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Megújított tizenkét pontot ajánl a TÖOSZ elnöksége a szövetség Parlamentben ülésezô legfôbb döntéshozóinak 
elfogadásra. Megújított, de korántsem teljesen új követelések ezek, a 2002. márciusi küldöttgyûlésen rögzített 
kívánalmak testvérei. Ami nyilvánvalóvá teszi, hogy az eltelt három év alatt ebben az országban alig-alig moccant 
elôre az önkormányzatiságnak a politikai alkuk sarába ragadt szekere. És mert a helyi önkormányzatok maga 
az ország, az 1848-as forradalmi követelések mintájára 2005. április 26-án, teljes joggal harsoghatják, hogy...

 1. Gazdasági autonómiát az önkormányzatoknak!
 2. Állami feladathoz állami forrást, kiszámítható finanszírozást!
 3. Mindenütt kielégítő, elérhető közszolgáltatást!
 4. Esélyegyenlőséget a fejlődéshez!
 5. A diszkriminációt kizáró és áttekinthető pályázati rendszert!
 6. Államilag támogatott helyi tervezést!
 7. A területfejlesztés erőteljesebb decentralizálását, társadalmi kontrollját!
 8. Összehangolt törvényi szabályozást, betartható jogszabályokat!
 9. Kényszertársítás helyett a társulások ésszerű támogatását!
 10. A választott tisztségviselő és a köztisztviselő viszonyának szabályozását!
 11. A hátrányos helyzetű településeket és térségeket támogató vidékfejlesztést!
 12. Állami segítséget ahhoz, hogy az önkormányzatoknak háza legyen Budapesten!

MIT KÍVÁN 
A MAGYAR NEMZET 
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Szemben Dióssy László a TÖOSZ elnöke és Jos Chabert, Brüsszel főváros parlamentjének alelnöke, a Régiók Bizottságának korábbi elnöke, 
az Európai Konvent tagja, aki szerint Magyarország erőteljes prosperitás előtt áll és a spanyolokéhoz hasonló gyors fejlődést fog produkálni 

Jeles eseménynek adott otthont márciusban 
a brüsszeli Régiók Bizottsága. A Magyaror-
szági Régiók Brüsszeli Képviselete szervezésé-
ben – kétszáz tagú hazai küldöttség és számos 
külföldi érdeklődő részvételével – rendezték 
meg a Magyarországi Régiók Hetét, amelyen 
a régiók mellett kistérségek, városok, intézmé-
nyek és civil szervezetek is képviseltették ma-
gukat. A rendezvényről Brüsszelből S. Bony-
nyai Eszter tudósította lapunkat.
A tudásalapú társadalom és gazdaság témakörét felölelő 
rendezvény vendégeit dr. Braun Gyula, a Magyarországi 
Régiók Brüsszeli Képviseletének igazgatója köszöntötte, 
kiemelve, hogy hazánk uniós csatlakozása óta ez az el-
ső alkalom, amikor a magyarországi régiók és városok 
együtt mutatkozhatnak be az Európai Unió fővárosában. 
Felolvasta a jelenlévőknek Danuta Hübner, a regionális 
politikáért felelős európai biztos üdvözlő sorait, majd dr. 
Kolber Istvánnak, a regionális fejelsztésért és felzárkóz-
tatásért felelős tárca nélküli miniszternek adta át a szót, 
aki egyebek mellett a globalitás és a lokalitás szembeötlő 
ellentéteire figyelmeztetett. 

– Fontos, hogy városainkban és a régiókban a világ új 
kihívásainak is megfeleleve tudjunk egy új, tudásalapú 
társadalmat és gazdaságot építeni. Ehhez biztos pénzügyi 
perspektíva és a szolidaritás elvének még határozottabb 
érvényesülése szükséges – mondta. 

Alig két évvel az új uniós költ-
ségvetési ciklus kezdete elôtt 
mutatták be magukat Brüsszel-
ben a magyarországi régiók

NAGYIDÔ
húsz hónap
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Kovács László, Magyaroszág uniós biztosa a májusi bő-
vítés után kialakult helyzetről beszélt, kiemelve, hogy a vi-
lág legnagyobb piaca jött létre, növekedett a béke, a biz-
tonság és a gazdasági prosperitás, egyszersmind azonban 
fokozódtak az unión belüli egyenlőtlenségek is. 

– Az új tagállamok valódi integrációjához néhány évnek 
még el kell telnie, ám a sikerhez – jegyezte meg – egyfaj-
ta szemléletváltozás is szükségeltetik. Az EU nem Brüsz-
szel, az EU mi magunk vagyunk. Brüsszel csak koordi-
nál és forrásokat nyújt, de a célokat helyben kell meg-
valósítani. 

Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselő a ren-
dezvény fővédnökeként elmondta, hogy tavaly decem-
berben kezdeményezte a Régiók Bizottságával való szo-
rosabb együttműködést. Képviselőtársaival közösen arra 
vállalkoztak, hogy „gyorsító sávként” működnek a helyi 
szervezetek és a parlament között, direkt úton juttatva el 
javaslataikat az uniós döntéshozókhoz. 

Graham Meadows, az Európai Bizottság regionális po-
litikáért felelős főigazgatóságának igazgatója arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az unió új költségvetési ciklusának 
kezdetéig már csak húsz hónap áll rendelkezésre. Ez idő 
alatt kell Magyarországon (is) eldönteni, hogy miként ül-
tetik át a gyakorlatba az unió kohéziós politikáját, tény-
legesen „helyzetbe kell hozni” a régiókat, meg kell hatá-
rozni a támogatások felhasználásának céljait, kiképezni 
és felkészíteni azt a szakmai apparátust, amely mindezt 
az előírásoknak megfelelő módon és ütemben képes vég-
hez vinni. A kulcsszó: képesség a programok végrehajtá-
sára, hiszen a pénzt néha könnyebb megszerezni, mint jól 
elkölteni. Az ehhez szükséges döntések nem halaszthatók, 
mert a húsz hónap nagyon gyorsan eltelik. Gerhardt Stahl, 
a Régiók Bizottságának főtitkára a szervezet magyar cso-
portjának munkáját méltatta, aminek a lényegét a magyar 
delegáció elnöke, dr. Sértő-Radics István úgy fogalmazta 
meg, hogy az újonnan csatlakozott tagállamokkal ösz-
szevetve a magyarok kiemelkedő aktivitással és erőteljes 
lobbitevékenységgel igyekszenek a helyi közösségek érde-
keit érvényesíteni az EU intézményeiben és döntéshozata-
li mechanizmusában. Végül dr. Szegvári Péter, a Magyar 
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke vázolta 
az európai növekedési pólusokat, s mutatott rá arra a nyu-
gat–keleti „fejlettségi lejtőre”, amelynek megszüntetése 
a regionális politika egyik legfontosabb célja. 

– A 2007–2013 közötti uniós költségvetési ciklus kohé-
ziós politikájának három fő pillére a konvergencia, a ver-
senyképesség és a területi együttműködés. Magyarország 
az ötödik legtöbb támogatást kapó tagállam, ha ezt a tá-
mogatást megfelelően fel tudjuk használni, a győztesek 
közé kerülhetünk – mondta.

Graham Meadows figyelmeztetésére visszautalva dr. 
Kolber István minisztertől azt kérdeztük, hogy melyek 
azok a közeljövőben várható döntések, amelyek a progra-
mok végrehajtására való képességünket erősíthetik. 

– A húsz hónap valóban nem sok idő, de a tervezés elő-
készítését és a gyakorlati megvalósításra való felkészülés 
ütemezését a kormányzat már elvégezte. Az első és leg-
fontosabb, hogy az alapvető kereteket megadjuk. Ezért 

jött létre a fejlesztéspolitikai kabinet, ahol már kialakult 
a tervkészítés stratégiai iránya és kerete. Ma itt többször  
szó esett a versenyképes Magyarországról, aminek meg-
teremtéséhez vannak intézményi jellegű feladataink is. 
Az operatív tervek egy jó esztendő múlva készülnek majd 
el, akkor kezdődik az EU-val való egyeztetési folyamat. 
Nekünk az az álláspontunk, hogy mihamarabb dönteni 
kell a regionális operatív programok kérdésében. Már szü-
lettek döntések, hiszen például a tervezéssel kapcsolatos 
azon elvárás, hogy a régiók ebben aktívan vegyenek részt, 
a kormányzatnak ezt a szándékát tükrözi. Kiépült számos 
szervezeti keret és személyi feltétel, amiket ugyancsak meg 
kell erősíteni, mert igen nagy a tét. Három-négyszer any-
nyi pénzről van szó, mint amennyit idén és jövőre elkölt-
hetünk. A támogatások maximális igénybevétele nemzeti 
érdek és a siker nem múlhat azon, hogy a szervezetek kel-
lőképpen felkészültek-e.

Dióssy László, a TÖOSZ elnöke, a Régiók Bizottsá-
ga magyar delegációjának tagja a rendezvény második 
ülésnapján az egyik szekció elnöke volt. A szekcióülés 
után arról kérdeztük, hogy a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége mit profitálhat a brüsszeli ren-
dezvényből.

– Idén tizenöt évesek lesznek a magyar önkormányza-
tok. Ősszel szeretnénk olyan programokat, konferenciá-
kat tartani, amelyek összefoglalják ennek a másfél évti-
zednek az eseményeit és tapasztalatait, egyúttal a jövőbe 
is mutatnak. Ami ezután következik, azt már nem lehet 
elvonatkoztatni az uniótól, Brüsszeltől és a nemzetközi 
kapcsolatoktól, hiszen az önkormányzatok legjelentősebb 
fejlesztési forrásai az EU programjaira és projektjeire ala-
pozódnak 2007 után. Nem véletlenül merült fel az az el-
képzelés, hogy a kormány, az önkormányzati szövetségek 
és a Régiók Bizottsága az őszi jubileumi kongresszusra kö-
zösen meginvitálja Barrossot, az Európai Unió főbiztosát 
is. A meghívásra nem hivatalos formában már sor került 
a Régiók Bizottsága legutóbbi ülésén, s azt hamarosan hi-
vatalosan is megerősítjük.

A Magyarországi Régiók Hete elnevezésű, március 
14-étől 18-áig tartó brüsszeli kiállításon igen nagy fi-
gyelmet keltett a legkisebb város, jelesül Makó bemutat-
kozása. Noha a makói hagyma is hagyományosan sikert 
aratott (jobb az íze, mint az ott kaphatóknak), Makó hí-
re a kistérségi együttműködés révén lépett át tartósan 
országhatárokat. Erről egy sajtótájékoztatón számolt be 
nemrégiben a dr. Buzás Péter, a Makó és Térsége Több-
célú Társulásának elnöke, Makó polgármestere, aki el-
mondta, hogy egy dél-alföldi település választott veze-
tője egy évtizeddel ezelőtt legfeljebb álmodhatott arról, 
ami most megvalósult: Brüsszelben ajánlhatta nyugat-
európai kollégái figyelmébe a maga városát. A sajtótá-
jékoztatón részt vett Szegvári Ernőné, a társulás általá-
nos alelnöke, Kiszombor polgármestere, aki a Belgium 
fővárosában rendezett kiállítás keretében hatvan kül-
földi szakember számára a kistérségi társulás egészéről 
tartott előadást.

MA
KÓ

 HÍ
RE
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A nemzeti támogatási rendszer ke-
retében azok a fejlesztések élveznek 
előnyt, amelyekre az Európai Unió 
által társfinanszírozott programok 
nem nyújtanak pályázati forrást, il-
letve azok, amelyek erősítik a Nem-
zeti Fejlesztési Terv operatív prog-
ramjainak egyes intézkedéseit. Ezek 
közül is kiemelt szerepe lesz 2005-ben 
a munkahelyteremtés, a vállalkozás-
fejlesztés területi szempontú támo-
gatásának, amely a stabil munkahe-
lyek létrehozására és a vállalkozások 
infrastrukturális feltételeinek meg-
teremtésére szolgál. 

A közvet len terü let fejleszté-
si és a területfejlesztést szolgáló de-
centralizált szakmai célelőirányzatok 
pályázati úton történő felhasználásá-
ról a megyei területfejlesztési taná-
csok és a regionális fejlesztési taná-
csok döntenek. 

A helyi önkormányzatok számá-
ra fontos idei területfejlesztési le-
hetőségekről a TÖOSZ honlapján 
(www.toosz.hu) az aktualitások kö-

zött, A TERÜLETI SZEMPONTBÓL VER-
SENYKÉPES ÉS KIEGYENLÍTETT MA-
GYARORSZÁGÉRT cím alatt átfogó 
és igen részletes tájékoztató anyagot 
olvashatnak. E tájékoztató alapján 
az alábbiakban a terület- és régiófej-
lesztési célelőirányzat 26 milliárd 200 
millió forintos keretének felhasználá-
si lehetőségeit részletezzük, különös 
tekintettel arra, hogy e keret kisebb 
hányada szolgál a központi felada-
tok ellátására, nagyobb részét – pon-
tosan 22 milliárd 250 millió forin-
tot – a regionális fejlesztési tanácsok 
használhatják fel pályázati rendsze-
reikben a decentralizált területfej-
lesztési és szakmai programok meg-
valósítására. 

Decentralizált  
területfejlesztési  
programok

A decentralizált területfejlesztési 
programok finanszírozására tervezett 
18 milliárd forint régiók közötti fel-
osztását a régió- és területfejlesztési 

szempontból kedvezményezett kistér-
ségek lakónépessége, az egy főre jutó 
bruttó hazai termék értéke, valamint 
a legelmaradottabb északkeleti or-
szágrész felzárkóztatásának követel-
ményei együttes figyelembevételével 
a Magyar Köztársaság 2005. évi költ-
ségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. 
törvény 19. számú melléklete rögzí-
ti. A versenyképesség javítása, vala-
mint új munkahelyek létrehozásá-
nak ösztönzése érdekében kiemelten 
támogatandó cél a munkahelyterem-
tés, valamint a munkahelyteremtést 
segítő beruházás-ösztönzés a vállal-
kozásokhoz szükséges infrastruktú-
rafejlesztés. 

Az előirányzat fennmaradó részét 
a regionális fejlesztési tanácsok a fej-
lesztési programjaikban szereplő, 
a régiók társadalmi-gazdasági-szel-
lemi súlyának növekedését és a régi-
ón belüli kohézió erősítését szolgáló 
sajátos célok, programok, projektek 
előkészítésére, illetve megvalósítására 
használhatják fel. A regionális fejlesz-
tési tanács a pályázati rendszerben 
– a rendelkezésre álló decentralizált 
területfejlesztési programok kereté-
nek szabadon felhasználható forrásai 
terhére – támogatást nyújthat
a)  munkahelyteremtő, vagy megőrző 

beruházásokhoz és munkahelyte-
remtéssel összefüggő helyi gazda-
ságfejlesztésekhez, infrastrukturá-
lis fejlesztésekhez;

b)  vállalkozóvá válást segítő beru-
házásokhoz (iparipark-létesítés 
és szolgáltatás-fejlesztés, inkubá-
torház létesítése);

c)  a kistérségek elérhetőségét és a kis-
térségen belüli közlekedési kapcso-
latokat javító közútfejlesztésekhez;

d)  gazdaságfejlesztéssel összefüggő 
termelő infrastrukturális (kivéve 
közúthálózat-fejlesztés) fejleszté-
sekhez, valamint turisztikai szol-
gáltatás fejlesztéséhez;

e)  a régió fejlesztési céljait szolgáló 
programok, illetve projektek meg-
valósítására;

f)  humán infrastruktúra fejlesztésére;
g)  a régiókban, kistérségekben élők 

tájékoztatásának javítására;
h)  ingatlan kulturális örökségi védel-

mével összefüggő beruházásokhoz;
i)  a közmunkaprogramokhoz kap-

csolódó fejlesztésekhez;

A 2005. évi költségvetés fejlesztéspolitikai cél-
jain belül hangsúlyos szerepet kap a terület-
fejlesztés, amellyel az ország hátrányosabb 
helyzetű régióiban, településein élők esélyei-
nek javítását, a helyi gazdaság versenyképes-

ségének erősítését kívánja a kormány segíteni. Decentrali-
záltan, elsősorban a régiókra alapozva működhet a terület-
fejlesztés támogatási rendszere, lehetőséget adva arra, hogy 
teljes mértékben helyi szinten, a helyi érdekek figyelembevé-
telével határozzák meg a támogatandó beruházásokat. Nem-
csak a területfejlesztést közvetlenül szolgáló célelőirányzat, 
hanem a tárcák decentralizált forrásai is számottevően hoz-
zájárulnak majd a területfejlesztés legfontosabb igényeinek 
kormányzati szinten koordinált kielégítéséhez, és a területi 
különbségek mérsékléséhez.

HELYBEN HATÓ
források
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 j)  a kormányrendeletben meghatá-
rozott célokra és programokra vo-
natkozó beruházásokhoz.

A célelőirányzatból munkahelyte-
remtő vagy munkahelymegőrző be-
ruházásokhoz csak új telephely léte-
sítése, meglévő telephely bővítése, il-
letve termékben, szolgáltatásban vagy 
termelési folyamatban (ésszerűsítés, 
diverzifikálás vagy korszerűsítés ré-
vén) alapvető változást hozó beru-
házás esetén nyújtható támogatás. 
Szinten tartó beruházás nem finan-
szírozható. Nem nyújtható támoga-
tás továbbá azokhoz a beruházások-
hoz, amelyek a Nemzeti Fejlesztési 
Terv operatív programjai pályázati 
rendszerében, a helyi önkormányza-
tok fejlesztési és vis maior feladatai-
nak támogatására szánt előirányzat-
ból fejlesztési célú támogatást kap-
tak (kivéve az Országos Cigány Ön-
kormányzat által forráskiegészítésre 
megítélt támogatást, a címzett és cél-
támogatást illetve más központi elő-
irányzattal közösen meghirdetett pá-
lyázatokból megítélt támogatást).

Pályázati díjként a támogatási 
igény 5 ezrelékét – de legalább ötezer 
és legfeljebb félmillió forintot –, vala-
mint a kedvezményezett miatt szük-
ségessé váló szerződésmódosítás dí-
jaként tízezer forintot kell befizetni. 
Mentesülnek a pályázati díj befizeté-
se alól a területfejlesztés kedvezmé-
nyezett térségeinek jegyzékéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott 
leghátrányosabb helyzetben lévő kis-
térségekből pályázó önkormányzatok 
és a leghátrányosabb helyzetű telepü-
lések. Pályázat a kormányrendeletben 
meghatározott kedvezményezett tér-
ségekben és településeken megvaló-
suló fejlesztések esetén nyújtható be 
a célelőirányzat decentralizált, illetve 
központi kereteinek terhére kiírt pá-
lyázati felhívások alapján. Nem ked-
vezményezett térségben megvalósu-
ló fejlesztés akkor részesül támoga-
tásban, ha az
a)  a regionális programban elfoga-

dott munkahelyteremtő, munka-
helymegőrző, turisztikai szolgálta-
tást fejlesztő beruházás, valamint 
ha a kedvezményezett kistérsége-
ket is érintő térségi termelő vagy 
humán infrastruktúrát fejlesztő 
beruházás;

b)  vállalkozási övezetben, illetve ipa-
ri parkban valósul meg.

