai szintű társadalmi párbeszédnek. A Munkál-
tatók, Közszolgáltatók és Közérdekű Szolgálta-
tásokat nyújtó vállalkozások Európai Központja 
1961-ben alakult meg. A CEEP székhelye Brüsz-
szel, de nemzeti képviselete van minden teljes 
jogú tagállamban. Hazánkban a Stratégiai és 

Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége 
(STRASZTOSZ) látja el ezt a feladatot. A szoci-
ális szolgáltatások terén ugyanakkor a munkál-
tatói, fenntartói oldalon a kulcsszereplők a helyi 
önkormányzatok. Szövetségünk minden fórumon, 
szinten és eszközzel az önkormányzatok fejlesz-
tését támogatja, ezért is kapcsolódtunk a nem-
zetközi munkába. Az önkormányzatok munkál-
tatói és intézmény-, valamint szolgáltatás-fenn-
tartói szerepben folyamatos kihívásokkal szem-
besülnek. 

Valeria Ronzitti, a CEEP főtitkára a 18 hóna-
pos projekt záró-konferenciájának megnyitóján 
elmondta, hogy a korábbi projektjük eredmé-

Az európai szintű ágazati társadalmi párbeszéd erősítésén keresztül célozza a szociális 
közszolgáltatásokban a munkáltatói és munkavállalói érdekek jobb érvényesítését 
az a nemzetközi együttműködési projekt az Európai Bizottság támogatásával, amibe 
a TÖOSZ is bekapcsolódott. Hat ország, Bulgária, Ciprus, Litvánia, Magyarország, 
Málta és Románia helyzetének összehasonlításával foglalkozott a végeredményként 
kidolgozott tanulmány. A záró-konferencián a TÖOSZ is képviseltette magát Kolin-
Sabján Katalin nemzetközi titkár és Kolin Péter kommunikációs titkár által.
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nyeképpen választották ki a hat országot össze-
hasonlítás céljára a társadalmi párbeszéd terén 
a szociális ellátások szektorában. UDES fran-
cia és UNISOC belga munkáltatói szövetségek 
szolgáltattak nyugat-európai példát a projekt-
ben, hiszen náluk szektorközi társadalmi párbe-
széd valósult meg.

Adam Rogalevsky az Európai Bizottság Euró-
pai Gazdasági és Szociális Bizottsága (EGSZB) 
képviseletében elmondta, hogy ez egy konzul-
tatív testület, ami európai szinten képviseli az 
nem-kormányzati szervezeteket és a társadalmi 
párbeszédet. Az EGSZB más, mint a többi EU-
intézmény. A konzultáció, a párbeszéd és a kon-

Csoportkép a projekt záró-konferenciáján Brüsszelben, az Európai Bizottság Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottságában 2019. november 20-án

Valeria Ronzitti Adam Rogalevsky
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szenzus egyedülálló fóruma a „szervezett civil 
társadalom” valamennyi ágazatának képviselői 
számára, beleértve a munkaadókat, a szakszer-
vezeteket és olyan csoportokat, mint a szakmai 
és közösségi szervezetek, ifjúsági szövetségek, 
nőképviseleti csoportok, fogyasztók, környezet-
védelmi aktivisták és sokan mások. Az EGSZB 
mindig is az EU szerves része volt: a Római Szer-
ződés hozta létre 1957-ben, hogy tanáccsal lássa 
el az EU döntéshozóit, illetve biztosítsa, hogy a 
hétköznapi emberek az egész kontinensen bele-
szólhassanak Európa fejlődésébe. 

A projekt azért volt fontos a bizottság számára, 
mert a szociális ellátások a leghátrányosabb euró-
pai polgárokat célozzák. Az európai népesség 
elöregedő trendet mutat. A gazdasági növekedés-
sel együtt ez a szektor is egyre bővül a demográ-
fiai folyamatok miatt. Az európai uniós célokhoz, 
mint a foglalkoztatottság bővítése, klímavédelem, 
gazdasági növekedés mindegyikhez fontosak a 
szociális ellátások fejlesztése. Hosszútávú gon-
dozási ellátásokra és azok bővítésére van szük-
ség a jövőbeni kihívásokhoz igazodva. A digitális 
érában a civil szférával összefogva kell fenntart-
ható közszolgáltatásokat nyújtani magas színvo-
nalon. Minőségbiztosításra, színvonalas foglalkoz-
tatási intézkedésekre van szükség. A leginkább 
hátrányos helyzetű emberek segítésére akkor is 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni, ha megszorítá-
sok vannak a szociális szférában. Az EU a poli-
tika tervezésében nagyon fontosnak tartja a tár-
sadalmi párbeszédet: a munkáltatók, szakszer-
vezetek és civil szféra bevonását. 

Sven Matzke, az Európai Bizottság Foglalkozta-
tási Főigazgatóságának osztályvezető-helyettese 
elmondta, hogy az új bizottság is nagyon támo-
gatja a szociális gazdaságot. Bemutatta az euró-
pai szociális párbeszéd történetét. 1985-ben kez-
dődött a Val Dechesse-i konferenciával, ahol dön-
töttek a párbeszéd elindításáról. 2015-ben kapott 
új lendületet a Charlemagne-i konferencián, ami-
kor megújították a párbeszéd rendszerét. A hol-
land EU elnökség idején történt ez a módosítás, a 
szociális jogok pillérében: párbeszédet kell foly-
tatni és kollektív megegyezéseket kell kötni min-
den lehetséges szektorban. Prioritások az új kez-
detben: az európai szemeszter rendszerébe job-

ban be kell vonni a szociális partnereket, nagyobb 
hangsúlyt helyezni a nemzeti szintű szociális part-
nerek kapacitásépítésére.

Az Európai Bizottság a következő eszközökkel 
támogatja a társadalmi párbeszédet: 

 – pénzügyi eszközök: külön költségvetési 
soron, valamint az ESZA-n belül támo-
gatást biztosít a kapacitásépítésre a társa-
dalmi párbeszédben résztvevőknek;

 – az európai gazdasági koordinációban: az 
Európai Szemeszter rendszerével, az Éves 
Növekedési Jelentéssel, és az ország-speci-
fikus javaslatokkal;

 – Foglalkoztatási és szociális politikával: 
munkakörülmények, egészségügyi és biz-
tonsági intézkedések, nemek közti egyenlő-
ség terén hozott intézkedésekkel;

 – EU politikákkal, amik hatással vannak a 
szociális szférára: Energia Unió, Digitális 
Agenda, szektorális politikák.

Az Európai Bizottság most készíti elő a 
hosszútávú gondozások terén a jelentését. 

Kérdésekre válaszolva elmondták, hogy az 
EGSZB képviseli az uniós döntéshozatali rend-
szerben a munkáltatókat, munkavállalókat és a 
civil szervezeteket is, vagyis rajtuk keresztül hal-
lathatja a hangját a társadalmi párbeszédbe való 
bekapcsolódás terén is a civil szektor. 

Valeria Ronzitti hozzáfűzte, hogy a projekt célja 
az is volt, hogy felfedezzék, kik állnak a munkál-
tatói oldalon a szociális szektorban: a civil mun-
káltatók és a közintézmények nem versenyeznek 
egymással, hanem egészen egyszerűen más a sze-
repük és az érdekeik. 

Eckhard Voss, a projekt vezető szakértője össze-
foglalta előadásában a kutatási eredményeiket: 

A munka módszere leginkább alapdokumen-
tumok elemzéséből, kérdőíves felmérésből, kb. 60 
interjú készítéséből, és workshopok sorozatának 
szervezéséből állt. A hat országon kívül UNISOC 
és UDES is részt vett, ahol egészen más képet lát-
hatunk a társadalmi párbeszéd, de már a szociá-
lis ellátásokat nyújtó szervezetek terén is. 