Szakmai  
fejlesztési  
programok 

Idegenforgalmi fejlesztések
A felhasználható keret 2 milliárd fo-
rint, amelyet a szakmapolitikai igé-
nyek és szükségletek alapján a régiók 
között differenciáltan és regionális 
szinten decentralizáltan, a regionális 
idegenforgalmi bizottságok szakmai 
döntés-előkészítő közreműködésével 
osztanak fel. Elsősorban azon turisz-
tikai fejlesztések támogatására szol-
gál, amelyek az EU által társfinan-
szírozott regionális operatív prog-
ramban (ROP) nem kaptak helyet, ám 
hozzájárulnak a komplex turisztikai 
kínálat kialakulásához és az ehhez 
szükséges feltételek megteremtésé-
hez. A támogatás aránya 65 százalék, 
mértéke legalább egymillió forint.

Autópálya-építést segítő  
közmunkaprogramok

A felhasználható keret 600 millió fo-
rint, amelyet a szakmailag illetékes 
minisztérium szempontjai alapján, 
a regionális fejlesztési tanácsok köz-
reműködésével osztanak fel. Az épít-
kezések helyének megfelelően első-
sorban a dél-dunántúli, az észak-al-
földi és észak-magyarország régiói-
nak foglalkoztatási gonddal is küsz-
ködő térségei részesülnek támogatás-
ban. A támogatás aránya 90 százalék, 
mértéke legalább húszmillió forint.

Nemzeti parkok  
közmunkaprogramjai

A felhasználható keret 350 millió fo-
rint, amelyet a szakmailag illetékes 
minisztériumok szempontjai alapján 
osztanak fel. Előnyben részesülnek 
a foglalkoztatási szempontból külö-
nösen hátrányos helyzetű kelet-ma-
gyarországi térségek (Kőrös–Maros, 
Kiskun, Bükk, Aggtelek, Hortobágy, 
Duna–Ipoly) nemzeti park igazgató-
ságai. A támogatás aránya 90 száza-
lék, mértéke legalább húszmillió fo-
rint. A támogatás aránya 90 százalék, 
mértéke legalább kétmillió forint.

Köztisztviselők és pedagógusok  
internet-hozzáférése

Az e cél támogatására felhasználható 
keret 580 millió forint, amelyet fel-
osztani az igények és a szakmailag 

illetékes minisztérium szempont-
jai alapján a regionális fejlesztési ta-
nácsok hatásköre. Preferált terület 
az észak-alföldi, az észak-magyar-
országi, és a közép-magyarországi 
régió leginkább támogatásra szoru-
ló térségei. A támogatás aránya 90 
százalék, mértéke legalább egymil-
lió forint.

Háromszoros esélyteremtés  
a szociális ellátórendszer  

fejlesztése révén
A rendelkezésre álló keret 120 millió 
forint, amely a korábban meghirde-
tett szociális földprogram fenntar-
tását szolgálja, s a hátrányos helyzet-
ben élő családok kisméretű gazdasá-
gainak támogatására nyújt forrást, 
s amelyet a regionális fejlesztési ta-
nácsok közreműködésével, a helyi 
önkormányzatok rendelete alapján 
a helyi szociális rendszerben közvet-
lenül osztanak el. Preferált terület 
az észak-magyarországi és az észak-
alföldi régió. A támogatás aránya 90 
százalék, mértéke legalább két és fél-
millió forint.

Belterületi kiépítetlen 
 közúthálózat fejlesztése

A rendelkezésre álló keret 300 millió 
forint, amely a leghátrányosabb hely-
zetben lévő településeken élő lakosság 
elemi életkörülményeit javító beru-
házások megvalósításának támoga-
tására szolgál, s amelyet a szakmai-
lag illetékes minisztérium szempont-
jai alapján, a helyi szükségleteknek 
megfelelő arányban pályázati úton 
felosztani a regionális fejlesztési ta-
nácsok hatásköre. A keretből a leg-
nagyobb arányú támogatást a dél-al-
földi, az észak-alföldi és a közép-ma-
gyarországi régió kapja. A támogatás 
aránya 90 százalék, mértéke legalább 
kilencmillió forint. 

Kerékpárutak fejlesztése
A felosztható keret 300 millió fo-
rint, amelyet az ágazatilag illetékes 
minisztérium szempontjai alapján, 
a ROP vonatkozó intézkedéseivel 
összhangban, pályázati úton a re-
gionális fejlesztési tanácsok közre-
működésével kell felosztani. A keret-
ből a legnagyobb összegű támogatást 
a dél-alföld, az észak-alföld és a nyu-
gat-dunántúli régió kapja. A támoga-
tás aránya 90 százalék, mértéke leg-
alább hat és félmillió forint.
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Baranya megye  301  77  25.58  58 902  14.5
Bács-Kiskun megye  119  55  46.22  149 651  27.3
Békés megye  75  55  73.33  191 728  48.4
Borsod-Abaúj-Zemplén megye  357  221  61.90  343 752  45.8
Csongrád megye  60  47  78.33  172 791  40.4
Fejér megye  108  73  67.59  339 013  78.7
Győr-Moson-Sopron megye  182  91  50.00  115 927  26.5
Hajdú-Bihar megye  82  60  73.17  218 634  39.2
Heves megye  119  78  65.55  156 023  47.8
Jász-Nagykun-Szolnok megye  78  33  42.31  103 026  24.6
Komárom-Esztergom megye  76  54  71.05  128 269  40.5
Nógrád megye  129  83  64.34  121 053  55.1
Pest megye  186  107  57.53  551 488  49.3
Somogy megye  245  111  45.31  118 362  35.1
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye  229  103  44.98  370 640  62.5
Tolna megye  108  52  48.15  95 453  38.3
Vas megye  216  129  59.72  96 926  36.2
Veszprém megye  217  113  52.07  245 671  66.2
Zala megye  257  155  60.31  110 258  37.2
Budapest  24  8  33.33  610 445  35.7
Összesen:  3 168  1 705  53.82  5 394 494  53.1

Megjegyzés: Budapest esetében a táblázat adatai csak a TÖOSZ-tag kerületi önkormányzatok lakosságszámát rögzítik, az ugyancsak 
TÖOSZ-tag fővárosi önkormányzat lakosságszámát nem. 

A TÖOSZ-tagság a 2005. esztendő tavaszán

Vitairat az önkormányzatiságról

MÁSFÉL
ÉVTIZEDután

Egy igen erős, s nemcsak a maga ne-
mében, hanem minden tekintetben 
páratlan szervezet legfőbb döntés-
hozói gyűléseznek 2005. április 26-
án a Parlament Felsőházi Termé-
ben. 
Elég egy pillantást vetni a mellékelt 
táblázatra, hogy megállapíthassuk: 
ez a szervezet az ország lakosainak 
és települési önkormányzatainak 
több mint felét tömöríti. Ehhez a do-
kumentált tényhez érdemes hozzá-
gondolni, hogy e szervezet tagságát 
(az önkormányzatokat) kizárólag 
helyben választottak képviselik. To-
vábbá, hogy tagság képviselői (akik 
négy önkormányzati választás foly-
tán cserélődtek is!) a mindenkori 
kormányzat kritikus partnereiként 
tizenöt éve (!) együtt (!) törekszenek 
érvényesíteni falusi, kisvárosi, nagy-
városi, megyei és fővárosi választóik 
érdekeit. Ha ezt végiggondoljuk, s ha 
belegondolunk ebbe a töretlen folya-
matba, akkor vitathatatlan tényként 
rögzíthetjük: ilyen szerveződés – se 
civil, se állami szinten – nincs még 
egy ebben az országban. 
Ám gondolkodjunk el azon is, hogy 
mi tartotta egybe tizenöt éven át, 
s hogy mi tartja egybe napjaink-
ban ezt az országos, az egymástól 
merőben eltérő érdekeket is össze-
hangolni képes konglomerátumot. 
Erre a kérdésre a küldöttgyűlésre 
készített éves beszámolóban fellel-
hető két szónál jobb választ nem ta-
lálni. 
Ez a két szó a szolidaritás és a szak-
szerűség. Így, ebben a sorrendben. 
Egy bővebb idézet a beszámolóból 
a válasz magyarázatával is szolgál: 
„A kibővített elnökségi ülések ál-
talánossá válásával az elnökség je-
lentős koordinatív szerepet töltött 
be a megyei tagozatok, a tanácsno-
kok, az ágazati témák és a különfé-
le térségi, valamint önkormányzati 
típus szerinti eltérő érdekek egyez-
tetésében. Az elmúlt időszakban is 
sikerült megőriznie szövetségünk-
nek a szolidaritáson és a szaksze-
rűségen alapuló integratív jellegét, 

amelynek köszönhetően a közös ön-
kormányzati érdekek képviselete ré-
vén az összetartás és összetartozás 
volt a meghatározó, az elkülönülés-
sel és a széthúzással szemben. Napi 
pártpolitikai indíttatású viták az el-
nökség munkájában továbbra sem 
jelentek meg, annak ellenére, hogy 
többen az elnökség, illetve a kapcso-
lódó szerveződések képviselői közül 
eltérő politikai beállítottságú pár-
tokban vállaltak szerepet.”  
És e magyarázat ismeretében nem-
csak az állítható, hogy Települési 
Önkormányzatok Országos Szövet-
sége küldöttgyűlésének a Parlament 
Felsőházi Terménél jobb helye nem 
lehetne, hanem egy olyan állítás is 
megkockáztatható, hogy a pártel-
lentétektől tartósan maródi Magyar 
Országgyűlésnek olyasfajta máso-
dik kamarára lenne szüksége, ami-
lyen 2005. április 26-án a Parlament 
Felsőházi Termében gyűlésezik.
A TÖOSZ küldöttgyűlésének pedig 
– az azt előkészítő, a nem TÖOSZ-
tag önkormányzatok tisztségviselő-
it is nagy számban vonzó (Baranya 
és Tolna megyékben például a ta-
goknál több nem tag önkormányzat 
képviseltette magát!) megyei polgár-
mesteri fórumok, továbbá a tizenöt 
éves önkormányzati élet tapaszta-
latai alapján jó esélye van az ország 
lakossága által elismerten betölteni 
ezt a kvázi-felsőházi szerepet. 
Ehhez nem kell mást tennie, mint 
kiegészíteni, elfogadni és országos 
vitára bocsátani egy, a hazai ön-
kormányzati rendszer jellemzőit 
és a változtatás lehetséges iránya-
it vázoló dokumentumot, amely – 
amennyiben valóban országos vi-
tát indukál – még idén ősszel akár 
új mederbe is terelheti az ország-
politikát. 
A következő hasábokon e vitairat 
alapján közlünk néhány fontos meg-
állapítást. Annyit belőlük, ameny-
nyi – ahogyan azt mondani szokás 
– a csövön kifér. Kevésbé ideillően, 
de szakszerűen fogalmazva: ameny-
nyi ebbe az újságba belefér. 
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A 
Magyar Köztársaság Alkot-
mánya a húsz éve, 1985. ok-
tóber 15-én az Európa Par-
lament által elfogadott Helyi 
Önkormányzatok Európai 
Chartájának megfelelően el-
ismeri a helyi önkormány-

zás elvét. A helyi önkormányzatokról 
szóló törvény 1990-ben lehetőséget 
adott az önkormányzás magyarorszá-
gi kibontakoztatásához, egyben kife-
jezte a politikai pártok rendszerváltó 
hangulatát is, amelynek eredménye-
ként megszületett Európa egyik leg-
inkább megengedő és a települési ön-
kormányzatokat az önkormányzás 
középpontjába helyező keretszabá-
lyozása, ám az előző tanácsrendszer 
elutasításával egyidejűleg lényegében 
felszámolta a korábban működő helyi 
közigazgatást. Ráadásul a decentrali-
záció elve – ami az önkormányzás lé-
nyegi követelménye – a későbbi, po-
litikai megfontolások által behatárolt 
törvényi rendelkezések folytán az ön-
kormányzáshoz szükséges mérték-
ben nem érvényesült. A törvényal-
kotók elsősorban az önkormányzati 
vagyont illetően bizonyultak szűk-
markúaknak, azaz az önkormány-
zás gazdasági alapját „felejtették el” 
megteremteni. 

Az elmúlt másfél évtized egyik 
markáns tapasztalata, hogy hosszú 
távon olyan önkormányzati rend-
szer kialakítására szükséges töre-
kedni, amelyben az önkormányza-
tok elsődleges és meghatározó felada-
ta megszervezni az egyre szélesebb 
körű és javuló minőségű helyi köz-
szolgáltatást és -ellátást. A kötelező 
feladatok sora viszonylag széles kör-
ben határozta meg a települési ön-
kormányzatok teendőit, ám a fela-
datokat kibontó hatásköri szabályok 
gyakran korlátozták az önkormány-
zatok mozgásterét. Ezért csak rész-
legesen érvényesült az alkotmány-
ban és az önkormányzati törvényben 
is szerepeltetett szabály, ami szerint 
a kötelezően ellátandó önkormány-
zati feladat- és hatáskör meghatáro-
zásával egyidejűleg az Országgyűlés 
az ellátásukhoz szükséges feltétele-
ket is megteremti. A kötelezően el-
látandó feladatok megvalósításához 
nyújtott állami normatíva az évek 
múltával egyre áttekinthetetlenebbé 

vált, és minden területen alatta ma-
rad a tényleges költségeknek, s ezáltal 
az állam a konfliktusokat decentrali-
zálta, a feladatokat ellátó önkormány-
zatokra hárítva a maga felelősségét. 
Önkormányzat-ellenes gyakorlat to-
vábbá, hogy önkormányzati érdekkö-
rű társadalmi rétegeket az állam köz-
vetlenül törekszik átmeneti és nem 
normatív juttatásokban részesíteni. 

Az állami vagyonból leválasztott 
tulajdonhoz, illetve vagyoni érté-
kű jogokhoz jutott önkormányzatok 
a költségvetési támogatások folya-
matos csökkenése, valamint a meg-
oldandó feladatok sokasága követ-
keztében jelentős vállalkozói tevé-
kenységre is kényszerülnek, ami kel-
lő szakértelem híján és a döntési me-
chanizmus nehézkessége következté-
ben nem minden esetben gazdaságos, 
s hosszú távon se kecsegtet sikerrel. 
Az önkormányzatok túlnyomó része 
felélte a vagyonát. A vagyon értékesí-
téséből, vállalkozásba viteléből szár-
mazó bevételek egy része települé-
sek fejlesztését szolgálta, a felélt köz-
vagyon beépülésének látható nyoma 
van a településeken, ám a települési 
önkormányzatok jelentős része ma 
már csak forgalomképtelen, illetve 
korlátozottan forgalomképes vagyon-
nal rendelkezik. Többségük – köztük 
a kistelepülési önkormányzatok túl-
nyomó része – nem juthat jelentősebb 
fejlesztési hitelekhez.

A hatáskörök feltétlenül szüksé-
ges átfogó felülvizsgálata során annak 
megállapítására kell törekedni, hogy 
az önkormányzatok képesek-e, avagy 
sem ellátni a rájuk rótt a feladatokat, 
s megszüntetendő a feltételvizsgálat 
nélküli feladat- és hatáskör-telepítés 
gyakorlata. 

Minden magyar állampolgárnak, 
az országban bárhol éljen is, meg-
felelő színvonalú, gyors és kulturált 
közszolgáltatásban kell részesülnie. 
Amennyiben ez egy adott települé-
sen tartósan nem garantálható, abban 
az esetben a feladat az önkormány-
zathoz nem telepíthető.  Amennyi-
ben a szubszidiaritás elvének meg-
felelően csakis olyan feladatokat te-
lepítenek az önkormányzatokhoz, 
amelyek ellátására a feltételek meg-
léte révén zavartalanul és folyamato-
san képesek, s amelyek színvonalas 
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páratlan szervezet legfőbb döntés-
hozói gyűléseznek 2005. április 26-
án a Parlament Felsőházi Termé-
ben. 
Elég egy pillantást vetni a mellékelt 
táblázatra, hogy megállapíthassuk: 
ez a szervezet az ország lakosainak 
és települési önkormányzatainak 
több mint felét tömöríti. Ehhez a do-
kumentált tényhez érdemes hozzá-
gondolni, hogy e szervezet tagságát 
(az önkormányzatokat) kizárólag 
helyben választottak képviselik. To-
vábbá, hogy tagság képviselői (akik 
négy önkormányzati választás foly-
tán cserélődtek is!) a mindenkori 
kormányzat kritikus partnereiként 
tizenöt éve (!) együtt (!) törekszenek 
érvényesíteni falusi, kisvárosi, nagy-
városi, megyei és fővárosi választóik 
érdekeit. Ha ezt végiggondoljuk, s ha 
belegondolunk ebbe a töretlen folya-
matba, akkor vitathatatlan tényként 
rögzíthetjük: ilyen szerveződés – se 
civil, se állami szinten – nincs még 
egy ebben az országban. 
Ám gondolkodjunk el azon is, hogy 
mi tartotta egybe tizenöt éven át, 
s hogy mi tartja egybe napjaink-
ban ezt az országos, az egymástól 
merőben eltérő érdekeket is össze-
hangolni képes konglomerátumot. 
Erre a kérdésre a küldöttgyűlésre 
készített éves beszámolóban fellel-
hető két szónál jobb választ nem ta-
lálni. 
Ez a két szó a szolidaritás és a szak-
szerűség. Így, ebben a sorrendben. 
Egy bővebb idézet a beszámolóból 
a válasz magyarázatával is szolgál: 
„A kibővített elnökségi ülések ál-
talánossá válásával az elnökség je-
lentős koordinatív szerepet töltött 
be a megyei tagozatok, a tanácsno-
kok, az ágazati témák és a különfé-
le térségi, valamint önkormányzati 
típus szerinti eltérő érdekek egyez-
tetésében. Az elmúlt időszakban is 
sikerült megőriznie szövetségünk-
nek a szolidaritáson és a szaksze-
rűségen alapuló integratív jellegét, 

amelynek köszönhetően a közös ön-
kormányzati érdekek képviselete ré-
vén az összetartás és összetartozás 
volt a meghatározó, az elkülönülés-
sel és a széthúzással szemben. Napi 
pártpolitikai indíttatású viták az el-
nökség munkájában továbbra sem 
jelentek meg, annak ellenére, hogy 
többen az elnökség, illetve a kapcso-
lódó szerveződések képviselői közül 
eltérő politikai beállítottságú pár-
tokban vállaltak szerepet.”  
És e magyarázat ismeretében nem-
csak az állítható, hogy Települési 
Önkormányzatok Országos Szövet-
sége küldöttgyűlésének a Parlament 
Felsőházi Terménél jobb helye nem 
lehetne, hanem egy olyan állítás is 
megkockáztatható, hogy a pártel-
lentétektől tartósan maródi Magyar 
Országgyűlésnek olyasfajta máso-
dik kamarára lenne szüksége, ami-
lyen 2005. április 26-án a Parlament 
Felsőházi Termében gyűlésezik.
A TÖOSZ küldöttgyűlésének pedig 
– az azt előkészítő, a nem TÖOSZ-
tag önkormányzatok tisztségviselő-
it is nagy számban vonzó (Baranya 
és Tolna megyékben például a ta-
goknál több nem tag önkormányzat 
képviseltette magát!) megyei polgár-
mesteri fórumok, továbbá a tizenöt 
éves önkormányzati élet tapaszta-
latai alapján jó esélye van az ország 
lakossága által elismerten betölteni 
ezt a kvázi-felsőházi szerepet. 
Ehhez nem kell mást tennie, mint 
kiegészíteni, elfogadni és országos 
vitára bocsátani egy, a hazai ön-
kormányzati rendszer jellemzőit 
és a változtatás lehetséges iránya-
it vázoló dokumentumot, amely – 
amennyiben valóban országos vi-
tát indukál – még idén ősszel akár 
új mederbe is terelheti az ország-
politikát. 
A következő hasábokon e vitairat 
alapján közlünk néhány fontos meg-
állapítást. Annyit belőlük, ameny-
nyi – ahogyan azt mondani szokás 
– a csövön kifér. Kevésbé ideillően, 
de szakszerűen fogalmazva: ameny-
nyi ebbe az újságba belefér. 
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ellátásához szükséges a helyismeret; 
a lakossághoz közel kerül az ügyin-
tézés, az önkormányzati igazgatásban 
bővül a társadalmi részvétel, csök-
kennek az önkormányzati igazgatás 
bürokratikus vonásai, s önigazgatás 
jellegűvé formálódván az autonómi-
át erősíti. Támogatni kell, és be kell 
vonni a civil szervezeteket a dönté-
sek előkészítésébe, helyi érdekegyez-
tető fórumokat indokolt kialakítani. 
Helyi igények alapján, egyes terüle-
teken élni lehet a társadalmasítás le-
hetőségeivel, feladatokat lehet adni 
a különböző alapítványoknak, egye-
sületeknek.  

Nem adható fel és nem is csorbít-
ható a települések lakóinak önkor-
mányzáshoz való joga, de ahol a te-
lepülések lakosságszáma, a lakosok 
egymáshoz való viszonya, a telepü-
lés földrajzi elhelyezkedése, valamint 
a szolgáltatások gazdaságosabb meg-
szervezése, az igazgatás szakszerűsé-
ge, az állampolgári jogszolgáltatás in-
dokolja, ott a közös elhatározáson, ér-
dekeken, s az ésszerű munkamegosz-
táson alapuló társulások létrehozása 
elkerülhetetlen. A területfejlesztés in-
tézményrendszere a települési össze-
fogásokat, valamint a kistérségi igaz-
gatási szerveződéseket. A társulások-
nak azonban valóságos célok érdeké-
ben kell működniük és nem csupán 
a pillanatnyi, rövid távú, a központi 
kormányzat által gerjesztett elvárá-
soknak kell megfelelniük. Az önkor-
mányzati társulások szakmai tevé-
kenységét segítő személyi és technikai 
feltételek széles körű megteremtése, 
továbbá a társulások határozottabb 
anyagi támogatása az állam dolga. 

Továbbra sem szolgálja az önkor-
mányzás és a térségi összefogás ügyét 
a kistérségi megbízottaknak és a tér-
ségfejlesztési menedzsereknek kor-
mányzat által vezényelt rendszere. 
A kistérségi szerveződésekben az ál-
lami és pártpolitikai befolyásra való 
törekvés sérti az önkormányzás el-
vét.

A 
képviselő-testületi tagok ki-
választásánál a helyi ismert-
ség és a közéleti tevékenység 
iránti elkötelezettség a meg-
határozó. Az önkormányzati 
választási szabályoknak kö-
szönhetően a települések 

túlnyomó többségében a képvise-
lők nem politikai pártok színeiben, 
hanem független, autonóm egyéni-
ségekként vesznek részt a testületi 
munkában. A függetlenek túlsúlya 
nem szorítja a sokszínűséget a kisebb 
települések életében sem. A tízezer-
nél több lakosú települések képvise-
lő-testületeiben a függetlenek vannak 
kevesebben, s noha a pártfrakciókra 
épített képviselő-testületi működés-
ben az önkormányzati ügyek gyakor-
ta napi pártpolitikai megközelítést is 
kapnak, az önkormányzati szempon-
tok meghatározó szerepe érvényesül. 
A megyei közgyűlési tagok választá-
sánál egyértelműen a pártpolitika ke-
rült előtérbe, egyben politizáló testü-
letekké téve az alapvetően középfokú 
közszolgáltató intézményeket fenn-
tartó megyegyűléseket.

A plurális demokrácia érdemi gya-
korlásának színtere a képviselő-testü-
let, amely a településpolitika alakí-
tásának meghatározó fóruma. A vá-
lasztott önkormányzati testületek fel-
ismerték, hogy a képviselő-testületi 
tagok megválasztásával nem ért véget 
a lakossággal való kapcsolat. A nyi-
tott településpolitikát folytató testü-
letek mind a döntés-előkészítés folya-
matába, mind a döntések végrehajtás-
ba bevonják a civil szerveződéseket, 
a választópolgárokat. 

Az önkormányzati törvény beve-
zette a közmeghallgatás intézményét, 
amely mellett (vagy azzal együtt) a ki-
sebb településeken továbbra is műkö-
dő demokratikus fórum a falugyű-
lés, amely szervezett formában teszi 
lehetővé a közvetlen lakossági befo-
lyást a településpolitikába. A telepü-
lések életét befolyásoló legjelentősebb 
ügyekben a lakosság gyakran él a he-
lyi népszavazás és népi kezdeménye-
zés intézményével.

Azok a települési önkormányza-
tok, amelyek a vélemények és javasla-
tok sokféleségére építve,  külső szak-
értők bevonásával készítik elő a dön-
téseket, növelték a bizottságok szak-
mai szerepét. 

A közvetlenül választott polgár-
mester, a település első embere, egy-
ben a képviselő-testület legitim ve-
zetője.. A polgármesterek túlnyomó 
többsége – a képviselő-testületek tag-
jaihoz hasonlóan – független telepü-

léspolitikus. A politikai pártok ter-
mészetesen törekszenek a sikeres ön-
kormányzati vezetők bevonására sa-
ját szervezetük munkájába. A közéleti 
munka és a helyi politizálás szerepé-
nek elismertségéhez fűződő társadal-
mi érdek is indokolja a polgármesteri 
tisztség rangjának további erősíté-
sét. A tapasztalatok alapján erősíte-
ni szükséges a polgármester telepü-
lés-politikai, s a jegyző közigazgatá-
si-szakmai szerepét.

A jegyző szakmai szerepe az elmúlt 
időszakban az első ciklushoz képest, 
legalábbis a szabályozás szintjén nö-
vekedett. Ma jogilag ő a szakappa-
rátus teljes körű szakmai vezetője, 
de nem kellően védett a politikai be-
folyásolástól. A pénzügyi szabályo-
zók megszorításai ellenére sok kis-
települési önkormányzat az autonó-
miáját féltvén ragaszkodik az önálló 
polgármesteri hivatalhoz, a saját ap-
parátushoz. 

Továbbra sem megoldott az ön-
kormányzati képviselők, a polgár-
mesterek és köztisztviselők képzé-
se, továbbképzése. A rendkívül sok 
és gyorsan változó joganyag elsajátí-
tása, a jogrendszerben való eligazo-
dás szükségessége elengedhetetlen-
né teszi a továbbképzések és képzé-
sek rendszerének megváltoztatását. 
Ez állami feladat, állami felelősség, 
és állami költség. 

A helyi önkormányzás szaksze-
rűsítéséhez a megfelelő képesítéssel 
és jártassággal nem rendelkező helyi 
képviselők, polgármesterek számára 
a megválasztásuk után tanfolyamo-
kat kell szervezni. Az e tanfolyamo-
kon elsajátítandó ismeretanyag bir-
tokában javítható az önkormányza-
ti tisztségviselők és hivatali szerveik 
tisztviselői közötti viszony, segíthe-
tő a zavartalan munkavégzés. Elen-
gedhetetlenül szükség van az Európai 
Unió alapvető szabályainak ismereté-
re és alkalmazására, valamint az ön-
kormányzatok uniós és hazai pályá-
zati felkészítésére.

A 
magyar önkormányzatiság 
eltelt tízenöt esztendeje alatt 
a legkisebb előrelépés az ön-
kormányzatok finanszírozá-
sa tekintetében történt. Azt 
is mondhatjuk, hogy e tekin-
tetben nem előre, hanem in-
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kább hátra – a tanácsrendszer felé – 
tettünk lépéseket. Annak ellenére, 
hogy közismert: alapvető pénzügyi, 
gazdasági biztosítékok, és a tervezés-
hez, a fejlesztésekhez elengedhetetle-
nül szükséges körülmények egyértel-
mű rögzítése nélkül nem lehet való-
ságos önkormányzásról beszélni (il-
letve legfeljebb beszélni lehet róla). 
A normatívák gyakori változtatása, 
nem megfelelő differenciáltsága, illet-
ve az önkormányzati szférának szánt 
központi támogatások kormányza-
tonként változó köre kiszámíthatat-
lanná és tervezhetetlenné teszi az ön-
kormányzatok életét. 

Olyan rendszer kiépítésére kell tö-
rekedni, amelyben nem a központi 
támogatások, hanem a helyi bevéte-
lek játsszák a meghatározó szerepet. 
Különösen ezen a területen szükséges 
csökkenteni az állami függőséget, fel 
kell számolni az önkormányzatok ki-
szolgáltatott helyzetét. 

Az önkormányzás elmúlt másfél 
évtizede egyértelműen bizonyítot-
ta, hogy a polgárokat érdekeltté le-
het tenni a települések fejlesztésében, 
az önerő biztosításában.

Az önkormányzatok által fenntar-
tott, működtetett intézmények belső 
autonómiája ugyancsak fejlesztendő. 
A maihoz képest lényegesen nagyobb 
súlyt kellene helyezni az adott szer-
vezet közösségének, kollektívájának 
véleményére, azokra a helyi sajátos-
ságokra, amelyek közepette a külön-
böző egészségügyi, oktatási, közmű-
velődési és más intézmények működ-
nek. A fenntartó önkormányzat és 
az intézmény közötti konfliktust fo-
kozzák adott esetben azok az ágazati 
szakmai törvények, amelyeket betar-
tani lényegében meghaladja az adott 
települési önkormányzat teherbíró 
képességét. 

A hazai és az európai uniós pályá-
zati rendszereket áttekinthetőbbek-
ké és reálisabbakká kell alakítani. 
Az ország versenyképessége múlik 
az önkormányzatok versenyképes-
ségén. A pályázati kiírásoknál figye-
lemmel kell lenni a különböző típu-
sú önkormányzatok sajátosságaira, 
s a pályázatoknak megfelelő nyilvá-
nosság mellett a hosszabb távra szóló 
fejlesztések, beruházások megvalósí-
tását kell szolgálniuk. 

A támogatási pénzalapok felhasz-
nálását átláthatóvá kell tenni, és le-
hetővé kell tenni az önkormányza-
tok képviseletét az elbírálási folya-
matban. 

Az állami támogatások önkor-
mányzati felhasználásánál, valamint 
a pályázati rendszereknél egységes, 
nyilvános és törvényes elbírálási ren-
det kell kialakítani és fenntartani. 

A pályázati feltételek szigorítása 
nem eredményezi önmagában a fo-
lyamat átláthatóságát, ezzel szemben 
az amúgy is hátrányos helyzetű te-
lepülések jelentős részét megfosztja 
a fejlesztési lehetőségektől.

Átfogó fordulatra van szükség 
az adópolitikában. Az iparűzési adó 
megszűntetése esetén jelentősen nö-
velni kell a helyi adók arányát, az ön-
kormányzati feladatok teljesítésének 
finanszírozásához szükséges helyi be-
vételeket. Valódi helyi bevételi forrá-
sok nélkül nincsenek valódi önkor-
mányzatok, csupán sajátos státusú, 
de a kormányzattól függő végrehajtó 
szervezetek.

A gazdasági önállóság megterem-
tésére irányuló törekvések mellett tá-
mogatni kell a hátrányos, vagy éppen 
válságos helyzetű települési önkor-
mányzatokat. 

Az önkormányzatokkal egyezte-
tett, összehangolt kormányzati in-
tézkedésekkel szükséges a több év-
tizedes hátránnyal küszködő közsé-
geknek és térségeknek esélyt adni fel-
emelkedéshez. 

A 
helyi önkormányzatok túl-
nyomó többsége az ország 
települési struktúrájából 
adódóan községi, zömében 
kistelepülési önkormány-
zat, amely sajátosságra el-
sősorban a jogalkotóknak 

kell az eddigieknél nagyobb figyel-
met fordítani.

A nagyobb községek, köztük a volt 
társközségi székhelyek önkormány-
zatainak igen súlyos intézményfenn-
tartási, ellátásszervezési, működtetési 
és fejlesztési gondjait nagyrészt nor-
matív és célzott támogatásokkal kell 
megoldani.

A magyarországi városhálózat 
a rendszerváltozás óta – némileg sza-
bályozatlanul, gyakorta szubjektív 
elemeket sem nélkülözve – jelentősen 

növekedett:. 1990. óta 110 nagyközség 
nyerte el a városi címet. Ma már a vá-
rossá nyilvánított települések száma 
274, miközben területfejlesztési szem-
pontból „csak” 168 kistérséggel szá-
molunk. Így vannak olyan városaink 
is, amelyeknek valóságban nincsen 
vonzáskörzetük, miközben a kistér-
ségi együttműködés egyik fontos fel-
tétele a város és környéke közötti kap-
csolatok továbbfejlesztése. 

A város és városkörnyék közötti 
kapcsolatokban a hatósági igazga-
tás racionalitása által megkövetelt 
együttműködések mellett támogat-
ni szükséges a kistérségi fejlesztési 
programok és stratégiák közös kiala-
kítását, az önkormányzati közszol-
gáltatási feladatok térségi szemléletű 
fejlesztését.

A közös érdekek felismertetését is 
ösztönző támogatási rendszer kiala-
kítása és működtetése során a valósá-
gos, tartós, életszerű együttműködé-
sek megalapozására kell törekedni.

A megyei jogú városok helyzete 
és szerepe a magyar önkormányzati 
rendszerben a létrejöttük óta sok te-
kintetben tisztázatlan. Kidolgozandó 
a megyei jog tartalma, s megoldandó, 
hogy a megyei jogú város és értelem-
szerűen a megyeszékhely ne idegen 
testként legyen része az adott megyé-
nek. A megyeszékhely városok a re-
gionális fejlődés kiemelkedő szerep-
lői. Ma már nyilvánvaló, hogy a me-
gyebéli települések, a megyei jogú vá-
rosok és a megyei önkormányzatok 
csak együttműködve képesek az adott 
térséget fejleszteni..

A főváros és kerületeinek sajátos 
viszonyában melyben meghatározó 
elem az egymásrautaltság. A kerüle-
teket és a fővárost egymással mester-
ségesen szembe állító politikai az ön-
kormányzatisággal ellentétes politi-
ka. A Magyar Köztársaság fővárosá-
nak működőképessége nem csupán 
egy nagyváros, hanem az egész or-
szág érdeke.

A megyei önkormányzatok körüli 
másfél évtizedes vitát ideje lenne el-
dönteni. Önkormányzati funkciójá-
nak gyakorlásához azonban a megyé-
nek is szüksége van saját bevételi for-
rásra (pl. helyi adóra, amivel ma nem 
rendelkezik) és a kötelező területi ön-
kormányzati feladatok kijelölésére, 
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amihez normatív állami támogatás 
is társul. A megyerekonstrukció bár-
milyen irányú megváltoztatása nem 
eredményezheti a települési érdekek 
elsődlegességének megkérdőjelezé-
sét. Az önkormányzatiságot nem a te-
lepülések fölött álló, hanem a velük 
együtt dolgozó, a települések integ-
rált érdekét érvényesítő valódi térségi 
önkormányzat tudja erősíteni. 

A területfejlesztés intézményrend-
szere az alkotmányban elismert köz-
igazgatási szintek mellett megjele-
níti a kistérség és a régió fogalmát. 
Az 1996-os területfejlesztési törvény-
nek köszönhetően a települési önkor-
mányzatok közötti együttműködés 
felértékelődött. A települési önkor-
mányzatok felismerték, hogy csakis 
összefogással és széles körű együtt-
működéssel juthatnak hazai, vala-
mint európai forrásokhoz. A megye 
funkcionális kapcsolatai keretében 
a regionális szint mellett külön figyel-
met érdemelnek a kistérségek. A kis-
térségek egyfelől jó terepei lehetnek 
a terület-politikai eszközök differen-
ciált felhasználásának és a megyei 
felzárkóztatási-kiegyenlítési funkci-
ók ellátásának, az állami támogatá-
sok ésszerű (koncentrált és koordi-
nált) allokálásának, másfelől a helyi 
önkormányzati feladatok társulás-
ban való ellátásának és a helyi köz-
igazgatási feladatok és körzeti jellegű 
közszolgáltatások ésszerűbb, hatéko-
nyabb és olcsóbb ellátásának. 

A kormányzati elképzelés és szán-
dék szerint regionális szintre telepít-
hetők a nagyobb gazdaság-fejleszté-
si támogatások, a jelentősebb foglal-
koztatási, gazdaság-fejlesztési, inf-
rastrukturális és környezetvédelmi 
beruházások, valamint az interregi-
onális kapcsolatok állami feladatai, 
amihez a regionális területfejlesz-
tési intézményrendszeren keresztül 
az állami támogatások egy része is 
decentralizálható, s nemzetközi for-
rás is illeszthető. A regionális színtű 
szerveződések kialakításakor se sé-
rülhetnek a települési önkormány-
zati érdekek.

A regionális fejlesztési tanácsok-
ban a központi hatalom képviselő-
inek túlsúlya okán decentralizáció 
elve csak részlegesen érvényesül, 
emellett nem szolgálja a térségek és 

így az önkormányzatok érdekét, hogy 
e tanácsokban tanácsokban az állam 
képviseletét többnyire nem köztiszt-
viselők, hanem különféle színtű poli-
tikusok látják el.

Kormányzati kezdeményezések 
kudarca bizonyította, hogy a magyar 
közigazgatást szelvényeiben nem le-
het átalakítani, s hogy a valódi reform 
strukturális átrendezésekkel, térkép-
rajzolgatással nem helyettesíthető. El-
engedhetetlenül szükség van a közi-
gazgatási (állami és önkormányzati) 
rendszer átfogó áttekintésére és rész-
letes elemzésére működési és haté-
konysági szempontból. 