A tanulmány a közérdekű szociális szolgáltatá-
sok fogalmi tisztázásával indul: az Európai Bizott-
ság szerint: „Azok a közérdekű szociális szolgál-
tatások, amelyek a hátrányos helyzetű állampol-
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gárok igényeire adnak választ és a szolidaritáson 
és az egyenlőségen alapulnak. Lehetnek gazda-
sági vagy nem-gazdasági jellegűek. A példák közé 
sorolhatóak a szociális biztonságot célzó, foglal-
koztatási szolgáltatásokat nyújtó és szociális lak-
hatási tevékenységek is.”

A közérdekű szociális szolgáltatások gyak-
ran az alábbi jellegzetességekből egyet vagy töb-
bet hordoznak (Európai Bizottság tájékoztatása):

 – szolidaritási alapon működnek
 – különböző igényekre reagálnak az alapvető 
jogok garantálása és a leghátrányosabb 
helyzetben élők védelme érdekében

 – nem profit-orientált
 – erősen kötődik a helyi kulturális hagyomá-
nyokhoz

 – abban különbözik a „normális” szolgáltató/
fogyasztó kapcsolattól, hogy egy finanszí-
rozó harmadik fél bevonására van szükség

A szociális szolgáltatások ellátásának típu-
sairól és szintjeiről szólva a szakértő elmondta, 
hogy a vizsgált országokban nagy különbségek 
mutatkoznak egyrészt a nemzeti jóléti rendsze-
rek tradíciói miatt, másrészt az ország mérete és 
közigazgatási berendezkedései miatt. Általában 
nemzeti szintű a szabályozás és helyi vagy regi-
onális szintű a feladat-ellátás, gyakran közvetle-
nül a helyi vagy regionális önkormányzat köte-
lező feladataként. 

A magán és a köz-szolgáltatók szerepével kap-
csolatban arra jutott a kutatás, hogy egyre növekvő 
szerep jut valamennyi országban a nonprofit és a 
profitorientált szolgáltatóknak, jellemzően olyan 
területeken, ahol a közszolgáltatások nem elegen-
dőek (pl. idősek bentlakásos otthona, iskolai elő-
készítés stb.). Jellemzően kevésbé szabályozott 
környezetben kell működniük, és sürgető igény 
kielégítésére hozzák őket létre. 

A kihívások sora a ténnyel kezdődik, hogy a 
szociális szektorban a növekvő igények mellett 
csökkenő kiadásokat találunk a közkiadások mér-
séklése miatt.

A kihívások sorát folytatva, a szegénység és a 
társadalmi kirekesztés elleni küzdelemben általá-
nos helyzetkép mind a hat országban, hogy lépé-
seket kell tenni a megfelelő lakhatás biztosításá-
ban, a gyermekszegénység leküzdésére, a csalá-

dok megfelelő támogatására, a speciális csoportok 
munkaerő-piaci integrációjára, és hatékonyabbá 
kell tenni a szociális támogatások rendszerét. 

Az egészségügyi szolgáltatások minősége és 
hatékonysága terén elérhetővé kell tenni a meg-
előző szolgáltatásokat, megfelelő hosszútávú gon-
dozási formákat kell kialakítani, invesztálni kell 
az új technológiákba és gyógymódokba, és integ-
rálni kell a szociális és az egészségügyi szolgál-
tatásokat, hogy egymást kiegészítsék és segítsék.

Az idősek és fogyatékkal élők bentlakásos szol-
gáltatásai gyakran küzdenek kapacitáshiánnyal, 
nem megfelelő munkakörülményekkel, nem meg-
felelő bérezéssel.

A felnőttképzés, oktatás terén egyenlő elérhe-
tőséget kellene biztosítani mindenki számára.

A teljes szférára elmondható, hogy nagy szük-
ség van a munkakörülmények és feltételek javí-
tására, így vonzóbbá téve a szociális ellátások 
munkahelyeit, be kell fektetni a védelem, képzés 
és gondozás biztosításába.

A tanulmány egyik konklúziója, hogy a közér-
dekű szociális szolgáltatásokban egyre nagyobb 
szerepet nyernek a közszférán kívüli szolgálta-

Eckhard Voss
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tók, ami a növekvő igényeket jelzi. Ezeknek a 
szolgáltatóknak a képviselete nagyon széttagolt 
valamennyi vizsgált országban. Mind a munka-
vállalók, mind a munkáltatók képviselete támo-
gatásra szorul, hiszen a szolgáltatások minőségi 
és mennyiségi fejlesztésére is szükség van. Az 
EU intézményeinek figyelmét fel kell hívni tár-
sadalmi párbeszéd fejlesztésének támogatására.

A kutatás eredményeinek bemutatását köve-
tően valamennyi országból egy-egy képviselőt 
kértek fel a szektorra vonatkozó kérdések megvi-
tatására. Hazánkból Kolin-Sabján Katalin nem-

zetközi titkárra esett a választás, aki részt vett az 
előző két workshopon is. A TÖOSZ megkeresése 
nyomán az MKKSZ képviselője, Farkas Andrea is 
részt vett a projektben, ezzel is erősítve a TÖOSZ 
alapelvét, hangsúlyozva az európai partnerek felé 
is, hogy minden szinten párbeszédre törekszünk. 

Hazánkat érintő kihívások közül említésre került 
a tény, hogy az öregedő társadalmak közé tarto-
zunk az időskorúak számának és arányának növe-
kedését tekintve. A demográfiai állapotok kedve-
zőtlenek: 2018. január 1-jén 100 gyermekre 130 
időskorú (65 éves és annál idősebb) lakos jutott. 

A humán egészségügyi és szociális munkában dolgozók aránya a teljes foglalkoztatáshoz képest (%)

A szociális védelemre fordított kiadások (GDP %-ában)
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A kutatásban felsorolt kihívások (növekvő gyer-
mekszegénység, gyermekvédelmi szolgáltatáso-
kat érintő munkaerő-hiány, roma származásúak 
negatív diszkriminációja, korai iskola-elhagyás, 
hiányzó aktív munkaerő-piaci politika hiánya, 
az alapkészségek terén az EU átlag alatti telje-
sítmény a közoktatásban, a magyar egészségügy 
az egyik legrosszabb helyzetű az EU-ban és még 
mindig a kórházi ellátásokra épül, az idősügyben 
a kapacitáshiány, a demens ellátások hiánya, és 
a magán-szolgáltatók nem elérhetőek az átlag-
magyar állampolgár számára, az ágazat foglal-
koztatottságára jellemző, hogy nagy a munka-
erő-hiány, hiszen kedvezőtlenek a foglalkozta-
tási feltételek, hajléktalan-ellátás alacsony szintje) 
említésre került, hogy az önkormányzatokon 
egyre növekvő terhek jelentkeznek. Előrejelzé-
sek szerint 2050-re a mostani 18,4%-ról 26,2%-
ra növekszik a 65 év felettiek aránya. Az idősek 

ellátásának és gondozásának terhe egyre inkább 
a közszférára nehezedik a társadalmi folyamato-
kat tekintve. 110 000 magyar állampolgár része-
sült fogyatékosok ellátásában 2018-ban és közü-
lük csupán 15.000 él bentlakásos intézményben. 
Ez nagy terhet jelent a családoknak és a szociális 
szférának. A kihívások kapcsán meg kell említeni 
a számos hasznos magyar innovációt is, amelyek-
nek ki kell alakítani a rendszert, hogy széles kör-
ben alkalmazzák őket.

A panel beszélgetésben megvitatásra kerültek 
a szociális szférában jelentkező legnagyobb kihí-
vások, problémák és az azokra adandó lehetsé-
ges válaszok is. A másik fő megvitatott kérdés az 
volt, hogy mit tehet az európai szint a szociális 
szféra támogatására. 