A
z önkormányzatok éltek 
az alkotmányban és az ön-
kormányzati törvényben rög-
zített azon jogukkal, hogy 
érdekeik kollektív képvise-
letének, védelmének és érvé-
nyesülésének előmozdítása, 

valamint az önkormányzati működés 
fejlesztése céljából érdekképviseleti 
szerveket hozhatnak létre. A hét or-
szágos önkormányzati érdekképvi-
seleti szövetség egységes szervezet-
be való integrálására irányuló törek-
vések ez idáig nem jártak tartós si-
kerrel.

Az önkormányzatokat érintő jog-
szabálytervezetek véleményezését, 
s az egységes önkormányzati állás-
pont kialakítását örökös időzavar 
nehezíti, vagy lehetetleníti, mivel 
a kormányzati elképzelések több-
nyire az utolsó pillanatban jutnak el 
az önkormányzati érdekképviseleti 
szervezetekhez. 

Az is előfordult, hogy az önkor-
mányzatok véleményének kikérése 
és ismerete nélkül tárgyalt meg a tör-
vényjavaslatot az parlament. Nehezí-
ti továbbá az önkormányzati érdekek 
megfelelő képviseletét a jogalkotás-
ban az a körülmény, hogy az országy-
gyűlési képviselők módosítási indít-
ványaira már nincs mód érdemben 
reagálni.

Az érdekképviseleti munka szük-
ségessé tenné, hogy az önkormányza-
tokra vonatkozó információk időben 
és megfelelő mélységben a szövetsé-
gek rendelkezésére álljanak. 

Még nem épült ki egy olyan infor-
mációs hálózat, amelynek használa-
ta révén az önkormányzatok a kor-

mányzati szervek szakmai partnerei-
vé lehetnének. 

Az önkormányzatok széles körű 
nemzetközi kapcsolatrendszere is 
nagymértékben hozzájárult a Magya-
rország reálisabb külföldi megítélé-
séhez. Az önkormányzatok közötti 
együttműködések széles hálózata je-
lentősen segítette az ország integrá-
ciós törekvéseit, valamint a hazai te-
lepülések közötti együttműködések 
erősítését. 

Az önkormányzati szövetségek 
gyakran segítették és koordinálták 
a hazai önkormányzatok külföldi 
partneri kapcsolatait.

A TÖOSZ kezdeményezését el-
fogadva az országos önkormányzati 
szövetségek 2000-ben, a tízéves ju-
bileum alkalmából közös felhívás-
sal éltek, hogy minden év szeptember 
30-a legyen a helyi önkormányzatok 
napja. Az önkormányzatok elképze-
lését a kormányzat és határozatával 
az Országgyűlés is támogatta, s ennek 
folytán az első szabad önkormányzati 
választás, illetőleg az önkormányza-
ti törvény hatályba lépésének napján 
országszerte minden évben  számos 
településen közösen ünneplik az ön-
kormányzatiság születésnapját..

Az önkormányzati szférával kap-
csolatos kormányzati magatartást 
jelentősen befolyásolja, hogy várha-
tó-e az országos önkormányzati ér-
dekszövetségek közötti intézményesí-
tett együttműködés. Hosszabb távon 
ez elképzelhető, s elképzelhető még 
az  egységes önkormányzati szövet-
ség létrehozatala is, a különféle elté-
rő önkormányzati típusok szerinti 
szerveződések azonban az egységes 
szövetségen belül viszonylagos önál-
lósággal, a továbbiakban is fennma-
radhatnak majd. 

A
z elmúlt másfél év t ized 
munkája bizonyította, hogy 
az önkormányzatok a válto-
zó feltételek ellenére képe-
sek ellátni feladataikat, va-
gyis felnőttek és nincs szük-
ségük állami beavatkozásra! 

Remélhető, hogy a tizenöt év meg-
alapozó tevékenysége eredménye-
ként a szükséges változások megva-
lósításával belátható időn belül létre-
jön, amire régen vágyunk: az önkor-
mányzó Magyarország!
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A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársa-
ság stratégiájának része közvetíteni a ma-
gyar gazdaság versenyképességének erősíté-
séhez, a kis és középvállalkozói szektor fel-
zárkóztatásához és az infrastrukturális hát-
rányok mérsékléséhez szükséges fejlesztési 
és beruházási forrásokat. Hogy ezek a for-
rások minél szélesebb körben és területileg 
is közvetlenül hozzáférhetők legyenek, lét-
rehozta a maga képviseleti hálózatát, amely-
nek igazgatója Taál László. Szerinte a ban-
kon belül a Hálózati Igazgatóságot uniós el-
várás és a piac igénye teremtette meg.

– Miben nyilvánul meg az uniós elvárás?
– A Magyar Fejlesztési Banknak három 

üzleti területe van: támogatásközvetítés, 
hitelezés és tőkebefektetés. Uniós elvárás, 
hogy egy bank csak akkor vehet részt tá-
mogatásközvetítési tevékenységben, ha or-
szágos hálózattal rendelkezik. 

– És a piac igénye?
– Ez a hálózat nem bankfiókok, hanem 

képviseletek hálózata. A képviseleteinken 
nincs pénzforgalom, nincs számlavezetés. 
A képviselet a bank termékeit közvetíti a pi-
ac szereplői felé, akik igényelték a Magyar 
Fejlesztési Bank közvetlen elérési lehetősé-
gét az ország több pontján. 

– Ezen szereplők közé tartoznak az önkor-
mányzatok is?

– Igen. Az MFB Rt. két kiemelt célcso-
portjának egyike az önkormányzati szféra, 
a másik a kis és középvállalkozások köre. 
De kiemelt partnereink a kereskedelmi ban-
kok, a refinanszírozási tevékenységünkhöz 
kötődően.

– Hol vannak a képviseletek és mi a dolguk?
– Minden megyeszékhelyen megtalál-

ható a képviseletünk. A képviseletek nyit-
va tartása hétfőn, szerdán és pénteken 9-től 
14 óráig tart. A nyitvatartási idő struktúrája 
azt mutatja, hogy az ügyfelek fogadása mel-
lett, elsősorban mi keressük fel az ügyfele-
ket. A képviseleteken dolgozó két-két kolléga 
mindegyike bankszakember, korábban vál-
lalati finanszírozással foglalkoztak, kiterjedt 
kapcsolatrendszerrel rendelkeznek. Tevé-
kenységüket egyrészt önállóan bonyolítják, 
másrészt központi irányelvek alapján szer-
vezzük. Ezek közé tartoznak például a fej-
lesztésben érdekelt szervezetekkel való kap-
csolat kiépítése, az önkormányzati és kis- és 
középvállalkozói igények felmérése. További 
kiemelt feladatuk a bank termékeinek széles 

körben történő megismertetése prezentáci-
ók, fórumok, sajtótájékoztatók, road show-k 
keretében. Tájékoztatják az érdeklődőket 
a Magyar Fejlesztési Bank és leányvállala-
tainak (a Magyar Közmű Kft., az Eximbank 
Rt., a Corvinus Rt.) termékeiről, szolgálta-
tásairól, információkkal és tanácsadással 
segítik a megfelelő konstrukció kiválasztá-
sát. Tájékoztatják az ügyfeleket a támoga-
tásokról is. Vagy amennyiben valaki nem 
jut támogatáshoz, úgy a kedvezményes ka-
matozású egyéb hitelezési lehetőségekről, 
ami esélyt ad akár a pályázaton nem nyert 
önkormányzatok számára is a tervezett fej-
lesztések megvalósítására. 

– Van-e már kézzelfogható eredménye 
a hálózat működésének?

– Van. A hálózat kiépítését tavaly már-
ciusban kezdtük. A képviselők júniusban 
már dolgoztak, a képviseletek hivatalos át-
adása november elejéig történt meg. Az in-
dulás első kihívása a helyi kapcsolatrend-
szerbe történő beépülés volt. Tavaly több 
mint 3200 kapcsolatfelvétel valósult meg. 
A bank ismertsége jelentősen nőtt, ami azért 
nagyon fontos, mert korábban a piac nehe-
zen azonosított be bennünket, mind nevün-
ket, mind tevékenységünket illetően.Siker-
ként könyvelhetjük el, hogy már az elmúlt 
évben is jónéhány olyan fejlesztési cél va-
lósult meg, amelyhez az MFB Rt. nyújtotta 
a forrásokat. 

– Az a tény, hogy a bank ismertsége ala-
csony volt, számomra, aki laikus vagyok, kü-
lönös. Az önkormányzatok manapság való-
sággal rákényszerülnek a fejlesztésre, mond-
hatni, leépülnek, vagy éppen megszűnnek 
önkormányzatok lenni, ha nem fejlesztenek. 
Az önök bankja fejlesztési bank. Lehetséges, 

hogy kevésbé volt ismert az önkormányzatok 
számára, mint például az OTP vagy éppen 
a takarékszövetkezetek? 

– Igen, és ennek két oka lehet. Az egyik, 
hogy zárt, bizalmi kapcsolat van a szám-
lavezető bank és az egyébként működteté-
si gondokkal küszködő önkormányzatok 
között. A másik, hogy a számlavezető ban-
koknak, vagy általában a bankoknak első-
sorban a saját forrásaik kihelyezése és azok 
erőteljesebb kommunikációja az érdekük, 
s csak abban az esetben közvetítik a Ma-
gyar Fejlesztési Bank termékeit, ha a saját 
forrásaikat már kimerítették, vagy nem áll 
rendelkezésükre a fejlesztés megvalósításá-
hoz szükséges hosszú futamidejű lehetőség. 
Ezért fontos számunkra a kétirányú kom-
munikáció. Egyrészt a kereskedelmi bankok 
számára közvetíteni termékeinket, s esetleg 
a kommunikációs elvárásokat szerződéses 
formában rögzíteni, másrészt az ügyfelek-
nek elmondani, hogy az MFB Rt. számukra 
milyen kedvező lehetőségeket kínál. Az ön-
kormányzati szektort illetően különösen 
fontos a visszajelzés is. A termékfejlesztés 
és a bank vezetése számára. És hogy ameny-
nyiben szükséges, a bank a kormányzatot is 
tájékoztathassa például a saját erő biztosítá-
sának nehézségeiről, a helyi adóbevétellel 
nem, vagy csekély mértékben rendelkező 
önkormányzatok fejlesztési lehetőségeiről, 
a törzsvagyonon kívüli, biztosítékok meg-
létéről és leköthetőségéről. 

– Mennyiben versenytársa az MFB Rt. 
a kereskedelmi bankoknak?

– Nem vagyunk versenytársai. Ezt a stra-
tégiánkban is megfogalmaztuk: nem ver-
senytársak, hanem együttműködő part-
nerek vagyunk. Nem érdekünk, hogy más 
bankokat a piacról kiszorítsunk. Sőt, sok 
esetben a kereskedelmi bankokhoz mi irá-
nyítunk ügyfeleket. Számunkra ugyanolyan 
értékű, ha a kereskedelmi bank által közve-
tített formában jut el a termékünk az ön-
kormányzathoz. 

– És amennyiben önökhöz fordulnak? 
– Most már igénylik a szakértelmünket 

és munkánkat. Az önkormányzati szektor-
ra nagy felelősség hárul, és több mint ezer-
milliárdos nagyságrendű, kötelezően elvég-
zendő fejlesztés vár. Ezekben a feladatokban 
kíván a Magyar Fejlesztési Bank együttmű-
ködőként és megoldást kínáló partnerként 
részt venni.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS HÁLÓZATA
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Szerencsére egyre gyakrabban 
találkozom, kisebb települése-
ken is a templomok külső meg-
világításának igényével. A meg-
világítás legegyszerűbb és leg-
olcsóbb módja, ha a fényvető-
ket a közvilágításról üzemeltet-
ve a meglévő hálózat oszlopaira 
helyezik el. A szolgáltató kép-
viselőinek ehhez mindig kérni-
ük kell kiviteli tervet. Egy ilyen 
kérésre, sajnos, a következő re-
akciót is hallottam már önkor-
mányzat megbízottjától: „Per-
sze, csak a sápot akarják leszed-
ni rólunk. A barátom ad olcsón 
pár reflektort. A faluban lakik 
a Józsi (a szolgáltató dolgozója, 
hálózatszerelő), majd valame-
lyik nap felrakja.” 

A következő negatív példán 
szeretném bemutatni, hogy mi-
ért érdemes terveztetni és a sze-
rint elkészíteni egy világítást.

Megkért a megbízott kivite-
lező, hogy készítsem el Nagy-
bajomban a katolikus temp-
lom világítási tervét. A terv ké-
szítése előtt a megrendelőknek 
TUNGSRAM-Schréder ref lek-

torokkal világítási próbát tartot-
tam az alkalmazott fény színé-
nek eldöntéséhez. Természetesen 
a jó színvisszaadású fehér fényt 
választották, amelynél látható-
ak a falak színei (1. kép). A meg-
világítás különböző erősségével 
hangsúlyoztam volna az épület 
részeit, főleg a tornyot, a főha-
jót, a bejáratot. Nem pedig a lá-
bazatot vagy a hajók végét, ahogy 
tették (2. kép). Mivel az oszlopok 
helye – ahová a reflektorok tele-
píthetőek – adott, a megvilágítás 
erősségét a falakról visszaverő-
dő fényhez mérten kellett volna 
meghatározni, és speciális fény-
eloszlású, csakis a szükséges tel-
jesítményű TUNGSRAM-Schré-
der NEOS típusú reflektorokat 
alkalmazni (amelyeknek a há-

lózatra való felszereléshez szük-
séges szolgáltatói rendszerenge-
délyük is van). Ezzel szemben 
a kivitelezéskor a tervezettnél 
nagyobb teljesítményű (felesle-
gesen többet fogyasztó), sárgafé-
nyű, széles fényeloszlású lámpá-
kat szereltek fel, ami rossz meg-
világítást eredményezett: a to-
rony a legsötétebb és nátrium-
sárga minden fal (3. kép). Ráadá-
sul a reflektorok aszimmetrikus 
fényeloszlásúak, így a föld felé 
kellet azokat fordítani, jelentős 
káprázást okozva (amire az arra 
járók is panaszkodnak), s ezen 
a felszerelt fényterelő rácsok-
kal sem tudtak segíteni. A ter-
vezett keskeny fényeloszlású ref-
lektorokkal ez nem fordult volna 
elő, mivel azokat felfelé, a falak-
ra kellett volna fordítani, nem 
a közlekedők szemébe. 

Egy jó világításra példa lehet 
a közelben lévő település, Ka-
posfő templomának a világítá-
sa, ami teljesen azonos feltételek 
mellett, de terv szerint, TUNGS-
RAM-Schréder fényvetőkkel ké-
szült (4. kép). 

Talán látható a különbség. 
Száraz Ferenc

villamosmérnök  

TUNGSRAM-Schréder Rt.
2084 Pilisszentiván, Tópart 2.

Tel: 26/568-000 Fax: 26/568-001
E-mail: kerekes.b@schreder.hu 
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Mitől jó egy játszótér? Ha egy 
gyereket kérdeznénk bizonyo-
san a csúszdát, kilátótornyot em-
lítené, míg egy felnőtt inkább a 
tisztaságot, biztonságot.

De egy biztos, ha egy játszó-
teret képzelünk el, nemcsak ját-
szószereket látunk magunk előtt 
egymás mellett sorakozni, ha-
nem egy zöldellő, pihenésre, já-
tékra alkalmas helyet.

A hazai játszószer piacon is egyre több hazai és külföldi gyártó, forgalmazó jelent meg, válogatha-
tunk a szebbnél szebb és ötletesebb játékokból. Mi alapján válasszunk közülük? A játszóteret életkor-
nak megfelelő játékterekre bontjuk. A legkisebbek számára a homokozó, rugós játékok, a nagyobbak 
az erőpróbáló, ügyességi játékokat kedvelik, a legnagyobbak, amennyiben helyünk engedi, biztosan 
örülnének egy kerítéssel körbevett pályának, ahol kedvükre focizhatnak, kosárlabdázhatnak. Néhány 
gyártó kínálatában szerepelnek vizes játékok is, melyekkel a nyári kánikulában felüdülés játszani.

A különböző életkorúak játszóterét érdemes nö-
vényekkel elhatárolni. A növények kiválasztásánál 
legfontosabb szempont, hogy mérgező, szúrós nö-
vények nem szerepelhetnek. 

A játszótértervezés komplex feladat, mely a te-
rület felmérésétől a terepkialakítást, vízelvezetés 
megoldását is magában foglalhatja. A játszósze-
rek alá kerülő burkolatok minőségét és vastagsá-
gát rendelet szabályozza. 

Tervezési munkánkat számítógépes kerttervező 
program segíti, így az egyeztetések során felmerü-
lő módosítások könnyen követhetők.

Az elkészített tervdokumentáció tartalmazza 
az árazatlan költségvetési kiírást, kérés szerint 
a költségbecslést. Ez alapján kérhetők be áraján-
latok, valamint pályázni tudnak vele az önkor-
mányzatok.

Játszóterek tervezése

1033 Budapest, Óbudai-sziget 131.
Tel.: (1) 457-1045, www.lyraflorae.hu

Lyra Florae

Az ISM pályázatán cégünk 
két játszótértervvel nyert

Kertépítészeti Ker. és Szolg. Kft.

Kertépítészeti tervezés, 
teljes körû kertépítési szolgáltatás
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Cégünk kültéri játszószerek és parkberendezési tárgyak 
gyártásával foglalkozik. Vállaljuk játszóterek  
tervezését, látványtervek elkészítését, kivitelezését.  
Termékeinkre 3 év garanciát és további 3 év szavatossá-
got vállalunk. 

Az alábbi elérhetőségeken várjuk érdeklődésüket:
TELEPHELY: 2092 BUDAKESZI, PÁTYI U. 57.
TEL: (06-23) 457-844, FAX: (06-23) 452-844
E-MAIL: WOODSHOP@ENTERNET.HU
WWW.WOODSHOP.HU

GRANUFLEX��Kft
1037�Budapest,�Bécsi�út��269.
Tel.:��(�1�)�453�-�0400
Fax�:�(�1�)�453�-�0006

www.granuflex.hu

és�hagyományos

mûanyag,

mûfûmûfû

minõsítettminõsített

JÁTSZÓTÉRI��JÁTÉKOKJÁTSZÓTÉRI��JÁTÉKOK

BURKOLÓLAPOKBURKOLÓLAPOKütéscsillapítóütéscsillapító

SPORTPÁLYA-
BURKOLATOK
SPORTPÁLYA-
BURKOLATOK

mûanyag,

BÚTOROKBÚTOROK

PARK-PARK-

Az Ön intézményének szüksége van szabványos csúszdára?

Válasszon minket!
Agroplast Kft.

2360 Gyál, Kőrösi út 190. Pf. 63
Tel.: (06-29) 540-596, (06-39)541-031 Fax: (06-29) 340-529, (06-29) 541-030
Internet: www.agroplast.hu E-mail: argroplast@mail.datanet.hu

Az Agroplast Kft. szabványnak megfelelő, erősen kopásál-
ló felületű, üvegszálerősítésű poliészter csúszdákat gyárt és 
forgalmaz, a hozzájuk tartozó létraelemekkel együtt.

GYÁRTÓTÓL A LEGJOBBAN!
Referenciák: 
•  Budapesten, a gellérthegyi játszótéren és az Úttörővasút végállomásán,
•   Tiszakecskén és Cserkeszőlőn a strandfürdőben felállított csúszdák.
Tekintse meg bővebb termékválasztékunkat az interneten. Amennyi-
ben Önnek megvalósításra váró ötletei vannak, műszaki szakembereink 
készséggel állnak rendelkezésére, az üvegszálas poliésztergyártás széles 
területén megvalósítható egyébb új termékek sablonozásában, sorozat-
gyártásában
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A PRONAR 320A multifunkciós kommunális traktor sokoldalú 
felhasználásának köszönhetően kiválóan alkalmas utak, parkok, 
járdák, kerékpárutak tisztántartására, hó- és jégmentesítésére.
Kapcsolható adapterei: hóeke, sószóró, úttisztító kefe, fűnyíró, fű-
kasza, rézsűkasza, gémes rézsűkasza, Y-késes és kalapácsos zúzó, 
gödörfúró, talajmaró, árokásó, permetező-, vegyszerezőgép, 3,5 
tonnás össztömegű, három oldalra billentő PRONAR pótkocsi, 
ágaprító (komposztáló), szippantókocsi, homlokrakodó stb.

PRONAR 320A MULTIFUNKCIÓS KOMMUNÁLIS TRAKTOR 
ÉS ADAPTEREI KÖZVETLENÜL AZ IMPORTÔRTÔL

Felhívjuk figyelmét szezon előtti akciós ajánlatunkra
Közvetlen importból fűkaszák, rézsűkaszák, gémes rézsűkaszák, kalapácsos zúzók, ágaprítók akci-
ós áron. Az említett adapterekhez az akciós ár mellett ajándékokat adunk. Felvilágosításért az akció 
részleteiről, valamint a referenciákról forduljon bizalommal márkakereskedésünkhöz. 

Szolgáltatásaink
szakszervíz a garanciális időn belül és azon túl is, teljes körű alkatrészellátás • szaktanácsadás • igény 
szerinti segítségnyújtás a pályázatok elkészítéséhez • hitel • lízing 

PEGAZUS HUNGARY KFT.Tel/fax: 52-479-200
Mobil: +36 30 9 783 877 

E-mail: pegahu@pegahu.hu
Web: www.pegahu.hu 

4030 Debrecen
Monostorpályi u. 7.

Importőr és forgalmazó:

3070 Bátonyterenye, Bolyoki út 3.
Tel.: 32/ 553-160, 32/553-162   
Tel./fax: 32/353-274
E-mail: batonymetall@mail.globonet.hu
Web: www.batony-metall.hu

Egy tisztább jövőért 

HÓEKÉK, SÓSZÓRÓK, KEFÉS 
TISZTÍTÓBERENDEZÉSEK 
GYÁRTÁSA  
ÉS FORGALMAZÁSA
 Hóekék és adapterek gyártása 

minden járműtípusra,  
kéthetes szállítási határidővel, 
nagy árengedményekkel.

 Sószóró berendezések gyártása 
őszi szállítással, ha most megren-
deli, 5% engedményt adunk.

 Gyűjtőtartályos kefés tisztí-
tóberendezések gyártása és 
forgalmazása 3–4 hetes szállítá-
si határidővel, minden típusú 
seprési feladatra és járműre.

 Kérje prospektusainkat  
és tanácsadásunkat.

BÁTONY– METALL
Ipari és Kereskedelmi Kft.
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CSÚCSTECHNOLÓGIA • MEGBÍZHATÓSÁG • KÉNYELEM

Válasszon az MTD 
fűnyíró traktorok közül!

Keresse az MTD ajánlatait a www.mtdhungaria.hu honlapon 
vagy a következõ elérhetôségeken: 8248 Nemesvámos, Dózsa 
György utca 1., telefon: 88/515-500, fax: 88/505-520.

A háztartási, hobbi fűnyíró gépekről ismert ameri-
kai MTD újabb termékcsaláddal jelentkezett a ma-
gyar piacon, az MTD CUB CADET fűnyíró traktor-
ral. Magyarországon az MTD Hungária Kft. szeretné 
megismertetni és megszerettetni az MTD e felsőka-
tegóriás termékeit. 

A CUB CADET termékcsaládból ebben az évben 
az ismert CC 1527, a CC 2205 és a CC 3235 típus mel-
lett már több új típus is forgalomba kerül. A cég első-
sorban az önkormányzatoknak, parképítőknek, ker-
tészeknek ajánlja ezeket a fűnyíró traktorokat.

A kategória legkisebb tagja a 20 LE-s, kéthengeres, 
KOHLER motorral szerelt, 107 cm vágószélességű 
CC 1020. Ez azon túl, hogy fokozatmentes váltóval 
és erősített, csapágyazott futóművel van ellátva, még 
rendkívül vonzó áron is kerül forgalomba. Mindösz-
sze 770.000,- Ft + ÁFA, ami ezért a minőségű és fel-
szereltségű gépért nagyon kedvező.

A család legnagyobb tagja a CC 3235 típus, nemcsak 
erős, megbízható, hanem rendkívül komfortos is. 23 
LE-s, kéthengeres KOHLER motor, hidro váltó, hid-
raulikus emelhető vágószerkezet, komfortos kezelő-
szervek, kényelmes ülés, komplett műszerfal segíti 

a kezelő munkáját. Ez a típus már választható vá-
gószerkezettel rendelhető 112–148 cm között, a nyí-
randó terület figyelembe vételével. Az alapgép ára 
1.500.000,- Ft + ÁFA, vágószerkezet nélkül. 

Természetesen minden MTD CUB CADET gépen 
található üzemóra-számláló.

Viszont akinek megfelel a kisebb teljesítmény, ki-
sebb motor, mert nem szükséges nagyobb készülék, 
annak továbbra is rendelkezésére állnak az MTD 
és az MTD Yard Man traktorok. A legolcsóbb brut-
tó 370.000,- Ft körüli készülékek elérhetők a nagy-
áruházakban is. A YARD MAN HS 5200 „I” jelű 92 
cm-es vágószerkezete kiválóan alkalmas a parlagfű 
lekaszálására!

Természetesen ezek a gépek is szigorú MTD minő-
ségbiztosítás alapján gyártódnak. Valamennyi trak-
tort a gyártószalagon beüzemelnek, beindítanak. 
A gép és annak a biztonsági elemeinek működésé-
ről minden esetben meggyőződnek. A próbafülké-
ből a minden darabos ellenőrzés után hibás készülék 
nem kerülhet ki.

A nagyobb traktorok az MTD kereskedőkön ke-
resztül rendelhetők meg. 
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Az élhető települések megteremtése, működtetése, rendben 
tartása állami és önkormányzati feladat. Hegedűs Eszter, 
a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Állatvédő Szak-
osztályának titkára szerint ez a feladat teljesíthetetlen volna, 
ha nem léteznének civil állatmenhelyek, és a felelőtlen ku-

tyaszaporítók által kidobott, gazdától szökött kóbor ebek ezrei kószálnának 
a településeken. Mert állami, önkormányzati állatmenhely (ami véletlenül 
se tévesztendő össze az ebrendészeti, azaz sintértelepekkel) nincsen. A több 
százezer kóbor kutyát (meg a kétszer ennyi macskát és egyéb állatot) kivétel 
nélkül civil szervezetek által fenntartott állatotthonok fogadják be, gondoz-
zák, gyógyítják, s juttatják gazdához, ha tudják. A MÚOSZ állatvédő tiszt-
ségviselője újságíró, állandó szerzőnk, aki ezúttal egy – terjedelmi korlátaink 
miatt – teljes egészében közölhetetlen írást juttatott el azért éppen hozzánk, 
mert az állatotthonok, -menhelyek, állatvédő szervezetek létesítése, működé-
se, fennmaradása nagyban függ a helyi önkormányzatok hozzáállásától. Jó 
és rossz példákat ismertető összeállításából az alábbiakban adunk ízelítőt.  

Mégis, kinek a dolga?
A törvény az állatvédelmi feladatok 
ellátásának, valamint az önkormány-
zati feladatok támogatásának állami 
pénzügyi forrásait a központi költ-
ségvetésben állatvédelemre előirány-
zott pénzösszegekben (idén ilyen ösz-
szeg nincs), az állatvédelmi hozzájá-
rulásban és az állatvédelmi bírság-
ban határozza meg. Az állatvédelmi 
hozzájárulást az erre kötelezett ter-

mékek forgalmazói fizetik, fizetésé-
nek és felhasználásának szabályait 
külön törvény állapítja meg. Illetékes 
forrásból szerzett információ szerint 
azonban ez a forma nem működik. 
Nincs. Az illetékes jegyzők, bírósá-
gok 2003-ban 64 esetben szabtak ki 
állatvédelmi bírságot, a végösszeg 
925 ezer forint volt. A 2004-es ada-
tok még nem állnak rendelkezésre, 
de a nagyságrendet illetően nem le-
hetnek illúzióink.

Marad az állatbarát állampolgárok 
személyi jövedelemadójának egy szá-
zaléka, továbbá azon önkormányza-
tok, helybéli vállalkozók és magán-
személyek pénz- vagy természetbe-
ni támogatása, amelyek, illetve akik 
felismerték a menhelyek létének fon-
tosságát. Léteznek emellett hazai és 
uniós pályázatok, amely lehetőséggel 
viszont nem minden menhely vezető-
sége tud élni. 

Pécs
Az 1994-ben alakult pécsi Misina 
Természet- és Állatvédő Egyesület 
alighanem a legszerencsésebbek közé 
tartozik. Nemcsak azért, mert a he-
lyi önkormányzat fontosnak ítélte és 
ítéli létét, hanem mert olyan vezetői 
vannak, akik remekül menedzselik 

a gyönyörű környezetben fekvő, hat 
és fél hektáros hajdani mezőgazda-
sági telepen önkormányzati, továb-
bá német és részben angol segítség-
gel létrehozott, mini-állatkertnek is 
beillő állatotthont. Sokféle állat kerül 
hozzájuk a nyúltól a szamárig, az ék-
szerteknőstől a csincsilláig, s több ős-
honos magyar háziállatuk is van (rac-
ka, bivaly, magyar tarka szarvasmar-
ha, mangalica, stb.) Emellett a Du-
na–Dráva Nemzeti Park és az FVM 
helyi irodája szakmai együttműkö-
désével működik egy repatriálójuk 
a hazai vadállatok befogadására, gyó-
gyítására, felnevelésére és természe-
tes élőhelyükre való visszajuttatására. 
Itt évente 100–150 állat fordul meg, 
a rétisastól a kabasólyomig, a rókától 
a nyestig, őzig, vidráig. Mindemel-
lett tavaly 1064 kutyát fogadtak be 
és 910-et juttattak gazdához. Öt éve 
részlegesen ellátják a gyepmesteri te-
vékenységet is, amiért a telep műkö-
dési költségeinek csaknem egyötödét 
az önkormányzat fizeti. 

– Ez a fix összeg hozzájárul a biz-
tonságos ellátáshoz, mivel az állatott-
honok működésének finanszírozása 
a mai napig nem megoldott – mond-
ja Farkas Tamás elnök. – Egyedi szer-
ződésünk van még további önkor-
mányzatokkal (a többi között Siklós, 
Harkány, Szentlőrinc, Siklósnagyfa-
lu, Nagykozár, Kozármisleny, Kővá-
gószöllős, Pogány önkormányzatá-
val) az állatok befogadására és gon-
dozására, ám a beszállításukra nincs 
módunk. Természetesen nemcsak 
a gyepmester által behozott kutyá-
kat fogadjuk be, hanem minden talált 
állatot is és amennyiben elég hellyel 
rendelkezünk, gazdák is leadhatják 
saját állataikat, bár ilyen esetben elő-
ször megpróbálunk gazdától gazdáig 
közvetíteni. Ez a program is egyre na-
gyobb sikerrel zajlik. Évente csaknem 
húszezer látogató fordul meg a tele-
pen, aminek hivatalos elnevezése Ter-
mészet- és Állatvédelmi Oktatóköz-
pont. Szervezett tanórai, óvodai fog-
lalkozások, táborok, szakkörök kere-
tén belül oktatás és szemléletformálás 
folyik, a város összes oktatási intéz-
ményében tanulók, valamint sérült 
és fogyatékos gyerekek részvételével.

A pécsi önkormányzattal idén to-
vább bővült a közös tevékenységük: 
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A Bajai Hesser Gyula Állatmentő Missió honlapján (http://hesser.fw.hu) tel-
jes egészében olvasható Gaál György elnök segélykérő felhívása, amely sze-
rint az általuk fenntartott menhelyet bezárás fenyegeti. Részint azért, mert 
a bajai önkormányzat egymillió 300 ezer forintos építési bírságot rótt ki rá-
juk az egyébként pénzhiány okán félbemaradt építkezés miatt, részint pe-
dig azért, mert mintegy kétmillió forintnyi elmaradt bérleti díj kifizetését 
követelik a bérelt telkek a tulajdonosai. Amennyiben hamarosan nem fizet-
nek, elárverezik a tulajdonukban lévő telket is (ahol a félig-meddig elkészült 
menhely-épület áll), a bérelt területen működő menhelyet pedig hatósági-
lag kiüríttetik. A helyi önkormányzat a sokszor hiába kért segítségnyújtás 
helyett a menhely bontására bíztatja az állatmentőket, megelégedvén a sin-
térteleppel, ahol néhány nap után kivégzik azokat az állatokat, akik nem 
kellettek senkinek.
„…le kell mondanunk arról a sokszor csak érzelgésen alapuló állatvédelemről, 
mely megelégszik azzal, hogy megdorgáljuk a kocsist, ki szívtelenül végigvág 
ostorával a lován, vagy amely befejezettnek véli működését, hogyha az asz-
talmorzsákat kiszórjuk a téli fagyban, fázó, éhező cinkéknek, de át kell tér-
nünk a természettudományos állatvédelemre, mely az állatoknak étellel való 
ellátását és a kínzásoktól való megoltalmazását olyan primitív kötelességnek 
tartja, melynél sokkal többet kell tennünk.” … „Ha igaz a tétel, hogy az em-
beriség az állatvilág leszármazottja, úgy következésképp igaznak kell lennie 
annak a tételnek is, hogy az állatvédelem egyenesen kötelessége minden jó-
zan gondolkodású embernek.”

A fenti sorok Az állatvédelem modern feladatai című előadásból valók. 
Írta és felolvasta Fehérváry Dezső a bajai állatvédők egyesületének 1911. ja-
nuár 8-án tartott közgyűlésén.

annak foglalkoztató partnerszerve-
zetként vesznek részt egy teleprehabi-
litációs programban, amelyben egy-
részt a környezetvédelmi funkciókért 
felelős civil szervezetként dolgoznak, 
másrészt 18 hónapig foglalkoztatnak 
hat munkavállalót, akiknek turista-
utak, tematikus tanösvények kiala-
kítása a feladatuk. 

Komárom
A három éve alakult komáromi Rex 
Állatvédő Egyesületet az eredeti ti-
zenkét tag közül ma már csak hár-
man-négyen működtetik. A Saxum 
Kft.  térítésmentes használatra átadott 
telephelyén kialakított – eredetileg 
tíz kutyára tervezett – állatotthon-
ban az első évben saját zsebből etették 
az állatokat, saját autóval szállították 
őket a leendő gazdákhoz. A lakosság 
és a helyi vállalatok, vállalkozások se-
gítsége nélkül már rég le kellett volna 
húzniuk a rolót.

Két éve csupán 153 ezer, de tavaly 
már 356 000 forint jött össze a sze-
mélyi jövedelemadó egy százaléka-
iból, pályázaton nyertek ehhez 400 
ezer forintot, amelyből azonban csak 
a gyógyításra csaknem 300 ezret kel-
lett fordítani (pedig dr. Répási Gá-
bor állatorvos féláron látja el a sebe-
sült állatokat), s tavaly őszig közel fél-
milliót költöttek élelmiszerre. Az el-
nök Farkas Józsefné Ottilia a maga 
elbocsájtás utáni hathavi fizetéséből 
és a végkielégítéséből kölcsönözte 
a hiányzó összeget. Az önkormány-
zattal ugyanis – amelytől az elmúlt 
három évben összesen 650 ezer fo-
rintot kaptak – tavaly egy felhergelt 
és állítólag emberre támadt pitbull 
miatt tovább romlott a kapcsolatuk, 
az elnök asszony az ő alkalmazottjuk 
volt, de az állatokért folytatott harcá-
ban szembekerült a város vezetőivel. 
A 15 éves Trabant végleg lerobbant, 
alkatrészre, munkadíjra nincs pénz, 
Ottilia biciklin szállítja az élelmet 
a menhelyre és vissza. Napi tíz kilo-
méter, ha esik, ha fúj.

– Noha a pittbullos ügy már fo-
lyamatban volt – mesélte Farkasné 
–, 2004 elején a testület mégis úgy 
döntött, hogy kapunk egy külterületi, 
közművesítetlen területet az út mel-
lett. De olyan szerződést írtak mel-
lé, amiben három oldalon keresztül 

csupán a mi kötelezettségeinket so-
rolták. Nem tudtuk elfogadni. Most 
a régi sintértelepen működik az állat-
otthon, átlagosan húsz kutyát látunk 
el, s mintegy 50–60 cica van házak-
nál. Úgy gondolkoztunk, hogy mivel 
kilenc község társulásban van, ösz-
sze kellene fogni a kistérség telepü-
lési önkormányzataival, így talán lét-
re tudunk hozni egy megfelelő men-
helyet és elvállalhatjuk az ebrendé-
szeti telep működtetését is. A jegy-
ző megígérte a területet közművesí-
tését, de eddig nem történt semmi. 
Ám idén már egyáltalán nem szere-
pel az önkormányzat költségvetésé-
ben a menhely, a testületben egyet-
len képviselő kivételével senki sem 
áll ki mellettünk. Nem tudom, miért 
jó ez az önkormányzatnak. Csak ab-
ban reménykedhetünk, hogy nem áll 
elő az öt évvel ezelőtti helyzet, ami-
kor a közterület-felügyelő úgy oldot-
ta meg a kóbor kutyák problémáját, 
hogy lelőtte őket… 

Ilyen helyzet – a legfrissebb, április 
7-én kapott hír szerint – Komárom-
ban egyelőre nem lesz, mert az ön-
kormányzat mind a húsz kutyát elvi-

tette a menhelyről egy ebrendészet-
tel is foglalkozó székesfehérvári (!) 
céggel. 

Szekszárd 
Az 1998 májusa óta önálló közhasznú 
szervezetként bejegyzett Tolna Me-
gyei Állat- és Természetvédő Ala-
pítvány elnöke, Fiáth Szilvia szerint 
az önkormányzattal kötött együtt-
működési megállapodásuk országos 
szinten is egyedülálló, és követendő 
például szolgálhat.  