A kutatás eredményeképpen született politi-
kai, összefoglaló dokumentumot olvashatják az 
alábbiakban:
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Szociális szolgáltatások az európai 
ágazatközi társadalmi párbeszédben – 
az erősebb, mélyebb részvétel felé

 Emeld fel a hangod Európában
A közérdekű szociális szolgáltatások (SSGI) vala-
milyen jól körülírható társadalmi célú szolgálta-
tást nyújtanak. Olyan területeken nyújtott szolgál-
tatások tartoznak ide, mint a szociális, egészség-
ügyi, lakhatási és egyéb jellegű ellátások idősek, 
fogyatékosok és más speciális igényű csoportok 
számára, szociális munka, napköziotthonos fel-
ügyelet és iskolán kívüli oktatás. 

Ezek az intézmények országonként eltérő múltra 
tekintenek vissza, de nagy hatással volt rájuk a 
jóléti állam kialakulása és az önkéntes, nonpro-
fit szektor szerepvállalása, beleértve az egyháza-
kat és a közösségi csoportokat. A közép- és kelet-
európai országokban a közérdekű szociális szol-
gáltatások az utóbbi időben jelentek meg a kor-
mányok szociálpolitikájának változásával és az 
Európai Unióhoz történő csatlakozással. 

A közérdekű szociális szolgáltatások határai-
nak meghúzása nem könnyű: nem illeszkednek 
bele az olyan hagyományos felosztásba, mint az 
oktatás, egészségügy, lakhatási ellátás és szociális 
munka, hanem elmosódnak a határaik. A közér-
dekű szociális szolgáltatásokhoz tartoznak továbbá 
az olyan társas vállalkozások, mint a szövetkeze-
tek, egyesületek és önsegélyző szervezetek. Ráadá-
sul a társas vállalkozások eleve ágazatokon átívelő 
jellegűek, mivel a társasági jogi forma határozza 
meg őket, és nem az adott ágazat. 

A közérdekű szociális szolgáltatók Európában 
nagyon különböző módokon működnek csakúgy, 
mint az EU-ban. Ez függ például attól, hogyan 
fejlődött a nemzeti jóléti állam, mi az önkéntes 
és nonprofit szektor szerepe, beleértve az egyhá-
zakat, közösségi szervezeteket, önsegélyző szer-
vezeteket és szövetkezeteket. Számos országban 
(pl. Franciaország, Belgium, Portugália) létezik a 
„szociális vállalkozások”, „a szociális gazdaság” 
és „a közhasznú ágazat” kifejezés és jogi fogalma, 
míg más országokban nem létezik ez a definíció. 

Franciaországban 2014-ben definiálták jogilag 
a közhasznú vagy szolidaritási alapon működő 
gazdaságot. A szektorba a legkülönfélébb ága-

zatokban egyesületek, önsegélyzők és szövetke-
zetek formájában működő jogi személyek tartoz-
nak: kultúra, befogadás/integráció, képességfej-
lesztés, ismeretterjesztés, támogató központok és 
menhelyek, egészségügyi, szociális és orvosi szo-
ciális tevékenységek, egészségügyi önsegélyzők, 
kölcsönös biztosítók, mezőgazdasági szövetke-
zetek, kézműves szövetkezetek, bank szövetke-
zetek, ipari szövetkezetek, részvételi szövetkeze-
tek (SCOP) és közérdekű szövetkezetek (SCIC). 

A közérdekű szociális intézmények nagy mun-
kaerő igényű tevékenységet folytatnak, ezekben 
az ágazatokban a munkaerő iránti igény a demo-
gráfiai változások és egyéb tényezők miatt szinte 
minden európai országban növekszik, nevezete-
sen az egészségügyben és a gondozással kapcso-
latos szolgáltatásokban. Sok közérdekű szociális 
szolgáltató jelez növekvő munkaerő toborzási és 
megtartási problémákat. 

A legutóbbi Eurostat adatok szerint 2018-ban 
az európai munkaerő 11%-a dolgozott a humán-
szolgáltatások terén, az egészségügyben és szo-
ciális munkához kapcsolódó munkakörökben. 
Nemzeti szinten a legnagyobb arányú foglal-
koztatás az északi országokban van, mint Dánia, 
Finnország és Svédország, de magas még Belgi-
umban, Hollandiában és Franciaországban is. 
Ezzel szemben Romániában és Bulgáriában csak 
a nemzeti munkaerő körülbelül 5%-a dolgozik 
ebben a két szektorban. Ráadásul a foglalkozta-
tási arány jóval 10% alatti a többi kelet- és közép-
európai országban is. 

Ugyan számos országban még mindig kiterjedt 
az állami közszféra ellátás, a nonprofit és pro-
fitorientált ágazatok szerte az EU tagállamok-
ban növekednek. Egy nemrégiben megjelent 22 
EU tagállamot összehasonlító elemzés szerint a 
kelet- és közép-európai államok közül különösen 
Bulgáriában, Magyarországon, Litvániában, Len-
gyelországban és Szlovéniában nőtt a nonprofit 
szektor szerepe. 

A hat vizsgált országban, különösen Közép- és 
Kelet-Európában, az Európai Unióhoz újabban 
csatlakozott országokban (Bulgária, Magyaror-
szág, Litvánia és Románia), olyan különböző tren-
dek, mint a decentralizáció, intézményi leépíté-
sek és a közkiadások megszorításai következté-
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ben olyan folyamat indult el, hogy a közérdekű 
szociális szolgáltatásokat nyújtó magán szerve-
zetek egyre nagyobb szerepet játszanak. 

Ugyancsak növekedett a magán, profitorien-
tált közérdekű szociális intézményi szolgáltatók 
belépése olyan területekre, mint a gyerekgondo-
zás, oktatás, kórházak és lakhatási ellátások. Ez 
a profitorientált és nonprofit szolgáltatók közötti 
verseny növekedésével járt. 

A tanulmányban vizsgált hat ország a szociális 
intézmények szinte minden területén több nehéz-
séggel néz szembe, amelyeket sürgősen kezelni 
kell, ha a társadalmi összetartozás és demok-
ratikus értékek jelentős lepusztulását el akar-
juk kerülni. Az Európai Szemeszter keretében a 
2019-es, országokra vonatkozó ajánlások szerint 
a hat országban a szociális nehézségek a követ-
kezőkkel kapcsolatosak: 

 – a társadalombiztosítási és védelmi rendsze-
rek gyengeségei és hiányosságai (Bulgária)

 – gyenge oktatási eredmények (Bulgária, Cip-
rus, Magyarország, Málta, Románia);

 – gyenge minőségű szociális szolgáltatások 
és a befogadó integrációs politika gyenge 
eredményei (Bulgária, Románia);

 – szegénység (Bulgária, Litvánia, Románia);
 – elégtelen ellátások a hosszú távú gondozás, 
az idősgondozás terén (Ciprus, Magyaror-
szág);

 – a gyerekgondozás és kisgyerekkori oktatás 
terén (Magyarország, Litvánia);

 – az egészségügyi ágazat elégtelensége és 
alulfinanszírozottsága (Bulgária, Magyar-
ország, Málta, Románia);

 – a befogadó politika hiányát és a cigányok 
elleni diszkriminációt még mindig nagy 
nehézségként jelentik Magyarországon, 
Bulgáriába és Romániában;

 – a négy kelet- és közép-európai országban a 
közérdekű szociális szolgáltatók foglalkoz-
tatást illetően a fő problémák a rossz mun-
kakörülmények és az alacsony fizetés. 

Szociális szolgáltatók a hat vizsgált 
országban: változások és nehézségek
Ugyan még mindig a közszféra által nyújtott szo-
ciális ellátás az uralkodó mind a hat országban, 

a nonprofit és profitorientált szolgáltatók ará-
nya nőni látszik. 

A profitorientált szolgáltatók szaporodásával 
gyakran együtt jár az ágazaton belüli verseny, 
ami kihatással van a bérekre és a nonprofit szol-
gáltatók helyzetére. A profitorientált ellátás leg-
tisztábban az otthoni gondozást nyújtó szolgál-
tatásokban látható. Az új szolgáltatók a munka-
adói szervezeteket is kihívások elé állítják az új 
típusú kereskedelmi szolgáltatók megjelenésével.