– Egy állatmenhely – mondta az el-
nök asszony – hosszú távon csakis 
a civil szervezetek és az önkormány-
zatok összefogásával maradhat élet-
képes. Mi a város polgármesteri hi-
vatalával kötött megállapodásunk 
alapján 1997-ben a város gyepmes-
teri telepén ideiglenes állatmenhe-
lyet hoztunk létre, majd a kóbor ál-
latokkal kapcsolatos önkormány-
zati feladatokat. Az önkormányzat 
nem anyagi támogatást ad, hanem 
területet, épületet, három közhasz-
nú vagy közcélú fizikai munkást, fi-
zeti a veszettségi oltást, a menhely 
víz- és áramdíját, a szemétszállítást 
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és az elpusztult állatok elszállítását. 
Mi meg működtetjük a menhelyet, 
összegyűjtjük, megfigyeljük, ellátjuk, 
gondozzuk, és örökbe adjuk a város 
közigazgatási területéről az összes 
gazdátlan állatot. Segítjük az önkor-
mányzat munkáját az állatvédelem-
mel kapcsolatos panaszok esetében, 
állatvédelmi járőrszolgálatunk van, 
kampányokat szervezünk, tájékoz-
tató és ismeretterjesztő munkát vég-
zünk, állatvédelmi programokat szer-
vezünk: kiállításokat, kutyaiskolát, 
napközis tábort, családi programo-
kat. A menhely kétszáz kutya és né-
hány cica befogadására épült. Jelenleg 
208 kutyát és 30 egyéb állatot (házi-
állatokat, madarakat, rágcsálókat ok-
tatási céllal) gondozunk. A munkák 
elvégzésében tíz ember segédkezik. 
A pártoló tagok száma megközelí-
ti a százat. Hét év alatt mintegy ezer 
kutyáról és hatvan cicáról gondos-
kodtunk, csaknem nyolcszáz állatot 
adtunk örökbe. Nálunk nincs altatás! 
Meggyőződésünk, hogy érző lény-

ként a keverék és öreg kutyának is jo-
ga van az élethez! Gyakran mentünk 
és gondozunk védett állatokat: fehér 
gólyát, erdei és ragadozó madarakat, 
denevéreket. Alapítványunk anyagi 
helyzete minden erőfeszítésünk elle-
nére rendkívül rossz, mivel csak pár-
toló tagjaink és a helyi polgárok pénz-
adományaira számíthatunk. 

Viszont rendkívül jó a kapcsola-
tunk a helyi és a megyei médiával; e 
kapcsolat révén is igyekszünk az em-
berek szemléletét megváltoztatni és 
javítani azon a borzasztó helyzeten, 
ami ma az állatvédelmet jellemzi Ma-
gyarországon. A négyszázezer alá-
írást eredményező, a vonatkozó tör-
vények szigorítására irányuló kezde-
ményezésünknek is része van abban, 
hogy a palament tavaly márciusban 
az állatkínzást bűncselekménynek 
minősítette. Most a petárdázás be-
tiltásáért kezdeményeztünk aláírás-
gyűjtő kampányt, de első próbálkozá-
sunkat az Országos Választási Bizott-
ság alaki hibák miatt elutasította.

Kiskunfélegyháza
A kiskunfélegyházi Fidó Bácsi Alapít-
vány létrehozását az a megdöbbentő 
és elfogadhatatlan gyakorlat indokol-
ta, hogy a város korábbi gyepmester-
nője altatás helyett felakasztotta a be-
gyűjtött kutyákat. Az állatmentő ala-
pítvány – amelynek elnöke 1994 no-
vemberében az akkori alpolgármester 
lett – 1996-ban kapott az önkormány-
zattól egy 550 négyzetméternyi terü-
letet, hozzá egy romos tanyaépületet 
a gyepmesteri telep közvetlen szom-
szédságában. Öt évre ingyen, 2001-től 
öt évre évi 1250 forint jelképes bérle-
ti díjért. Vállalniuk kellett a vályogé-
pület állagmegóvását, esőcsatornát 
készíttettettek, tataroztattak. A te-
rület bekerítését, hullámpala tetejű 
kennelek, árnyékszék és a kutyaürü-
lék tároló megépítését az MTV 1-es 
műsorában egy vetélkedőn nyert 250 
ezer forintból és több mázsa, a forga-
lomból kivont 10–20 filléresek össze-
gyűjtéséből finanszírozták, önkéntes 
segítőkkel. 

Van egy idős nőszemély, aki igencsak megosztja a(z állatvédő) tár-
sadalmat. a neve hallatán egyesek azt mondják: „Jézusmária!”, 
mások pedig, hogy „Szegény, segítsünk neki!”. Az utóbbiak van-
nak többen.

Warndorfer Imréné Matild immár tíz éve sikerrel adja elő a sze-
gény, elesett, segítségre szoruló öregasszony figuráját, aki – saját 
elmondása szerint – kitűnő egzisztenciáját és több tízmilliós bu-
dai villáját áldozta fel az állatokért, s akinek nincs szíve az utcán 
hagyni egyetlen kóbor kutyát sem. S akinek szent meggyőződése, 
hogy őt mindenki meglopja, átveri, megkárosítja, megalázza. Noha 
mindmáig adományok érkeznek hozzá. Egy, a Szabad Földben 2004. 
augusztus 27-én megjelent cikk szerint „a kecskeméti Gong Rádió 
igazgatója mélyebben a zsebébe nyúlt, hogy a szerencsétlen asszony 
vásárolhasson egy agyonhasznált keleti járgányt”, tavaly karácsony 
táján pedig egy magánszemélytől tízéves Nissan gépkocsit kapott 
ajándékba (miközben már készen volt a Rex Kutyaotthon Alapít-
vány adományozó levele egy 15 éves Mazdáról).

A Warndorferné-féle bajai állatmenhely rémtörténete már a ki-
lencvenes évek végén bejárta a magyar sajtót. a kutyák többsége 
életveszélyesen alultáplált volt, több elhullott kiszáradás, lassú fel-
szívódású akkumulátorsavas mérgezés, illetve patkányméreg által 
(az Állatorvostudományi Egyetem boncolási jegyzőkönyve szerint). 
A pokoli körülmények fő okozója – állítólag – Matildka élettársa 
volt, aki elitta az adományokat, eladta a kapott tápot, s ütötte-verte 
a szerencsétlen állatokat. 

A menhely felszámolása után Warndorferné rövidesen újabb öt-
ven kutyát gyűjtött össze, s telesírta az elektronikus médiát, hogy 

miközben neki nincsen pénze sem élelemre, sem gyógyszerre, Ócsá-
ra (ahová Bajáról 85 kutya került, s ahol W-né szerint legalább het-
venet széttépett a többi „törzslakó”) csak úgy dől a bajai önkor-
mányzat pénze.

Az akkori állapotokról így írt az Új Kutya Szövetség 1999. már-
ciusi számában Kovács Violetta, a Magyar Újságírók Országos Szö-
vetsége Állatvédő Szakosztályának elnöke: „A honi és a Baját régeb-
ben ismerő nemzetközi állatvédő szervezetek valószínűleg többet egy 
fillérrel sem támogatják majd Warndorferné újabb menhely-kísérle-
tét. A kutyaszám pedig előreláthatóan növekedni fog. És akkor majd 
megint kezdődik az egész cirkusz elölről. Matildka pedig majd vádol 
és sehogyan sem akarja megérteni, hogy a bajai önkormányzat miért 
nem kívánja őt egy árva fityinggel sem támogatni. Arra sem gondol, 
hogy az állatkínzással felérő tartási körülmények miatt már törvény-
be ütköző cselekedetet követ el.”

Azóta hat év telt el. 
És Warndorfer Imréné Matildnak idén március elején a nagykő-

rösi Bánom dűlőben lévő – a tököli Elek-Ágh Állatmenhelytől szí-
vességből kölcsön kapott – tanyáról kellett távoznia, ugyanazért, 
amiért eddig mindenhonnan. 

„A kutyák Matild nénivel együtt alusznak, annyira szereti őket…”, 
mondják azok, akiknek még mindig nem nyílt rá a szeme a valóság-
ra. Például arra, hogy Matildka és társa, Simondáné Kovács Gab-
riella után egy-egy „állatotthonban” jószerivel csak a falak marad-
nak. Távozóban ugyanis leszerelnek (vagy tönkretesznek) ajtókat, 
ablakokat, beépített konyhabútort, egyszóval mindent, ami mozdít-
ható, s kifizetetlen közüzemi számlák tömkelegét hagyják maguk 
után. Így történt ez az utolsó állomáshelyen, a nagykőrösi Bánom 
dűlői tanyán is. Mocsok, kutyaürülékes falak, a WC-ben három 
oszladozó kutyatetem, a környező erdőben szeméthegyek és szét-

Állítsátok meg Warndorfernét!
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Ám Török Rozália, az alapítvány 
kuratóriumi tagja szerint bajban van-
nak. A dögtemetőhöz vezető út építé-
se miatt 2004-ben a kerítés egy részét, 
az árnyékszéket és a kutyaürülék-tá-
rolót ledózerolták. – Erről elfelejtet-
tek nekünk szólni – mondta Török 
Rozália. – Napokig tartott, amíg va-
lamennyire rendbe hoztuk a terüle-
tet, hogy a kutyusokat kiengedhessük 
várva várt délutáni sétájukra. Az ön-
kormányzatnak hiába példálóztunk 
azzal, hogy a szomszédos települése-
ken közhasznú munkásokat is adnak 
a menhelyeiknek, süket fülekre ta-
láltunk. Éves költségszükségletünk 
mintegy egymillió forint. Élelmezés-
hez, veszettség elleni oltáshoz, ivarta-
lanításhoz, felújítási munkákhoz és 
állattartási kultúrára neveléshez kér-
tünk ennyit, s kaptunk 100 ezret négy 
részletben. De volt olyan év, amikor 
egy fillért sem. 

Annyi munkájuk volt és oly ke-
vesen voltak, hogy pályázni se volt 
idejük. Próbálták a lakosságot meg-

győzni az ivartalanítás fontosságá-
ról, vállalva a költségeket is, de a kez-
deményezés hamvába holt. Ahogyan 
a lakótelepi kutyavécé sem jött be… 
Török Rozália némi pozitívumként 
említette, hogy egy ideje a veszett-
ség elleni oltást és a különböző okok 
miatt történő elaltatásokat az önkor-
mányzat finanszírozza a gyepmesteri 
telepen és a menhelyen is. Elmondta, 
hogy a Fehér Kereszt Állatvédő Ligá-
tól kizárólagosan a nőstény kutyák 
és macskák ivartalanítására négy év 
alatt 1 millió 280 ezer forint érkezett, 
emellett dicsérte az alapítvány elnö-
két, dr. Medgyesi József állatorvost, 
aki kezdettől fogva tiszteletdíj nélkül 
gyógyítja, kezeli, ivartalanítja, oltja 
az állataikat.

Kaptak néhány mázsa tápot a Mas-
terfoodstól, két forintért kenyeret 
az Első Pesti Malom Rt.-től, fagyasz-
tott baromfit a közeli városból, liba-
mellcsontot a helyi libavágóhídtól. 
A gyepmester vállalta az élelem, étel-
maradékok, a felújításhoz kellő anya-

gok és más adományok fuvarozását is, 
emiatt keveset van a gyepmesteri tele-
pen, s egy diplomás tanárnő, Maran-
csikné Némedi Erzsébet, a kuratórium 
titkára helyettesíti és ő is takarít.

Nagy fájdalmuk, hogy 2004-ben 
olyan helyi állattartási rendeletet szü-
letett, amelynek előkészítésébe sem 
az ebtenyésztőket, sem az állatvédő-
ket nem vonták be, még csak meg se 
kérdezték őket. 

– A támogatási kérelmünk beter-
jesztésekor, illetve amikor a számlák-
kal el kellett számolnunk az önkor-
mányzatnak, leírtuk: a város érdeké-
ben tevékenykedünk, kérjük a polgár-
mestert, a jegyzőt, vagy bárki illeté-
kest, jöjjenek ki a menhelyre, nézzék 
meg, mire ad(ná)nak pénzt. Eddig 
soha senki ki nem jött – árnyalta to-
vább a képet Török Rozália. 

Az idő közben közhasznúvá ala-
kult Fidó Bácsi Alapítvány leválni ké-
szül a területet eredetileg megkapott 
Heroszról, de a polgármesteri hiva-
tal városüzemeltetési osztályvezető-

szórt csirkelábak; számolnak be a Warndorferné utáni állapotok-
ról a környéken lakók.

A következő állomás a kunsági tanyavilágban Csemő környékén 
keresendő. Bács-Kiskun megye egyik városi rendőrkapitányságának 
vizsgálótisztje mondta el, hogy Warndorferné 2004. júniusában fel-
jelentést tett náluk (ahogy szokta!) Simondáné Kovács Gabriella el-
len, aki tőle 800 ezer forintot, bútorokat, 5 mobiltelefont, az alapító 
okiratot, a bélyegzőt és 50 kutyát tulajdonított el mintegy 3 millió 
forint értékben. a vizsgálótiszt bekérte a cégbíróságtól az alapítvány 
papírjait, amelyekből az derült ki, hogy az úgy cserélgette a kurató-
rium tagjait, mint más a fehérneműjét. 

„A hatályos jogszabályok alapján az eljárást lefolytattuk – mond-
ta a vizsgálótiszt –, és a nyomozást megszüntettük Simondáné ellen, 
mert olyan személyi és tárgyi bizonyítékok nem kerültek a birto-
kunkba, amelyek kétséget kizáróan bizonyították volna a bűnössé-
gét. a nyomozás vége felé pedig megjelent Matildka néni, és vissza-
vonta a feljelentést. a tanyát csak kívülről láttam, de olyan látvány 
volt, hogy kollégámmal együtt szíves-örömest lemondtunk a kö-
zelebbi ismeretségről. Mintegy 30 kutyát láttunk ott szaladgálni. 
De elmondások alapján tudok róla, hogy milyen állapotok uralkod-
tak ott. Csak egy szóval tudom jellemezni: szörnyű!”

A Bajai Polgármesteri Hivatal illetékesétől, Gyurity Istvántól 
tudjuk, hogy a megyei bíróság cégbejegyzése szerint 2005. febru-
ár 3-ától a Bajai Állatmenhely Alapítvány kuratóriumi elnöke Si-
mondáné Kovács Gabriella! Az a személy, akit Warndorferné nem 
sokkal azelőtt súlyosan megvádolt, és akiről egy interjúban azt ál-
lította, hogy éhezteti őt. Most viszont 

Warndorferné Epresi Gyulánét, az alapítvány kuratóriumának 
a botrányok miatt lemondott elnökét, az Elek-Ágh Állatmenhely 
önkéntesét jelentette fel szigetszentmiklósi rendőrkapitányságon. 

a feljelentésben az áll, hogy Epresiné elsikkasztotta a hat rábízott 
kutyáját, amelyek értéke 60 000 forint (kóbor állatnak semmilyen, 
pénzben kifejezhető értéke nincs; a hat szörnyű állapotban lévő 
kutyát Warndorferné gyógykezelésre adta át Epresiné Piroskának, 
s azok a tököli Elek-Ágh Állatotthon gondoskodásának köszönhe-
tően életben is maradtak, de valóban nem adták vissza, hanem gaz-
dához juttatták őket, amit Matildka és társa soha nem tettek meg). 
Warndorferné tanúként való kihallgatása alkalmával azzal is meg-
vádolta Epresinét (akit annak „pálfordulása” előtt az egekig magasz-
talt, s állatszerető, becsületes személynek jellemzett), hogy az állatok 
gyógyíttatására pályázaton nyert százezer forintot elsikkasztotta. 
a szigetszentmiklósi rendőrkapitányság bűnügyi osztályvezetője, 
dr. Öveges Kristóf százados elmondta, hogy Epresinét február 18-
án gyanúsítottként hallgatták ki és – az előírásoknak megfelelően 
– „rabosították”: ujjlenyomatot vettek tőle, fénykép készült róla, 
ám a nyomozás során beigazolódott, hogy az „elsikkasztott” pénz-
zel (pontosan 108 ezer forinttal) határidő előtt elszámolt az FVM-
nek, s hogy a „kutyalopás” bűncselekménye sem bizonyítható, így 
a nyomozást megszüntetési javaslattal terjesztették fel az illetékes 
ügyészségnek.   

Warndorfer Imréné, alias „Matild néni” ahol csak megfordul, 
segítőkész állatbarátokat vádol be a hatóságoknál azzal, hogy sze-
retett kutyáit ellopják (állatorvosokat meg azzal, hogy kísérleteket 
végeznek rajtuk), s nagyjából tíz éve nincs hatóság, amely megálljt 
parancsolhatna tisztességes emberek becsületébe gázoló feljelentési 
mániájának és beteges kutyagyűjtési szenvedélyének, az állatmen-
helyek fenntartói és állatvédők többsége által elítélt kutya-klepto-
mániájának.

Hegedűs Eszter
a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Állatvédő Szakosztályának titkára
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Húsvét után Pomázon, a Kőhegyi turistaházhoz az er-
dőn át vezető betonút melletti domboldalban egy fehér 
kutyus várta gazdáját. A nyakörve arra utalt, hogy vala-
ha jobb napokat látott. Nem mozdult az alá rakott pok-
rócról, attól félve, hogy nem talál rá az embere. Több 
mint egy hétig feküdt ott, valószínűleg étlen-szomjan. 
A rábukkanó állatbarátok – magától értetődően – hív-
ták a Pomázi Állatvédő és Állatsegítő Egyesületet. Ám 
aznap hiába. Gáspárné Monostori Judit, az egyesület el-
nöke és társai éppen másutt mentettek (a szemétből bá-
nyásztak ki egy másik kutyát), 14 férőhelyes menhelyü-
kön egyébként 30 kutya van, s nem győzik az így össze-
szedett, megvert, megkínzott állatokat orvoshoz horda-
ni. Az önkormányzat nem segít. Talán azért nem, mert a 
volt sintér (egy tavaly nagy port felvert biatorbágyi ügy 
főszereplője) a bevont engedélye ellenére még mindig 
„működik”: minden hónap 18-án – bejelentésre – házhoz 
megy Pomázon és (nem tudni, hová) begyűjti a felesle-
gesnek tartott állatokat. A kis fehér kutyát végül elke-
rülte ez a sors. Vavyan Fable (Molnár Éva), a közkedvelt 
bestseller-írónő és barátai révén a ceglédi Állatmenhely 
Nyílt Alapítvány adott neki átmeneti otthont, és – Soltész 
Lászlóné Kati, az alapító és fenntartó jóvoltából – min-
den bizonnyal új gazdája is lesz hamarost.

PO
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 TÉ
VEje ezzel ma sincs tisztában. És mert 

a szomszéd kutyája állítólag megha-
rapta az egyik önkormányzati osz-
tályvezető gyerekét, s az állat elalta-
tása ellen a Herosz tiltakozott, már 
Török Rozi köszönését sem fogadják. 
A Bács-Kiskun Megyei Állategészség-
ügyi és Élelmiszerellenőrző Állomás 
állatvédelmi felügyelőjét is hiába ke-
resték meg állatvédelmi bírság kisza-
básáért, az elutasító válasz másfél hó-
nap múltán érkezett.

A város különböző üzleteinek tu-
lajdonosai adománygyűjtő perselyek 
elhelyezésével segítenek, az állandó 
civil adományozók 50–100–200 ezer 
forintokat küldenek. Az örökbeadott 
kutyákért kapott önkéntes adomá-
nyokból mintegy ötvenezer forint 
folyt be. Az összes adomány 2003-
ban 450 ezer forint volt. Tavaly csak-
nem egymillió (pontosan 994 ezer 
267 forint) jött össze az egy százalé-
kokból, mondhatni, a lakosság tart-
ja el a menhelyet. Pedig spórolnak, 
ahol tudnak. A fizetés nélkül dolgozó 
két vezetőségi tagon (Némedi Erzsé-
beten és Török Rozin) kívül egy heti 
20 órás fizetett dolgozó a Fidó Bácsi 
Közhasznú Alapítvány össz-személy-
zete. Évekkel ezelőtt még néhány fia-
tal kijárt segíteni, de időközben ők 
is „elfogytak”. A 40–45 férőhelyen 
az állandó állatszám hetven körüli. 
Élelmezésre, gyógyszerekre, parazi-
tamentesítésre, közüzemi díjakra, ta-
karítószerekre, felújításra idén napi 
húsz forint jut...

Újpest
A Budapesti Állat- és Természetvé-
delmi Kultúrpark, közkeletű nevén 
az Állatsziget területetét a kiemel-
kedően közhasznú Rex Kutyaotthon 
Alapítvány hosszas tárgyalások után 
2000 őszén kapta használatba a fővá-
rosi és a IV. kerületi önkormányza-
toktól. Az elmúlt két esztendőben tel-
jes tereprendezés, összközművesítés, 
bekerítés, parkosítás, valamint a ter-
vezett Állat-örökbeadási Központ 
és a Parasztudvar valósult meg a ter-
vekből. A beruházásra a Rex Kutya-
otthon Alapítvány eddig csaknem130 
millió forintot költhetett.

Jelentősebb állami támogatás híján 
az Állatsziget megépítését és fenntar-
tását jóformán teljes egészében civil 

forrásból finanszírozzák, de az újpes-
ti önkormányzat számos módon se-
gíti az alapítvány tevékenységét. Dr. 
Király Péter alapító a legnagyobb jó-
téteménynek nevezte, hogy az ala-
pítvány 20 éves ingyenes használatra 
megkaphatta a kéthektáros terüle-
tet. Megemlítette, hogy tavaly tavasz-
szal facsemetéket és cserjéket kaptak, 
s hogy az önkormányzat a kezdetek-
től felkarolta a társadalmi célú kez-
deményezést. 

Ha teljesen felépül, az európai 
színvonalú létesítményben helyet 
kap az állat-örökbefogadási köz-
pont, az oktató kabinet, a vizes élő-
hely, valamint az őshonos háziálla-
tokat bemutató parasztudvar. Az el-
ső önálló egységként nemrég átadott 
– a Nyugaton jól bevált, kör alakú, 
250 négyzetméteres, jurtaszerű épü-
let – kutya-örökbeadási központ a ku-
tyaotthonból és a hozzá kapcsolódó 
szociális épületből (gondozói egység, 
takarmányraktár, állatorvosi kezelő 
és műtő) áll.  Az angol modell alapján 
üzemelő egység fő feladata, hogy kul-
turált átmeneti szállást és színvona-
las állategészségügyi ellátást nyújtson 
a bajbajutott állatoknak, s mielőbb fe-
lelős gazdához juttassa őket. Az első 

hónapok tapasztalata szerint a köz-
pont beváltotta a hozzá fűzött remé-
nyeket: hetente átlagosan tíz–tizenöt 
kutyát fogadnak örökbe innen. Ha-
marosan elkészül a második kutya-
kennel-épület, így újabb hatvan állat 
kulturált elhelyezésére nyílik lehető-
ség. (És itt lesz az első hazai macska-
menhely is.) 

A diákcsoportok fogadására a szo-
ciális épületben kialakított oktatóka-
binet és a tanteremmé átalakítható 
nyitott kocsiszín szolgál. Az elmúlt 
tanévben csaknem kétezer kisdiák lá-
togatta az előadásokat, emellett a ta-
valy nyáron már jól bevált nyári ál-
latvédelmi tábor idén is várja a diá-
kokat. A tanterv – amely a tanárok 
és gyerekek javaslatai nyomán, jól 
bevált hazai és külföldi példák fel-
használásával készült – főleg a fiatal 
korosztályhoz szól. A Rex Alapítvány 
és a Felelős Állatbarátok Egyesülete 
által kifejlesztett, és évek óta alkalma-
zott oktatási program fő célja, hogy 
naprakész információval szolgáljon 
az aktuális állat- és természetvédel-
mi kérdésekről, valamint, hogy az el-
méleti ismeretek megszerzése mellett 
gyakorlati tapasztalatszerzésre is le-
hetőséget kínáljon. 



Ö N K O R M Á N Y Z A T25
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

A kormányfőt fogadta Dióssy László, Veszp-
rém polgármestere, a TÖOSZ elnöke. A mi-
niszterelnök aznap (április 14-én) a Veszpré-
mi Egyetemen tartott hallgatói fórumot, s az 
előtt szakított időt a városházi látogatásra. 

Dióssy László három ügyben intézett kérést Gyurcsány Fe-
renchez, mondhatni, három kívánsága volt. Az egyik, hogy 
a szentkirályszabadjai repülőtér bérlésének ügyében mi-
nél előbb döntsön a kormány; a másik, hogy támogassa egy 
multifunkcionális csarnok megvalósítását; a harmadik, hogy 
az észak-balatoni regionális hulladéklerakó kialakításának 
megnövekedett költségeihez nagyobb mértékben járuljon 
hozzá. Mindemellett felkérte a miniszterelnököt, hogy ve-
gyen részt a Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége Parlamentben tartandó küldöttgyűlésén. 

HÍRSZÓRÓ
 A várost gyerekek szemével lát-
tató film forgatókönyvére ír ki pályá-
zatot az Európa kulturális fővárosa 
címre kandidáló Eger önkormány-
zata általános és középiskolások szá-
mára. A pályázat fődíja ötvenezer fo-
rint, a legjobbak tárgyjutalomban ré-
szesülnek.
 A piactér rendbehozatalát terve-
zi Vajszló önkormányzata. A burkolat 
felújítása mellett új asztalok vásárlását 
és szociális helyiségek kialakítását ter-
vezi. Ha minderre nem kap pályázati 
támogatást, akkor önerőből, aprán-
ként valósítja meg a fejlesztéseket. 

 Erdősávot akar magának az atkári 
önkormányzat. A település külterüle-
tén hajdan létezett erdősávnak még 
van nyoma, de leginkább a helyiek 
emlékében él. A község vezetése ezért 
újra befásítja a környéket. De nem-
csak ezért. Benei Bertalan polgár-
mester szerint az akció költségcsök-
kentést is céloz. Az önkormányzat 
ugyanis minden évben újabb facse-
metéket vásárol a falu parkjainak szé-
pítése érdekében. Ezeknek a csaknem 
másfél méteres facsemetéknek az ára 
eléri az 1500 forintot, és korántsem 
biztos, hogy az átültetés után meg-
maradnak. A képviselő-testület ezért 
döntött úgy, hogy a majdani erdő-
sáv egyben faiskola is legyen. Az ön-
kormányzat munkatársai a helyi er-
dészeti társaság segítségével közvet-
lenül a falu határába mintegy 2500 
facsemetét ültettek, amelyeknek ára 
darabonként alig 40 forint volt. A 40 
centiméteres apró vesszőkből három 
éven belül méretes akác-, mezei ju-
har-, platán-, hárs- és gesztenyefák 
lesznek, amelyeknek egy része akár 
8 évre megoldhatja fautánpótlást, így 
jelentősen kíméli a falu költségveté-
sét. A majdani erdős rész pedig vad-
állatok élőhelye lehet.

 Malommúzeumot avatott Zala-
szántón Huszti Zoltán Ferenc polgár-
mester beszédét követően dr. Persányi 
Miklós környezetvédelmi és vízügyi 
miniszter. A polgármester elmondta, 
hogy a település egykor malomipari 
központ volt (a török korban itt öt 
„őrlőüzem“ működött), s reményét 
fejezte ki, hogy a tanösvény nyom-
vonalába eső új bemutatóhely még 
vonzóbbá teszi a községét. A hatvan-
millió forint ráfordításával megújí-
tott vízimalom a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park tizedik bemutatóhe-
lye. Az 1996 óta nem használt, Kot-
sy Nándor tulajdonában lévő épü-
let 1996-ban Magyar-Svájci Együtt-
működési Projekt keretében került 
a nemzeti park igazgatóságának tu-
lajdonába. A munkálatokat a szak-
tárca támogatásával, a Széchenyi 
Turizmusfejlesztési Program száz-
százalékos segítségével valósították 
meg. Az átadási ünnepség után Kot-
sy Nándor és a berendezéseket fel-
újító Wöller István mutatta be a ven-
dégeknek az épületet, amelyben több 
kiállítás, oktató- és foglalkoztató-te-
rem kapott helyet, megtekinthető az 
egyik eredeti gép, s a felújított ma-
lomkerék. Működik a 3,5 méter át-
mérőjű meghajtó-szerkezet is, noha 
– mivel a Kovácsi-patakot elterelték 
– nem víz hajtja már.
 Gyengén látók és vakok számá-
ra kialakított speciális számítógé-
pet adott át Dióssy László, Veszprém 
polgármestere a megyei könyvtár-
nak. A számítógépet két, az olvasást 
segítő korszerű szerverrel látták el, 
amelyek alkalmasak arra, hogy a ké-
pernyőn megjelenő szövegeket felol-
vassák, segítsék a navigálást, a prog-
ramok használatát és a monitoron 
megjelenő vizuális elemeket a meg-
felelő módon és méretben nagyítsák. 
A számítógép-átadás része a Veszp-
rém digitális város elnevezésű pro-
jektnek, amelynek keretében negy-
ven számítógépes rendszert, továbbá 
programokat bocsátanak a felhaszná-
lók rendelkezésére a megyei könyvtár 
mellett a városi klubkönyvtárakban, 
az idősek klubjaiban, a Városi Mű-
velődési Központban, a hajléktala-
nellátó intézményben és az ifjúsági 
irodában. A számítógépek használa-
ta ingyenes. 

1072 Budapest, Klauzál tér 16.
Tel./fax: 342-3906
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 Félezer éves, országosan is védett 
nagy tölgy környékén végzett tava-
szi tereprendezést a szebényi önkor-
mányzat. Kaszáltak, összeszedték 
a szemetet, megerősítették a védett-
séget jelző táblát. A védett faórás ár-
nyékában – Hún László polgármester 
szerint – egy azóta elpusztult közép-
kori magyar település lakói is hűsöl-
tek egykor.
 A brazilok ellen is fociznak Lö-
vőpetri, Nyirlövő, Tiszavid és más 
szabolcsi kisközségek gimnazista 
lányszülöttei, a kisvárdai Bessenyei 
György gimnázium leány labdarúgó-
csapatának tagjai, akik a dániai Skar-
bekben rendezett Ifjusági Labdarugó 
Világjátékokon az országot képvise-
lik. A tavalyi hazai bajnokcsapat egy 
csoportba került Németország, Bra-
zília, Kína, Olaszország és Belgium 
legjobbjaival.
 Támogatásrekord: Gyöngyös Vá-
ros Önkormányzata az Orczy-Kastély 
és Kert felújítására benyújtott pályá-
zatával összesen mintegy 800 millió 
forint vissza nem térítendő támoga-
tást nyert el az Európai Unió társfi-
nanszírozásában, az Európa Terv ke-
retében. Az erről szóló szerződést dr. 
Kolber István tárca nélküli miniszter 
nyújtotta át.

 Központi beszerzési rendszert 
alakít ki negyvenhárom intézményé-
ben a Somogy megyei önkormány-
zat. A takarítószerektől az irodai esz-
közökön át az üdítőitalokig hosszú 
a termékek sora, amiket az intézmé-
nyek most egyenként, viszonylag kis 
tételekben beszereznek. Olcsóbb, ha  
nagymegrendelőként vásárolnak. Ha-
sonló a helyzet a különféle szolgálta-
tások, például a mosatás esetében. 
Gyenesei István, a megyei közgyűlés 
elnöke szerint szó sincs arról, hogy 
a központosított beszerzést kötelező-
vé tennék vagy hogy ezáltal valamely 
céget kívánnának favorizálni. Az in-
tézmény dönthet úgy is, hogy kü-
lön vásárol a megszokott helyen. Ezt 
azonban csak akkor célszerű megten-
nie, ha tartani tudja azt az irányárat, 
ami a központosított beszerzéssel el-
érhető. A lényeg az, hogy a vásárlás 
olcsóbb legyen. Az új megoldás révén 
akár 40–50 millió forintot is megta-
karíthat a megyei önkormányzat. 

 Nyilvános internet-terminált he-
lyeztek üzembe a szombathelyi ok-
mányirodában. Ezzel újabb szakaszá-
ba lépett az elektronikus közigazgatás 
rendszerének kiépítése a vasi megye-
székhelyen. A terminált Kovács Kál-
mán informatikai és hírközlési mi-
niszter adta át.
 Ingyenes internetszolgáltatás be-
vezetésére készül az alig több mint 
százlelkes, Veszprém megyei Hosz-
tót önkormányzata. Az idei költség-
vetésük forráshiányos ugyan, a fej-
lesztésekről azonban eszük ágában 
sincs lemondani. Az ároktisztítás-
ra rákényszerülnek, de a község szé-
pítésére is gondot fordítanak (be-
neveztek a virágosítási programba; 
a közmunkások 30 tő rózsát ültettek, 
és egész évben gondozzák a virágo-
kat), tervezik a templom tatarozá-
sát, a régi síremlékek megmentését. 
A tervezett ingyenes internethaszná-
latnak a falu nyolc iskolás korú lakója 
örül a legjobban.

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós  
munkálataihoz szállítunk kandelábereket, padokat,  
asztalokat, táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat,  

elkészítünk egyedi istallációkat antik és modern stílusban.
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Tavaly Hatvan városa egymillió eurót nyert uniós pályázaton rekonstrukciós 
munkálatokra. A település legfontosabb műemléke, a Grassalkovich kastély 
felújítását folytatják ebből a pénzből (helyreállítva a kerítést, rendezve a par-
kot, a belső kertet, renoválva az udvari homlokzatot, újjépítve szökőkutat, de 
a leglátványosabb a város főterének a kor követelményeinek megfelelő átala-
kítása lesz. Bognár Endre városi főépítész elmondta, hogy a korzó díszburko-
latot kap, teraszokat alakítanak ki, amelyeket új, ideillő utcabútorokkal ren-
deznek be. Az I. világháborús emlékművet is felújítják.  K. Gy.

Megújul Hatvan fôtere

A Záhony-csapi határátkelőtől nyolc kilométernyire, a Tisza partján van Tu-
zsér, amelynek „szerencséjére” a határtól 12 kilométernyire véget ér a széles 
nyomtávú orosz vasúti vágány, ezért itt rendező és átrakó pályaudvar műkö-
dik, munkalehetőséget kínálva a helybélieknek. A vasút közelsége a 3500 la-
kosú nagyközségbe újabb befektetőket vonzott, egy nemzetközi hírű belga cég 
műanyag palackgyártó üzemet létesített, egy magyar beruházó pedig a vas-
úton érkező gáz lefejtésére  és tárolására alkalmas üzemet kíván itt felépíteni. 
Mindez az önkormányzat bevételét is növeli. Révész László polgármester el-
mondta, hogy a település különleges értéke, a XVIII. században épült, majd a 
XIX. században Ybl Miklós tervei alapján eklektikus stílusban átalakított és 
kibővített Lónyay-kastély felújítását is tervezik, a felújítás támogatását meg-
pályázták. Ha a hasznosítási tervet sikerül megvalósítani, az a határon túli te-
rületek lakóinak is hasznára lehet, mert a kastélyt kulturális, művészeti és tu-
risztikai céllal kívánják működtetni. Az épület már most is a helyszíne a tiszai 
vízi-túrák rendezvényeinek, nyaranta pedig magyar és határon túli gyerekek 
számára szerveznek itt tábort, ahol a kismesterségekkel, kézművességekkel, 
népművészettel ismerkedhetnek az Erdélyből, csángóföldről, délvidékről ér-
kező gyerekek. A nyaraltatásukat pályázati pénzből teszi lehetővé a község ön-
kormányzata, elhelyezésüket pedig jobbára a helyi családok vállalják.

Kastély a vágányvégen
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  Veszélybe került az istvándi ci-
gányiskola. Kevés a gyerek. Az alsó 
tagozatos intézménybe jelenleg ösz-
szesen harminchét, többségében ci-
gány diák jár. A környező települések 
iskoláiban – Darányban és Barcson 
– szívesen vennék ugyan ezt a „lét-
számot”, s Bencsik János polgármester 
szerint is gazdaságos megoldás lenne 
„becsukni a boltot”, mégis bízik ab-
ban, hogy képviselő-társai egyetérte-
nek vele: amíg az előírásoknak meg-
felelő a gyereklétszám, s amíg van ta-
nár, addig ne bántsák az iskolát.
Száz állástalan kapott munkát 
a napokban a sellyei kistérség har-
minc településén. Az áprilistól októ-
ber végéig tartó közmunkaprogramra 
az önkormányzatok összesen 61 mil-
lió forint támogatást nyertek. A fog-
lalkoztatottak a vízelvezető csator-
nák karbantartása mellett a közte-
rületeket és temetőket is gondozzák 
majd, munkájukért minimálbért 
kapnak. A települések önkormány-
zatai százból tíz embert novembertől 
január végéig tovább foglalkoztatnak, 
akkor az idős lakosoknak segítenek 
majd a hóeltakarításban és a tüzelő-
aprításban. Akik pedig a túljelentke-
zés miatt most nem fértek bele a ke-
retbe, azoknak nyártól van remény 
a munkára: a szaktárca hamarosan 
parlagfűirtásra ír ki közmunkapá-
lyázatot. 

 Átírják a Balaton-törvényt. An-
nak ellenére, hogy a törvény alkot-
mányossági felülvizsgálatát kezdemé-
nyező civil szervezetek indítványait 
az Alkotmánybíróság nemrégiben el-
utasította, az év végéig az Országgyű-
lésnek az élővilág védelme érdekében 
meg kell határoznia az esetleges be-
avatkozások törvényi korlátait. Ezt dr. 
Kolber István tárca nélküli miniszter 
jelentette ki nemrégiben Siófokon. 
A kormány még ebben a félévben ren-
deletet is alkot e tárgyban.