A háromoldalú társadalmi párbeszéd jogi szabá-
lyozása ugyan mind a hat országban megvalósult, 
nemzeti, ágazati és gyakran helyhatósági/önkor-
mányzati szinten, a szociális felek befolyása a poli-
tikára és jogszabályokra jelentősen változó. Míg 
a háromoldalú társadalmi párbeszéd elég kifor-
rott és erős szervezettségre alapoz Cipruson és 
Máltán, addig a helyzet sokkal gyengébb a négy 
közép-és kelet-európai országban jelentős válto-
zásokkal és gyenge szakaszokkal. Kevés kivétel-
lel (Ciprus és Málta) a közérdekű szociális intéz-
mények magánszolgáltatói nincsenek képviselve 
a társadalmi párbeszédben. 

A szociális intézményeknél a társadalmi pár-
beszédet és kollektív szerződést az egyrészről 
a munkaadót képviselő, másrészről az ágazati, 
szakmai szakszervezeteket képviselő központi 
kormányzati igazgatás és a helyi és regionális 
igazgatás uralja. A magán nonprofit közérdekű 
szociális szolgáltatók, szövetkezetek és civil tár-
sadalmi csoportok érdekei nem tükröződnek a 
társadalmi párbeszédet és közös alkut lefolytató 
megfelelő rendszerekben. 

Franciaországban az UDES és Belgiumban 
az Unisoc példája és a kollektív szerződés fejlő-
dése, valamint a társadalmi párbeszéd intézmé-
nyi szerkezetei a közhasznú vagy szolidaritási ala-
pon működő gazdaságban mutatják azt a több-
let értéket, amit a közérdekű szociális szolgál-
tatók munkaadói szervezetei általi valódi, erős 
képviselet jelent a nemzeti szintű társadalmi 
párbeszédben. 

A nagyon kevés legújabb kollektív tárgyalá-
sok egyik példája (ugyan a közszféra szociális 
intézményeire vonatkozóan) a Litvániában lét-
rejött megállapodás. A 2018 májusi megállapo-
dás a minisztérium alá tartozó, 24 önkormányzat 
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területén működő 35 szociális gondozási vállal-
kozás szakszervezeti tagjaira vonatkozik (19 költ-
ségvetési vállalat és 16 szociális gondozási intéz-
mény), ami körülbelül 1.900 szakszervezeti tagot 
jelent (az országban tevékenykedő kb. 4.000 szo-
ciális munkásból). A megállapodás a fizetési kér-
dések mellett számos juttatási rendszerrel kap-
csolatos, a szakmai fejlődési lehetőségek javítá-
sát és szakszervezeti tevékenység védelmét célzó 
rendelkezést is tartalmaz. 2019-ben a megállapo-
dást meghosszabbították és módosították – vala-

mint hatókörét kiterjesztették (jelenleg 50 szociá-
lis vállalkozás), a társadalmi felek megállapodtak 
a bilaterális ágazati tanács felállításában. 

A közérdekű szociális szolgáltatók nemzeti 
szintű ellátásának feltérképezése során több mint 
130 közérdekű szociális intézményekhez kapcso-
lódó szervezetet, egyesületet és hálózatot azono-
sítottak a hat országban. Ugyanakkor egyikük 
sem felel meg a társadalmi párbeszédben és kol-
lektív szerződésben részt vevő munkaadói szer-
vezet követelményének.
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Köllner Ferenc 
Emlékdíjat kapott 
Tóth József
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Az emlékdíjak minden év szeptember 30-án, az 
Önkormányzatok Napján ünnepi keretek között 
kerülnek átadásra. Tekintettel a 2019. évi helyi és 
nemzetiségi önkormányzati választások időpont-
jára, a Köllner Ferenc Emlékdíjat 2019. november 
12-én, Budapesten, a TÖOSZ cikluszáró elnök-
ségi ülésén adta át Tóth József részére Schmidt 
Jenő, a TÖOSZ elnöke.

Tóth József 1962. október 27-én született, fele-
ségével és két fiúgyermekével Polgáron élnek. Fel-
sőfokú tanulmányait Nyíregyházán, a Mezőgaz-
dasági Főiskola Gépészmérnök szakán végezte. 
A Debreceni Egyetemen terület- és település-
fejlesztési szakmérnökként második diplomá-
ját szerezte meg.

1990-től a Magyar Szocialista Párt (MSZP) szí-
neiben önkormányzati képviselő, az Ifjúsági és 
Sport Bizottság tagja, 1994-től önkormányzati 
képviselő, a Városfejlesztési Bizottság elnöke. 
2002-2006 között a Hajdú-Bihar Megyei Önkor-
mányzat alelnöke volt. A 2006. évi országgyűlési 
választásokon Hajdú-Bihar megye 8. sz. válasz-
tókerületében szerzett MSZP-s egyéni mandátu-
mot. 2006. május 30-tól az Országgyűlés Sport 
és Turisztikai Bizottság tagja volt.

2006 óta az önkormányzati választásokon két 
alkalommal az MSZP jelöltjeként választották pol-
gármesterré, majd 2014-ben Demokratikus Koa-
líció (DK) jelöltként újra polgármesterré válasz-
tották.

2009-ben az év Tisza-tavi Polgármestere, 2010-
ben az Alföld Turizmusáért díjat kapta meg. 2010-
ben elvégezte a TÖOSZ és a Budapesti Corvinus 
Egyetem Közigazgatás-tudományi Kara által közö-
sen szervezett Polgármesteri Akadémiát.

Gazdasági programjának fő eleme mindig a 
városfejlesztés. Így az erre irányuló Európai Uniós 
források keretében a „Hiába kincs, ahol egészség 
nincs” című térségi járóbeteg szakellátó intézet 
megvalósítása, a Polgármesteri Hivatal Polgár 
város szolgálatában című projekt sikeres megva-
lósítása, a Funkcióbővítő integrált települési fej-
lesztések keretében a Kálvária domb és közvet-
len környezetének rehabilitációjára vonatkozó 
projekt kidolgozása, megvalósítása fűződik első-
ként a nevéhez.

Hazai források tekintetében valósult meg a 
strandfürdő fejlesztése, a Polgári József Attila 
Gimnázium és Szakképző Iskola nyílászáróinak 
cseréje, a Móricz úti általános iskola felújítása.

A TÖOSZ Elnöksége Köllner Ferenc Emlékdíj kitüntetést adományozott Tóth József, 
Polgár Város Önkormányzata polgármestere, a TÖOSZ társelnöke részére a helyi 
önkormányzatok, valamint a TÖOSZ szerepének, súlyának és rangjának erősítése 
érdekében végzett kiemelkedő és következetes tevékenysége elismeréseként. 
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2010. évi nagy projekt volt a „Gyermekeink 
jövőjéért” című pályázat, melynek során a Nap-
sugár Óvoda és Bölcsőde bővítése és felújítása 
valósult meg.

Felújításra került több Önkormányzati út Pol-
gáron. Megvalósult a városközpont rehabilitá-
ciója, beleértve a főteret, a központban működő 
intézményeket, úgymint a Polgármesteri Hiva-
tal, az Ady Endre Művelődési Központ és Könyv-
tár, a szakiskola környezete, a Kálvária domb és 
az előtte lévő tér.

Jelenleg a TOP projektek keretében a „Fenn-
tartható települési közlekedésfejlesztés Polgá-
ron” projekt megvalósítása van folyamatban, 
amely Polgár és Tiszaújváros közötti kerékpárút 
létesítését valósítja meg. A piac területének fel-
újítására és önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítésére is sikeresen pályázott az 
önkormányzat. A megvalósítás szintjére lépett 
a Szennyvízberuházás II. program, mely a külső 
utcákat vonja be az infrastruktúrába. Sikeres 
volt az óvoda kapacitásbővítéséhez benyújtott 
pályázat is.

A pályázatok előkészítésében, megvalósításá-
ban az önkormányzat gazdasági programjának 
végrehajtásában magas szintű az elvárása a Pol-
gármesteri Hivatal munkatársaitól, szakmai fel-
készültségében és a közszolgálat hivatás etikai 
normáiban.

Nevéhez fűződik a Városgyűlések évente tör-
ténő megszervezése, melyen részletesen beszá-
mol az önkormányzat eredményeiről, terveiről.

Kiemelt figyelmet fordít a közfoglalkoztatásra, 
évről-évre több ember dolgozik ebben a foglal-
koztatási formában, újabb programok megszerve-
zésével törekszik arra, hogy az álláskereső lakos-
ság nagy számban részt tudjon venni a közfog-
lalkoztatásban, létszámuk elérte már a 400 főt. 
2017-2018-ban a kormány döntésének megfele-
lően ez csökkenő tendenciát mutat. Továbbra is 
célja, hogy a közfoglalkoztatásnak erősödjön az 
értékteremtő funkciója.

2018-ban a Virágos Magyarország Program 
keretében „Arany Rózsa” díjban részesült a város.

Munkájában nagy figyelmet fordít az idős kor-
osztályra. 2011-ben az önkormányzat mellett 
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működő testületként megalakította a Polgári 
Idősügyi Tanácsot. A város szépkorú lakosságát, 
kérés eseten, személyesen köszönti. 2018-ban 18. 
alkalommal került megrendezésre a városi szintű 
Idősek Napja. 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2016. 
évi pályázatán „Segítő polgári kezek” című projekt 
a második helyezést érte el, melyben Polgár Város 
Önkormányzata, a Polgári Idősügyi Tanács és a 
Polgári CSEMETE Szociális Szövetkezet közötti 
együttműködés került bemutatásra. A program 
célja, hogy rászoruló idős embereknek támoga-
tást nyújtson a lakókörnyezet rendezettségének 
biztosításához.

2019-ben a Legjobb Önkormányzati Gyakorla-
tok programon „Polgárőrök Polgáron Polgárért” 
című pályázattal vettek részt, amely szintén a ran-
gos második helyet érdemelte ki. A „Fókuszban 
az önkormányzati tagsággal rendelkező közfog-
lalkoztatás alapjain szerveződő szociális szövet-
kezetek támogatása” című pályázaton való rész-
vétellel a Polgári CSEMETE Szociális Szövetke-
zet további működésének támogatását segíti az 
önkormányzat, melynek kezdeményezője és inno-
vatív mentora a polgármester.

Tóth József várospolitikai céljai között szere-
pel a fiatalok Polgáron tartása, a lakosság fogyá-
sának megállítása, ezekhez olyan intézkedése-
ket kezdeményezett, mint a vissza nem térítendő 
lakáscélú támogatás, a CSOK + Polgár Program, 
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati 
ösztöndíj. A munkahelyteremtésben is kiemel-
kedő eredményeket ért el, a Polgári Ipari Park 
befektetői között legutóbb a SONA indiai céget 
üdvözölhettük és a készházakat gyártó Berger 

Házak Zrt.-t. Városunk a „Befektetőbarát Önkor-
mányzat” díj birtokosa. Kiemelt figyelmet fordít a 
város közösségeinek összekovácsolására, a hagyo-
mányteremtésre, és ápolásra, őrzésre. A külön-
böző rendezvények megrendezése hozzájárult a 
civilek összefogásához, úgy, mint a hagyomány-
nyá vált „PoIgári Hurka-pite” Fesztivál.

Tóth József tagja a TÖOSZ Elnökségének, társel-
nöki posztot tölt be, egyben a Hajdú-Bihar megyei 
tagozat vezetője, szakterülete az önkormányza-
tok működése. Naprakész az önkormányzatokat 
érintő ügyekben. Fontos feladatának érzi a telepü-
léseket érintő törvénytervezetek véleményezését, 
a folyamatosan változó jogszabályok figyelemmel 
kísérését, a feladatellátással és finanszírozással 
kapcsolatos problémák jelzését, arra megoldási 
javaslatok keresését. Megyei tagozatvezetőként 
kiemelt feladatának tartja, hogy az elmaradot-
tabb keleti országrész szociális problémáira, az 
elvándorlásra, a megélhetési problémákra, a köz-
munka nehézségeire, a lakhatás körülményeire, 
a közbiztonság kérdéseire felhívni a kormány-
zat figyelmét.

A TÖOSZ képviseletében tagja a Partnerségi 
Megállapodás Monitoring Bizottságának is.

A TÖOSZ az önkormányzatok érdekében huza-
mosan végzett következetes és eredményes mun-
kájáért 2016-ban Tűzzománc Emlékplakett elis-
merésben részesítette.

Tóth József polgármester szakmai felkészült-
sége, közel 30 éves közéleti tevékenysége az önkor-
mányzatok es a közigazgatás helyi, területi es orszá-
gos szintjén végzett szakmai munkája, embersége 
tette méltóvá a Köllner Ferenc Emlékdíjban tör-
ténő részesítésre.
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Schmidt Jenő:  
Az elveinkből nem 
engedünk
Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára

- Túl vagyunk az önkormányzati választásokon. 
Minden településvezető új tervekkel, reményekkel 
és lendülettel néz az új önkormányzati ciklus elé. 
Ön hogyan tekint a következő időszakra?

– Természetesen pozitívan. A legnagyobb, több 
mint 1600 tagtelepülést számláló hazai önkor-
mányzati érdekvédelmi szervezet elnökeként 
mindent megteszek annak érdekében, hogy a 
TÖOSZ, ahogyan eddig, a jövőben is minden 
településtípus számára irányt mutasson megha-
tározó, aktuális szakmai kérdésekben és felme-
rülő nehézségek, egyedi problémák esetén egy-
aránt. Nagy hangsúlyt fektetünk a továbbiakban 
is arra, hogy felmérjük és összegyűjtsük, ezáltal 
megismerjük tagjaink véleményét annak érdeké-
ben, hogy egységes szakmai álláspontot tudjunk 
képviselni az érdekérvényesítő munka során, akár 
a kormányzat elképzelésével szemben is. 

– A kormányzat elképzelésével szemben?
– Nézze, nem titok, hogy a TÖOSZ elnöke és 

több elnökségi tagja kormánypárti településpoli-

tikus, ahogy az sem, hogy ellenzéki településpoli-
tikusok is tagjai az Elnökségnek. Nálunk mindig 
a sokszínűség uralkodott, és eddig sosem fordult 
elő, hogy különböző pártállású önkormányzati 
vezető ne tudott volna együtt dolgozni a közös 
érdekekért a Szövetségen belül. A helyi szint érde-
kei általában elég világosak az elvont politikai 
elméletekkel és vitákkal szemben. 

Lássuk be, nem harcolhatunk egymás ellen, 
ahogy valami ellen sem. Valamiért, közös cél érde-
kében kell együttműködve dolgoznunk. Jelen eset-
ben közös célunk az önkormányzatok működési 
feltételeinek optimalizálása, valamint a település 
és területfejlesztés, függetlenül az azt vezető pol-
gármester pártállásától. Mi ezen elvek végezzük 
szakmai munkánkat a TÖOSZ-nál, jelmondatunk 
a „Szakszerűség és szolidaritás”. Ez nem hangza-
tos frázis, mi így működünk. Az elveinkből nem 
engedünk, mindig kiállunk az általunk helyesnek 
tartott törekvések mellett, ezt számos alkalommal 
tapasztalhatták tagjaink és a közvélemény egyaránt.