 On-line szálláshelyfoglaló rend-
szer segít i májustól a turizmust 
a Balaton északnyugati csücskében. 
A projektben a gesztor Balatongyö-
rök mellett Keszthely, Cserszegto-
maj, Vonyarcvashegy, Balatonede-
rics és Szigliget önkormányzata vesz 
részt. Az ötvenmilliós közös beruhá-
zást negyvenmillió forinttal támo-
gatta az Informatikai és Hírközlési 
Minisztérium. A számítógéppel nem 
rendelkezőknek településenként a je-
lentkezések sorrendjében 30-30 olyan 
adaptert osztanak ki, amivel telefon-
vonal és tv-készülék segítségével is 
be lehet kapcsolódni a rendszerbe. 
A fényképes adatbevitel lehetőségét 
ingyenesen kínálják, a regisztrációs 
igényeket a települési önkormány-
zatok gyűjtik, a portál központilag 
készül. Az adatbázisba kerülők a to-
vábbiakban önállóan frissíthetik sa-
ját ajánlataikat, az árakat, a minden-
kori férőhely-kiajánlásokat az adott 
időre szólóan, a foglaltság változásai 
szerint. A rendszer segítségével a tu-
risták közvetlen kapcsolatba tudnak 
lépni a kiválasztott szobakiadóval, in-
formálódhatnak a szolgáltatás min-
den körülményéről.
 Fapados járatot indít májusban 
München és Debrecen között a német 
Olt repülőtársaság. A repülőjegy ára 
250 euró lesz (60–62 000 forint), ami 
arra utal, hogy maga a járat talán va-
lóban fapados, mert az ára nem az.

Népmesepark kialakításáról tartottak Csurgón lakossági fórumot. Bihari-
né Asbóth Emőke polgármester szerint a tervezett program munkahelye-
ket teremtene és helyben tartaná a fiatalokat. A kistérség többcélú társulása 
a horvátokkal közösen adott be Interreg-pályázatot, amelytől a csurgóiak 
100 millió forintot remélnek a megvalósíthatósági tanulmány és tervdoku-
mentáció elkészítéséhez. A beruházás egyébként 1,8 milliárd forintba ke-
rülne. Kaproncán legenda és história park létesülne. A csurgói Sankoló-tó 
mellett mesekastély és mesetér épülne, mesemozival, kiállító teremmel, me-
sekönyvtárral, lakoma helyiséggel, meseszállókkal, meseszínpaddal és jel-
mez kölcsönzővel. A kastélyból induló csoportok végigjárhatnák a mesebe-
li próbautakat és helyszíneket, amelyeket a térség különböző településein 
alakítanának ki. A meseutakon gyalog, kerékpárral, lovashintóval, ökrös 
szekérrel, vagy lóháton lehetne közlekedni. A turisták az út mentén talál-
kozhatnának óriásokkal, törpékkel és hétfejű sárkánnyal, megsimogathat-
nák a kurta farkú kismalacot és az aranyszőrű bárányt. Gyékényesen mese-
vonatra ülhetnének, Őrtilosban mesetutajra szállhatnának. A mindebben 
kételkedők hallgattak ezen a fórumon, noha azon részt vett az a képviselő 
is, aki a projektet a legutóbbi testületi ülésen rózsaszínű álomnak, délibáb- 
kergetésnek minősítette. 

ME
SÉS

 PR
OJE

KT

Egy hétig élvezte a beruházók vendégszeretetét, s tanulmányozta a kaszinóvá-
ros működését Las Vegasban Vincze Zoltán, Bezenye és Schmatovich Mátyás, 
Hegyeshalom polgármestere, miután az  amerikai befektetők szándéknyilat-
kozatot írtak alá arról, hogy felépítik Bezenyén Euro Vegast. Állami támo-
gatásként jóformán csak a koncesszió megadását kérik. Első lépésben három 
szálloda – és persze a hozzátartozó kaszinók – felépítését tervezik a két ön-
kormányzat nagyjából 90–90 hektáros területén. 

A kaszinóváros mellett Európában egyedülálló, 68 szórakoztató létesít-
ményt, egy 588 ágyas luxushotelt, valamint 60 ezer négyzetméteres bevásár-
lóközpontot is magába foglaló élményvárost építene egy osztrák befektető-
csoport 153 hektáron. A tervek szerint a szükséges engedélyek beszerzését 
követően várhatóan idén megkezdődhet az építése, jövő év szeptemberében 
pedig már fogadhatja a látogatókat. 

A mintegy 57 milliárd forint költségű beruházás 6700 embernek kínálhat 
munkalehetőséget, ám a számítások szerint ez a létszám 2008-tól évi nyolc 
százalékkal emelkedhet. 

A beruházás megvalósításából mind Bezenye, mind Hegyeshalom önkor-
mányzata jelentős bevételt remél, amiből a környező falvak – Levél, Rajka 
– fejlesztésére is költenének. Tervezik például, hogy Bezenyét közvetlen út 
kösse össze Dunakilitivel.

Euro Vegas lehet Bezenye
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 Április elsején oszlatta fel magát 
a helyi képviselő-testület (név szerin-
ti szavazással, minősített többségű 
határozattal) a Nógrád megyei Szal-
matercsen. Szentes Dezső polgármes-
ter szerint a döntés mögött szemé-
lyes sérelmek állhatnak. A feloszla-
tás mellett döntő képviselők olyan 
pénz kifizetésével vádolják a falu ve-
zetőjét, amelyet a testület nem szava-
zott meg. A helyi választási bizottság 
2005 április 4-én megtartott ülésén 
június 12-ére tűzte ki időközi válasz-
tás időpontját. A választás előkészí-
tése már megkezdődött. A jelenlegi 
polgármester és a képviselő-testületi 
tagok az új településvezető megvá-
lasztásáig, illetve a képviselő-testület 
alakuló üléséig ellátják feladatukat és 
gyakorolják hatáskörüket. Valameny-
nyiüket állíthatják újra jelöltnek, a je-
löltállítás határideje: 2005 május 20., 
délután négy óra.
 Ingyen kapott standot egy német-
országi szakkiállításon és vásáron 
Szentlőrinc önkormányzata. Az ide-
genforgalmi és gazdasági szakkiállí-
tást testvérvárosuk, a Stuttgart közeli, 
nyolc és félezer lakosú Urbach önkor-
mányzata rendezi, amely ezen a ren-
dezvényen a környező községek gaz-
dálkodóit is vendégül látja, de az út 
és kinttartózkodás költségeit a vál-
lalkozók maguk fizetik. A vásáron 
több agrárcég, méhészet, egy húsü-
zem, egy munkaruházati vállalkozás, 
a helyi vadásztársaság képviselői és 
borászok vesznek részt.

 Rejtett értékeink címmel egy, 
a Dombóvár történelméről, népes-
ségéről, a helyi könyvtár és a Városz-
szépítő és Városvédő Egyesület szer-
vezésében tartott előadássorozat ke-
retében mutatta be a dombóvári zsi-
dóság történetét feldolgozó, készülő 
könyvét Takács Istvánné gimnázi-
umi tanárnő. A bemutatót Schweit-
zer József címzetes egyetemi tanár, 
nyugalmazott főrabbinak a dél-du-
nántúli zsidóságról szóló előadása 
vezette be. 
 Bezár egy gyár Celldömölkön. 
A Győri Kötöttkesztyű Gyár negyven 
éves egykori üzemét tizenhárom év-
vel ezelőtt egy olasz befektető vásárol-
ta meg, aki március elején 78 munka-
hely csoportos megszüntetését jelen-
tette be a helyi munkaügyi központ-
ban. A dolgozók már felmondási ide-
jüket töltik, és várhatóan májusban 
hagyják el végleg egykori munkahe-
lyüket. A környéken ezer fölé nőhet 
az állásnélküliek száma.
 Egy kisvasút 104. születésnapján 
rendezték meg Almamelléki Erdei 
Vasút Napja elnevezésű, turisztikai, 
természetbarát és szórakoztató prog-
ramot. A születésnapos „Zselici Csü-
högő” Almamellék és Sasrét között 
közlekedik, vasútállomásának épü-
lete múzeumnak ad helyet. 

 Az ukrán–magyar határ menti  
térség gazdasági fejlődését, felzár-
kózásának, társadalmi kohéziójá-
nak erősítését célzó szerződést írt 
alá Szegvári Péter, a Magyar Terület- 
és Regionális Fejlesztési Hivatal el-
nöke, valamint Gazda László, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyű-
lés elnöke. A szerződés értelmében 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Területfejlesztési Tanács és a Kárpá-
taljai Határ-menti Önkormányzatok 
Társulása közös hálózatépítési inno-
vatív vállalkozási programjára 19 836 
euró jut, a megyei önkormányzat pe-
dig ugyanezzel a partnerrel a határon 
átnyúló szakmai kapcsolatok bővíté-
sére 22 138 euró támogatást nyert. 
 Irodát kapott a falu rendőre Ró-
zsaszentmártonban. Sipos János-
né polgármester és Sára Péter rend-
őr alezredes, a Hatvani Rendőrkapi-
tányság megbízott vezetője avatta fel 
a polgármesteri hivatal egyik épület-
szárnyában kialakított létesítményt, 
amelynek fenntartását az önkor-
mányzat vállalta, s amelyben felada-
tainak egy részét látja majd el a köz-
ség körzeti megbízottja.
 Géppuskalábú ír step-táncosok 
műsorával lepték meg a helyi lako-
sokat Dombóvár vezetői a város 35. 
születésnapján.

1152 Budapest, Zrínyi u. 19.
Tel.: 305-01-35 fax: 308-00-47
Mobil: 06-20-956-16-16
E-mail: er-co@axelero.hu 
hidak, felüljárók - építése
 - felújítása
 - szigetelése
ipari padlóbevonatok készítése

A TÖOSZ-szal megkötött együttműködés keretében a Generali-Providen-
cia Biztosító magas szintű szolgáltatásokkal támogatja a kistelepüléseket, 
így 2005-ben elindította azt az egész országot lefedő Provincia-programját, 
amelynek célja az alapvető biztosítási igények helyben, fejlett infrastrukturá-
lis háttérrel történő kielégítése.
A program a képviselők munkáján alapszik. Településenként egy megbízott, 
vagy vállalkozó képviselő munkájához eszközöket ad, a teljesítményéért ha-
vi javadalmazásban részesíti. A képviselő a kistelepülésen élők számára egy 
olyan segítő, aki a szerződés megkötésén túl közreműködik a kárbejelentés 
továbbításában vagy a szerződés módosításában. A biztosító olyan, másoknak 
segíteni akaró és tudó, kiterjedt kapcsolatrendszerrel rendelkező képviselőket 
keres, akiknek nem kell „házalniuk” a biztosítással, akik az egyéb napi tevé-
kenységük mellett foglalkozni tudnak a hozzájuk forduló emberekkel. Alap-
termék a lakásbiztosítás és a kötelező gépjárműfelelősség-biztosítás, ezek azok 
a biztosítási termékek, amelyekre mindenkinek szüksége van. 
A képviselők korszerű számítógépet kapnak otthoni használatra, továbbá 
nyomtatót, modemes internet-kapcsolatot, s megkapják a szükséges tarifá-
ló programokat. Az eszközökért díjat nem kell fizetni. A programban azok is 
részt vehetnek, akik már rendelkeznek számítógéppel. 
Amennyiben a település önkormányzata részt kíván venni a Provincia Prog-
ramban, további információt a provincia@generali.hu e-mail címen vagy 
a 06-1-452-3445-ös telefonszámon kaphat.

A Provincia-program
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1. VinyTherm  
homlokzatburkolati rendszer 
ÉME száma: A-1249-1999
A rendszer fő eleme a burkolólap: 
• Alapanyaga nagyszilárdságú ütésálló, habosított PVC.
•  Felülete természetes kőzúzalék az alapanyagba melegen 

hengerelve.
•  Megjelenése tetszetős, esztétikus. A széles színskála le-

hetővé teszi, hogy a tervező egyszerű, egyszersmind vál-
tozó homlokzati formákat valósítson meg. 

•  Az alapanyagba készített bordák a burkolólapokat me-
revítik és egyidejűleg a levegő áramlását segítik .

A burkolólap főbb méretei:
•  hossza tetszőleges, gyártási hossza 6 m,
• szélessége 180 mm,
• vastagsága 25 mm,
•  a beépített hőszigetelő anyag vastagsága tetszőleges, de 

általában az épületfizikai számítások alapján meghatá-
rozott mértékű. Beépíthető szálas anyagában átszellőző 
szigetelőanyag. 

A tartószerkezet: 
•  impregnált tetőléc; bekerülése általában 6 cm vastagsá-

gig kedvezőbb,
•  fém (AL) és fa,
•  fém (különleges esetekben).
A burkolólapok megjelenése:
•  az egyenes szélekkel (fóz vagy fuga nélkül) készített vál-

tozat vakolathatású,
•  fózzal vagy fugával készített változat az épületen kemény 

raszter hatással, leginkább térben elkülönülő felületek 
és színek kiemelésére,

•  lábazati elem csak fózzal vagy fugával készül.
Épületfizikai hatás: 
•  Védi az épülethomlok-

zatot és a szerkezeteket 
az időjárás hatásaitól, 
csapóesőtől, széltől, ha-
vazástól, hidegtől-meleg-
től, a nap sugárzásától.

•  A burkolat mögötti lég-
résben télen a hőmérsék-
let a környezeti hőmér-
sékletnél 5–8 Cº értékkel 
magasabb.

•  A falazaton és a hőszigetelésen átdiffundáló párát a szel-
lőző réteg elszállítja. A falszerkezet lélegzik.

•  A száraz fal már önmagában is jobban hőszigetel.
•  Az átszellőztetésről szak-

szerűen kialakított gyári 
profilelemek gondoskod-
nak.

•  A burkolatmögötti lég-
áramlat javítja a homlok-
zat nyári hőcsillapítását.

•  A felhelyezett tartószer-
kezetben elhelyezhető a megfelelő vastagságú hőszige-
telő anyag.

•  A burkolat mögött az épület kisebb téli-nyári, éjszakai-
nappali hőingadozásnak van kitéve, így a homlokzat 
zsugorodásásnak és hőtágulásának mértéke kicsi.

•  A burkolat a mögöttes légrésnek és a hőszigetelő agyag-
nak köszönhetően jelentősen csökkenti a léghang-átha-
ladást. Javul az épület zajcsillapítása.

Alkalmazási terület:
•  Családi házak utólagos hőszigetelése és (vagy) vakolat 

helyett új épületek készre szerelése.
•  Iparosított és egyéb technológiával készült magas épü-

letek (panel, blokkos, tégla stb.) utólagos hőszigetelése.
•  Könnyűszerkezetes épületek héjazatnak kialakítása, hő-

szigetelése. 

A hazai lakások (épületek) hetven százaléka csapnivaló 
energetikai állapotban van. Energiafelhasználásuk 
az optimális mennyiség többszöröse is lehet. Az ener-

giahatékonyságról szóló szabályozás az épületeket – a ház-
tartási gépeknél már használatos – A, B, C, D kategóriákba 
sorolja. Így az épületek energiafelhasználása pontosan meg-
határozható. Meghatározható a hőveszteség is. És kimutat-
ható, hogy a legnagyobb hőveszteség az épületek homlokza-
ti felületén keletkezik. Ezt hőszigeteléssel lehet csökkenteni. 
Szerzőnk, Molnár László építészmérnök alább a hazai épí-
tőiparban használatos, úgynevezett szerelt, hátoldalon köze-
pesen átszellőztetett homlokzati burkolatokat és hőszigetelő 
rendszereket mutat be.

HOMLOKZATOK
HÕSZIGETELÉSE

Ne az utcát fûtsük!
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3. VinyFlex  
homlokzati elem
(új termék)
Alapanyaga poliesztergyanta, nagyon 
kemény. Rengeteg színben (RAL szí-
nek) készül. Szerelési technológiája, 
a hőszigetelő réteg elhelyezése, tarto-
zékai és elemei többnyire megegyeznek 
a vinyTherm rendszer elemeivel.
Műszaki paramétertei: 
• szélessége 406 mm
• hossza 1190 mm
• vastagsága 18 mm
Leginkább nagy exkluzív  épületeknél mutatós. Párosítva 
egyéb hőszigetelési eljárásokkal nagyon látványos 

4. Polyalpan  
homlokzati szendvicspanel
Már 1992-től megtalálható a hazai forgalomban is. Alap-
anyaga festett Al-lemez, poliuretán hőszigetelő réteg és 
hátoldali hővisszaverő fólia. Szereléstechnológiája a ko-
rábban említett rendszerekével hasonló.
Műszaki paraméterei:
• szélessége  500 mm
• hossza (tetszőleges) max 14 m
• vastagsága 25 és 50 mm
Az eddigi hazai tapasztalatok kitűnőek. A számos elké-
szített objektum minden esetben igazolta a POLYALPAN 
rendszer egyedi és kitűnő minőségét.

Melyiket válasszuk?
Összességében a különböző épületburkolatok között igen 
jelentős különbségek is adódhatnak. Nagyon fontos a kü-
lönféle megoldások között jól eligazodni és a részletes is-
meretek birtokában helyes döntést hozni.
A költségek értékelésénél pedig fontos, hogy felújítások-
nál a sok megelőző munkával is számoljunk, például a régi 
vakolatot esetleg el kell távolítani vagy egyéb előkészítő 
munkákat kell elvégezni stb. Általános tapasztalat,
hogy az egyébként „olcsóbb” megoldás a járulékos mun-
kákkal fajlagosan többe kerül, mint a műszakilag kifogás-
talan rendszerek alkalmazása. 
A termék hazai forgalmazója teljes körű kiszolgálást kínál. 
Igény szerint megtervezi és kivitelezi a hőszigetelést.

Hazai kizárólagos forgalmazó:

PROKER Kft.
1158 Budapest, Rákospalotai Körvasút sor 61.
Tel/fax: (1) 419-2818  
 (1) 410-8458  
 (20) 9-532-749  
www.proker.hu, info@proker.hu

Tizenkét ilyen 
 mozgatható nyaraló épült  
a Tisza-tó árterületén

•  Faházak, vályog- és egyéb hasonló jellegű épületek utó-
lagos burkolása és hőszigetelése.

•  Nedves, penészes pincék és helyiségek burkolása, hát-
oldali kiszellőztetése stb.

Választék és megoldás:
A természetes kőzúzalékkal bevont vinyTherm® homlok-
zati burkolatokkal szemben 
támasztott minden köve-
telménynek maximálisan 
megfelel. A homlokzati fe-
lület anyaga kőőrlemény, 
ezáltal nagyon tartós. Színe 
természetes és változatos. A 
burkolat víztaszító réteggel 
van ellátva. A hatása ter-
mészetes, az elemek min-
den épülethez illeszkednek, 
ezáltal az alkalmazásának 
nincsenek határai.

2. VinyBrick  
homlokzatburkolat
Alapanyaga műgyanta kötésű üvegszál. Tégla mintázattal 
többféle színben gyártják. Szerelési technológiája, a hőszi-
getelő anyag elhelyezése, tartozékai és elemei többnyire 
megegyeznek a vinyTherm rendszer elemeivel. 
Műszaki paraméterei:
• szélessége 430 mm 
• hossza 1140 mm
• vastagsága 15 mm
Az ezzel a módszerrel elkészített épületek küllemüket te-
kintve nagyon látványosak. 
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