A TÖOSZ elnöke az önkormányzati választásokat követően először nyilatkozott 
az előttünk álló önkormányzati ciklusról. Világossá tette, hogy önkormányzati 
kérdésekben továbbra sincs pártpolitika a TÖOSZ-nál, elveikből nem engednek 
és továbbra is jelmondatukhoz, „Szakszerűség és szolidaritás” elveihez hűen, 
tisztán szakmai alapon végzik munkájukat. A mindenkori kormányzattal való, 
olykor természetesen vitáktól sem mentes konstruktív együttműködést is magától 
értetődőnek nevezte Schmidt Jenő. A TÖOSZ Magyar Falu Program kialakításában 
vállalt szerepe után reményei szerint a kisvárosokat érintő programban is jelentős lesz.
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– Mondana néhány példát?
– Például amikor 2015-ben önkormányzati segé-

lyezésről szóló jogszabályi változás kapcsán azt 
mondtuk, hogy a minisztériumnak fogalma sincs 
arról, mi a helyzet a „végeken” és fel kell számolni 
azt a megközelítést, amely a „felelős államot” a 
„felelőtlen önkormányzatokkal” állítja szembe. Ez 
tipikus példája annak, amikor elmélet és a gya-
korlat nem korrelál egymással, ezt szóvá kell ten-
nünk. Ahogy amellett sem mehettünk el szó nél-
kül, amikor 2014-től a kormányzat lecsökkentette 
a polgármesterek bérét, ekkor kimondtuk, hogy a 
központi hatalom „leértékelte a településvezető-
ket”. 2017-ben az önkormányzati rendszer átala-
kításával kapcsolatban azt nyilatkoztuk, hogy az 
átalakítás jó irányba indult el, de azt, ami a változ-
tatások közül nem sikerült, korrigálni kell. Hang-
súlyoztuk, hogy a túlzott centralizáció nem jó. De 
ilyen volt a közelmúltban, amikor a budapesti sze-
métszállítás kukadíj-bevételeket osztó állami hol-
dingból való esetleges kiválása kapcsán elmond-

tam, hogy üdvözölném, ha a helyhatóságok visz-
szakapnák hulladékdíj-megállapítási és beszedési 
jogukat. Ez az irány sem egyezik vélhetően a kor-
mányzati elképzelésekkel, de mivel a közszolgál-
tatók száma és rendszere az összeolvadásokkal 
mára hatékonnyá vált, magam is ezt tartom cél-
ravezetőnek. Véleményem szerint az állami kézbe 
került cégeket szintén az önkormányzatok elide-
geníthetetlen tulajdonába kellene adni. Koordi-
náló-szakmai felügyeleti szervként megmaradna 
az Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és 
Vagyonkezelő is. És akkor nekiállhatnánk a kör-
forgásos gazdaság kialakításának. 

– Csaknem harminc év telt el az első szabad 
önkormányzati választások óta, hogyan látja az 
önkormányzati érdekvédelem helyzetét?

– Hivatásos érdekvédőként természetesen nem 
lehetek elégedett a helyzettel, mert sorolhatnám, 
mi mindenen kéne és kellene javítani: az önkor-
mányzatok, mint munkáltatók országos érdekvé-
delmi szerveként szeretnénk igazi partnerséget 
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és párbeszédet, mert nyilvánvaló, hogy az „agy-
elszívás” erősen sújtja a mi szféránkat is; ez ellen 
pedig csak versenyképes munkafeltételek bizto-
sításával tudnánk tenni. Szeretnénk a költségve-
tési tárgyalásokban mélyebben és sokkal érdemibb 
módon részt venni, a tervezés valamennyi fázisá-
ban; ugyanúgy az uniós források tervezésénél is. 

De a panaszkodás mellett azt is fontos elmon-
dani, hogy a Magyar Falu Program tervezése-
kor nagymértékben támaszkodtak a szakmai 
munkánkra – munkacsoportokban dolgoztunk 
együtt és a javaslataink jó része bekerült a prog-
ramba –, amit ezután is folytatunk a kisvárosok 
programjában. 

Sikerült kidolgozni a Norvég Alap által támo-
gatott projekt keretében 2015-ben norvég mintára 
az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési 
Tanácsát, amely rendszeres párbeszédet szervez 
a kormányzat valamennyi önkormányzati műkö-
dést érintő döntését megelőzően. Bízom benne, 
hogy az önkormányzati szövetségek a megálla-
podásban foglaltak érvényre juttatását a jövőben 
jobban fogják szorgalmazni.

Bizakodunk Miniszterelnök Úr szavai miatt 
is, aki újra megerősítette a helyi választásokat 
követően a kormányzat partnerségi együttmű-
ködési szándékát az önkormányzatokkal. Ahogy 
az Országgyűlés őszi ülésszakát megnyitó ülésen 
elmondta: a kormánynak az az álláspontja, hogy 
minden polgármesterrel és képviselő-testülettel 
együttműködik, amely maga is kész erre. Azt gon-
dolom ez a kijelentés sok kérdésre választ adott, 
mindamellett mi is könnyen azonosulunk vele, 
hiszen magunk is nyitottak vagyunk az együtt-
működésre valamennyi önkormányzattal.

– Mi a helyzet a többi önkormányzati érdek-
védelmi szövetséggel? Versengés vagy együttmű-
ködés dominál?

– Szó sincs versengésről: a nyolc országos önkor-
mányzati érdekvédelmi szövetség mindegyike 
hasonló célokért küzd. A rendszerváltás idején 
pártpolitikai irányok mentén alakultak meg ezek 
a szövetségek. Azóta sokat fejlődtek ezek a szer-
vezetek, és nemcsak a fejlődés miatt történtek 
változások, hanem azért is, mert a polgármeste-
rek nagy része már rég lecserélődött. Mindössze 
3%-a a polgármestereknek tölti be 1990 óta a tele-

pülésvezetői szerepet. Ráadásul a szövetségeknek 
az önkormányzatok a tagjai, nem a polgármes-
terek, de természetesen a települések első számú 
vezetői képviselik az önkormányzatokat az érdek-
védelmi szervezetekben is. Sokszor nekifutottak 
aztán az elődeink, hogy egy szövetségbe tömörül-
jenek vagy szorosabban működjenek együtt; ezek 
a kezdeményezések többnyire személyes konflik-
tusok vagy pártpolitikai szembenállások miatt ful-
ladtak kudarcba. Azt meg kell jegyeznem, hogy 
jogszabály rögzíti, hogy mely szervezetek tekint-
hetők országos önkormányzati érdekképviseleti 
szervnek. A jogszabályban1 meghatározott kri-
tériumok alapján csak négy szövetség, a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szövetsége, a Megyei 
Jogú Városok Szövetsége, a Budapesti Önkor-
mányzatok Szövetsége és a TÖOSZ tekinthető 
országosnak, így jogalkotási feladatokra, intéz-
kedések megtételére vonatkozó javaslatot csak 
mi tehetünk, ahogy konzultációt is csak mi foly-
tathatunk „hivatalosan” a kormányzattal a helyi 
önkormányzati rendszert érintően. Természete-
sen a TÖOSZ továbbra is nyitott minden együtt-
működés szorosabbra fűzése felé, kezdeményez-
tük is nemrég újra. Közösen végrehajtott projekt-
jeink sikere ékes bizonyítéka, hogy nincs közöt-
tünk konfliktus. Ha rajtunk múlik, nem is lesz.

– Nem jelent problémát az érdekképviseleti 
munka során, hogy ennyi szervezettel kell egyez-
tetni? 

– Számos példa volt rá régebben. Nem hiába 
voltak vérmes viták elődeink között. Mára nem ez 
a központi kérdés, egyfajta adottságként kezeljük 
mi is, azon túl, hogy mindent megteszünk a hely-
zet javítására. A többi európai országban hasonló 
folyamatok zajlottak: 50-70 év kellett a több szö-
vetségi rendszerből egy szövetségbe tömörüléshez 
az önkormányzatoknak. Mi a 30. évnél tartunk 
a történelmi folyamatban. De kivételek is van-
nak, Ausztriában például kettő szövetség maradt. 

– Mi a TÖOSZ elsődleges célkitűzése a követ-
kező időszakban?

– Említettem, hogy a TÖOSZ legutóbbi elnök-
ségi ülésén döntés született a Magyar Kisvárosok 

1 Mötv. 131. § (2) bekezdése által szabályozott – a szerk. 
megj.
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Program Munkacsoport megalakításáról. Hason-
lóan a 2018-ban létrehozott Magyar Falvak Prog-
ram Munkacsoport által elkészített és a kormány-
zat részére átadott javaslatcsomaghoz – amely-
nek számos eleme beépült a kormány végleges 
fejlesztési programjába – most az 5000 fő feletti 
lakosságszámú települések fejlesztésére irányuló 
ún. kisvárosi programjavaslat kidolgozását tűz-
tük ki célként, amelyet 2020 tavaszán szeretnénk 
letenni a kormány asztalára. A TÖOSZ-nak a 
Magyar Falu Program kidolgozásában is jelen-
tős szerepe volt, viszont a két programot együtt 
kell majd kezelni és irányítani. Azzal számolok, 
hogy a TÖOSZ koordinálása mellett várhatóan 
mintegy kétszáz szakember fog részt venni a kis-
városi javaslatcsomag kidolgozásában. Ahogy a 
falvak esetében, most is bárki bekapcsolódhat a 
szakmai munkába.

– Mit tart a magyar falvak legnagyobb prob-
lémájának?

– A magyar falu legnagyobb problémája egy-
értelműen az elöregedés és az elvándorlás. Ennek 
a megállítása hosszú folyamat, legalább 20-25 
év. Ehhez nagyon komoly intézkedéscsomago-
kat kell letennie a mindenkori kormányoknak. 
Bizakodó vagyok, hogy a jelenlegi kormányzat 
ezt meg fogja tenni.

– Nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az önkor-
mányzatok közötti feladatmegosztás nem lát-
ható annak ellenére, hogy új önkormányzati tör-
vényünk van? Mire gondolt pontosan?

– Magának a feladatelosztás különbségének 
a nagysága az abból is leszűrhető, hogy megint 
1800 önkormányzat fordul önhibás támogatásért 
a Belügyminisztériumhoz. Ma az önkormányzati 
törvény bár nevesíti a településtípusokat, min-
denkire egyformán vonatkozó feladatokat ír elő. 
A kérdés azonban az, ezeket mennyire képesek 
ellátni az adott települések. Nagy eltérés van a 
települések között. Ma mintegy 300 olyan tele-
pülés van, ahol van mit önkormányozni. A többi 
település egyértelműen az állami finanszírozásra 
tud csak hagyatkozni. Ha az állami finanszírozás 

nem elégséges, akkor jön az újabb kérés, pályázat 
a Belügyminisztérium felé kiegészítő támogatá-
sért. Azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak 
minimális államigazgatási szerep kell, hogy jus-
son, viszont a minden egyes állampolgárt érintő 
helyi ügyekben az önkormányzatoknak kell elsőd-
leges szerepet vállalniuk. Mindemellett a ható-
sági típusú ügyeknél viszont meg kell teremteni 
a települési kontroll rendszerét. 

– Több mint 1600 önkormányzat tagja a TÖOSZ-
nak. Mit tud ígérni a tagjainak, mire számíthat-
nak a következő években?

– Ahogyan a többi európai országokban, nálunk 
is egyre nagyobb kihívásokkal szembesülnek az 
önkormányzatok: elképesztő az innovációs nyo-
más. Olyan technológiai fejlődésben élünk, amely-
ben egy felelős helyi vezetőnek nagyon komoly 
munkát jelent a megfelelő fejlesztési irányok fel-
térképezése, egyeztetése az emberekkel és a felelős 
döntések meghozatala. A TÖOSZ az érdekvédelmi 
funkciója mellett egyre nagyobb hangsúlyt fektet 
arra, hogy testreszabott szolgáltatásokat nyújtson 
tagjainak: rendezvényeink fő hangsúlya mindig 
aktuális és égető önkormányzati problémák meg-
oldásán van, képzések és kapacitásépítési prog-
ramok sora várja tagjainkat széleskörű nemzet-
közi és hazai programok formájában. Tanulmány-
utakat szervezünk, képzéseinkkel akár „házhoz” 
megyünk. Olyan hálózatot működtetünk tagön-
kormányzataink között, amire bátran támaszkod-
hat egy településvezető, mert gyakorlati tapasz-
talat és tudás van mögötte. 11 éve gyűjtjük évente 
váltakozó témákban az innovatív megoldásokat a 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program-
jában, így bátran mondhatjuk, hogy jó alapunk 
van a hazai jól működő szakmai innovációkról. 
Mi persze csak akkor lehetünk sikeresek ezekkel 
a programokkal, ha önkormányzataink élnek is 
a lehetőségekkel. Inspirációt bármilyen rendez-
vényen nyerhetnek, ezért arra buzdítok minden 
kollégát, hogy jöjjön el rendezvényeinkre, olvassa 
híreinket, anyagainkat, és aki kedvet érez, ala-
kítsa velünk együtt az önkormányzatiság jövőjét. 



negyedik negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Interjú

29

Az itt élők  
szeretik Orfűt
Szerző: Hajós Anna

– Hallhatnánk néhány szót a község múltjáról?
– Az 1473-ban már írásos emlékben előfordult 

település egykor öt részből állt, majd tevődött össze 
a múlt század 70-es éveire. A török dúlás után sváb 
telepesek érkeztek. 1960-ban úgy tűnt kihalásra ítél-
tetett a falu. A változást a 15 kilométerre lévő Pécs 
akkori polgármestere, Palkó Sándor sikeres lépése 
tette lehetővé. Ő úgy látta, az uránbányászoknak 
szükségük van egy közeli nyaraló, pihenő helyre, 
és erre Orfű igencsak alkalmas. 1963-ra már várta 
az ideérkezőket a mesterséges tórendszer: az Orfű-
tó, majd a 72 hektárnyi területű Pécsi-tó, azután a 
Hermann Ottó-tó és az érdekes nevű Kovácsszé-
nája-tó. Kialakításra került 1000-1200 üdülőte-
lek, épültek a pécsi bányászok víkendházai. Lett 
vitorlás-, kajak-, kenu klub és strand a tóból levá-
lasztva, kemping sok holland látogatóval.  Kiala-
kult a malommúzeum a három régi malommal, 
vezetett malomtúrákkal a papír-, a száraz-, és a 
vízimalom technikájának és történetének a megis-
merésével. Van vízi tanösvény is a Vízfő-forrásnál.

Napjainkban hazánk egyik legkedveltebb turisztikai desztinációja a Baranya megyei 
Orfű. Négy tó, egy település természeti környezetének szépsége, élhető és barátságos 
falu, malom együttes megbújva az erdőben, kedves emberek és finom ételek – és a 
felsorolás természetesen nem teljes. Hiszen a környezet és az itt élők összhangban, 
kitűnő programokat is kínálnak, néhány közülük valódi kuriózum. Azt se felejtsük el, 
hogy a medvehagyma országos karrierje is innen lendült igazi magasságokba. 
Miközben folyamatosan fejleszti a település a kínálatát, ügyelnek arra, hogy a helyi 
lakosok számára is élhető maradjon a község. A TOP 2016 projekt okos fejlesztéseit, 
amelyek nemcsak a jövő nyárra vonatkozó, hanem a főszezonon kívüli turisztikai 
kínálatot is meghatározzák, mutatta be Füziné Kajdy Zita, a település polgármestere az 
Orfű-tó partján épült, a tájba tökéletesen belesimuló Medvehagymaházban, amelyért 
Ybl díjat kapott tervezője. 

Füziné Kajdi Zita
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– Hogy került sor a medvehagyma és Orfű sike-
res összekapcsolására?

– A Mecsekben az Orfűbe vezető út mindkét 
oldalát beborítja tavasztól a medvehagyma. Meg-
erősödött kultusza hívta életre a Medvehagyma 
fesztivált, amely idén 16. alkalommal aratott sikert, 
annak köszönhetően, hogy az itt élők kitűnő, egy-
mást segítő közösséget alkotnak és mindenki sze-
repet vállalt a hírverésben. Az éttermek, büfék 
mind felhasználják kínálatukban ezt a növényt. 
A sikerre jellemző, hogy ma már meg kell kötni, 
mennyit szedhetnek a vadon termő medvehagy-
mából. A gyerekeket pedig megtanítjuk, hogy pél-
dául nem szabad egy tőről minden levelet leszedni, 
maradjon lehetőség a jövő évi termésre is.

– Ez volt talán az első lépés az országos hírnév-
hez. Mi következett?

– Azóta már lett nálunk motoros hétvége, 
ökofesztivál, éjszakai tájékozódási futók bajnok-
sága, akusztikus zenei fesztivál, országos és nem-
zetközi sportversenyek sora. A Fishing on Orfű 
például négy napos, teltházas könnyűzenei prog-
ram, amely a pécsi Kiscsillag együttes kisleme-
zéről kapta a nevét. 2008 óta az Orfű-tó mel-
letti kemping az otthona a hihetetlenül sok fel-
lépő zenekarnak és az ugyancsak egyre nagyobb 
számban érkező vendégnek. Idén 70-80 ezren vol-
tak a hosszú hétvégén. Az elhelyezés nem aka-
dály, panziók, kemping, magánszolgáltatók vár-
ják az ide érkezőket.

– Mindehhez elengedhetetlen a megtervezett 
közös munka. Mire lehet támaszkodni?

– Szükséges az összefogás, amiben nincs hiány, 
mert az itt élők szeretik Orfűt. Az országban 
elsőként alakult meg a településen a Turisztikai 
Desztinációs Menedzsment. Az önkormányzat 
pozícionálja a TDM-et. Fontos lépés volt az attrak-
ciófejlesztés során az elavult fürdő helyett kialakí-
tott aquapark, a kerékpárút létesítése, a barlang-
ász kutatóhely megteremtése, az „overálos” turiz-
mus lehetővé tétele. Az örökségturizmus terüle-
tén a malmok, a kemencés udvar, a gasztronómia, 
a neves építész-tervező, Csete György mákgumó 
formájú, műemlék gépházépülete, de a falusi örök-
ség is vonzerő. A tóparton a Pécsi Tudományegye-
tem támogatásával felépült a „Fészek”, egy öku-
menikus szakrális hely, amelyet gyakran és szíve-

sen választanak a fiatalok esküvőjük színhelyéül. 
Az aktív turizmus lehetőségei között lovas klub, 
túraszakosztály, viziturizmus szerepel. A tele-
pülés ideális helyszíne a sportrendezvényeknek; 
három ifjúsági szállás várja a fiatalokat. Például a 
sárkányhajózásban is előkelő helyet foglalnak el 
országos szinten. Az ökoturizmus része az orszá-
gos kéktúra itteni szakasza, valamint a barlangok. 
A gasztronómia épül a medvehagymára és a ter-
mészetes, itteni biogazdálkodásra, a helyi termé-
kekre, a több mint tíz éve működő helyi termék-
piacra. Sor kerül jövőépítő work shopokra, helyi 
Közösségi Akadémia néven a településen, ilyen-
kor 20-30 résztvevő segít végiggondolni a követ-
kező lépéseket, akár 20-30 évre előre, hogy mit sze-
retnénk elérni. Mindig feltesszük a kérdést, hogy 
robbanásszerűen változzunk, vagy lassan? Min-
denki az utóbbira szavaz. Mert ha ötven év múlva 
itt élünk, akkor is ezt a látványt szeretnénk látni. 
Még nincs teljesen összekötve a tó körüli sétány, itt 
egy kicsit, ott egy kicsit lépünk előre. Szeretnénk 
idetelepíteni a pisztrángot, hogy ne kelljen mesz-
sziről hozni, ez is meg fog történni. Mecsekrákos, 
Mecsekszakál, Tekeres, Bános és Orfű együtt arra 
törekszik, hogy csak helyi termékeket kínáljon. 
Ennek létrehozásához is idő kell.  Hertelenden 
van termálvíz, ide öt kilométerre, oda is jó lenne 
átbringázni! Mindig kell fejlődni, de mindig csak 
annyit, amennyit megkövetel a helyzet.  

– Hány lakosa van a településnek?
– 1080. Minden évben 10-15 személlyel növek-

szünk. Nem stagnálunk, de nem is „rohanunk”. 
A kisebbség integrálódott, beilleszkedett, tanul, 
együttműködik.

– A közelmúlt újdonsága a fogyatékosok szá-
mára meghirdetett turizmusnap. Kiket várnak ide?

– Valóban különlegesség a harmadik éve, fogya-
tékos sportolók számára megrendezett akadály-
mentes turizmus nap. A tapasztalat szerint az 
érkezők fele fogyatékos sportoló, a másik fele 
szervező, segítő. Interaktív, élményszerző prog-
ramok várják őket. Olyan különlegességek, mint 
például vakok és csökkent látók részére autóveze-
tés, motorozás egy mezőn, motorcsónak vezetés 
a tavon. Ilyenkor szeretetbüfé működik önkén-
tesekkel. Idén 500-an voltak. Sport tábor is várja 
őket. Megtörtént a siker érdekében a turiszti-
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kai szakemberek érzékenyítése. 2019-ben ezen a 
szeptemberi napon külföldi résztvevők is érkez-
tek: német, horvát és szlovák területről. A pécsi 
egyetem Erasmus pályázaton nyert a témakör a 
kutatására, arra, hogy fogyatékkal élőket képez-
zenek ki, milyen módon tudnak szolgáltatásaik-
kal segíteni sorstársaiknak.

– Mióta polgármester?
– 17. éve. Agrármérnökként végeztem, pár évet 

dolgoztam a szakmámban, majd a férjemmel köl-
töztünk Orfűre.  

– Munkája során miben tud segíteni Önnek a 
TÖOSZ?

– A község 2001 óta tagja a TÖOSZ-nak. Nyil-
ván az érdekképviseletben segíthetnek, hiszen ha 
közös gondunk van, nem egyedül Orfű emeli fel a 
hangját, hanem együtt, másrészt segít a találko-
zás és beszélgetés a többi polgármesterrel, hiszen 
a hálózati és szervezeti kérdésekben lehetőségünk 
van a „tudáscserére”. 

– Ön mire a legbüszkébb itt a településen?
– A lakosságra. Összefogó, jó csapat él itt a 

faluban. A környezetünk pedig gyönyörű. Amit 
tudunk, megteszünk érte. Fontos, hogy évről 
évre nő a lakosság száma, van bölcsődénk, óvo-
dánk, alsó tagozatos iskolánk. A felső tagozato-
sok Pécsre járnak, itt viszont tanulószoba várja 
őket. Évek óta nincs komolyabb bűncselekmény, 
sem felderítetlen eset. Rendőrség és polgárőr-
ség szolgál minden este. Utóbbiak elsőként kap-
ták meg a Kopácsy Sándor-díjat, amely a legna-
gyobb országos elismerés. Megbecsüljük azokat, 
akik fontos szerepet töltöttek be Orfű életében. 
Most beszélgetésünk során éppen a Palkó Sán-
dor sétányon haladunk. Ő, mint pécsi polgármes-
ter, indította el a fejlődésünket. 2006-ban és idén 
is a Virágos Magyarország versenyen falu kate-
góriában elsők lettünk, mi képviseljük az orszá-
got az európai versenyen. Vigyázunk a környe-
zetünk gazdag faunájára.

Az orfűi tó
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