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A VÖRÖS
MOZDONY
A Magyar Nemzeti Múzeum történelmi képcsarnokának 
illusztris alkotása Bortnyik Sándor 1918-ban készített 
festménye. Vörös mozdony a címe. A kubista kompozíció 
a mozgás dinamizmusát érzékelteti. A vasút a XIX. szá-
zadi iparosítás és a nemzeteket összekötő közlekedési há-
lózat jelképe volt, a vörös szín pedig a szemlélőt a művész-
nek a szocialista eszmékhez való kötődésére emlékeztethe-
ti. Összeállításunk az 5–14. oldalon.

Nem a közigazgatás elé biggyesztett
e-betű javítja a rendszert,
mondta Molnár Gyula, 
a TÖOSZ elnöke a siófoki 
e-Magyarország konferencián. 
Összeállításunk a 19–25. oldalon.A tájékoztatót tartó Jauernik Istvánt megdicsérték a polgármesterek, amiért az  ingatlanadó 

ügyében az önkormányzatok választási lehetőségéért lobbizott. Tudósításunk a 4. oldalon.
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POSTAPARTNER 
ProGraM
A Magyar Posta a Postapartner hálózat kibővítését hirdette meg ez év ok-
tóberben. A Postapartner programban postai szolgáltatás ellátására vállal-
kozók és önkormányzatok pályázhatnak közbeszerzési pályázat keretében. 
Jelenleg is háromszáz postapartner vállalkozó végez országszerte postai te-
vékenységet kistelepüléseken a helyi lakosság legnagyobb megelégedésére, 
a lokális igényeket tökéletesen kielégítve. Ugyanakkor az európai posták 
gyakorlata is visszaigazolja a vállalkozói posták hatékonyságát és eredmé-
nyességét. A nemzetközi példák jól mutatják, hogy akár élelmiszerkereske-
désekben, kávéházakban, kis üzletekben vagy önkormányzati hivatalokban 
is működhet sikeresen postai szolgáltatóhely. 

hoGyaN lehet PostaPartNerré válNi?
Megfelelő ügyféltér és a postai feladatokhoz szükséges technikai háttér, meg-
bízható személyzet, köztük legalább egy postai végzettséggel vagy gyakor-
lattal rendelkező alkalmazott. A feltételekről az előminősítési hirdetmény-
ben tájékozódhat a www.posta.hu/postapartner weboldalon. Ez a befektetés. 
Ehhez a Magyar Fejlesztési Bank kedvezményes hitelkonstrukciót biztosít, 
továbbá munkaerő-piaci programok is kapcsolódnak bértámogatás, átkép-
zési költségtérítés formájában.

hol lehet PostaPartNerNek jeleNtkezNi?
Egyelőre nem kell mást tennie, mint mihamarabb jelentkezni a Magyar 
Posta közbeszerzési pályázatának előminősítésére. Az előminősítési hirdet-
mény és az érintett települések listája letölthető a www.posta.hu/postapart-
ner weboldalon.

támogatási lehetôségek
Hitellehetőségek a Magyar Fejlesztési Bank Rt.-től
 • Új Magyarország Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram 
 • Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram 
 • Pályamódosító Hitelprogram
Munkaerő-piaci programok
 •  Bérköltség támogatás azon önkormányzatoknak és cégeknek, amelyek postai szol-

gáltatások nyújtására vállalkoznak
 •  Képzés és foglalkoztatásból eredő költségek arányos megtérítése a postai dolgozók 

átképzést követő határozatlan idejű foglalkoztatása esetén 
 •  Önfoglalkoztatóvá válás támogatása postai szolgáltatás nyújtása vagy egyéb vál-

lalkozás indítása esetén
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ)
 •  A TÖOSZ információadással és a pályázatírással segíti a pályázni kívánó önkor-

mányzatokat.
KISOSZ Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége
 •  A KISOSZ információadással és akár ingyenes pályázatírással nyújt segítséget min-

den érdeklődőnek, pályázónak, nem KISOSZ tagoknak is.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a területi kamarák
 •  Minden érdeklődőnek ingyenesen információt ad, igény esetén megbízható pályázatí-

ró céget, szakértőt is kiajánl. Szolgáltatásait nem kamarai tagok is igénybe vehetik.

Németország

Ausztria

Svájc

Skócia
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A családi ezüst a címe a Helyi önkormányzatok vagyongazdálkodása elnevezésű kutatási projekt keretében készült, 
szakértői dolgozatokat és egyes önkormányzatok vagyongazdálkodási gyakorlatáról írt esettanulmányokat tartalma-
zó könyvnek, amelyet a téma kiváló szakértője, dr. Lóránt Zoltán, az Állami Számvevőszék főigazgatója mutatott be a 
sajtónak a TÖOSZ könyvtártermében. A kötetet az Európai Unió Strukturális Alapjainak támogatásával, a ROP kere-
tében adták ki. A képen az előadótól jobbra a témagazda  dr. Vigvári András szerkesztő, Kádár Krisztián kutatásszer-
vező, továbbá dr. Kökényesi József programigazgató, balra pedig a kiadványt nyomdára előkészítő Complex Kiadó Kft. 
ügyvezető igazgatója, Bucsi Szabó Zsolt és házigazdaként dr. Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára foglal helyet.
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Az adóigazgatási eljárás rendjének 
korrekciójára irányuló TÖOSZ-
javaslatokat egyébként a pénzügy-
miniszter azzal az indokkal utasí-
totta el, hogy nem eléggé vállalko-
zásbarát indítványok, mivel a vál-
lalkozók adminisztratív terhei-
nek növelésére irányulnak. A mi-
niszteri válaszlevél tartalmának 
ismeretében az elnökség felvetet-
te, hogy a kormányzat az admi-
nisztratív terhektől hasonló gon-
dossággal óvhatná az önkormány-
zatokat. Ezt azért igényli is, mert 
a tervezett változások nem az ön-
kormányzatok gazdasági auto-
nómiájának szélesítését, hanem 
a szűkítését célozzák. 

Teljesen elhibázottnak tartotta 
az elnökség a költségvetésben meg-
fogalmazott adóerőképesség-vizs-
gálat elvonási menetét. Az eljárást 
kontraproduktívnak minősítette, 
mert nem ösztöni a nagyvárosi ön-
kormányzatokat helyi adóbevéte-
leik maximalizálására, sem arra, 
hogy minél hatékonyabban, adott 
esetben minél nagyobb szelettel 
tudják gazdagítani a saját költség-
vetésüket, mert amennyiben ezen 
mutatóik alapján gyarapodik a be-
vételük, annál aránytalanul többet 
kell befizetniük a központi költ-
ségvetésbe.Ez ellentmondásban 
van a költségvetés azon szándé-
kával is, hogy minél több saját be-

csakis olyan bérfejlesztés támo-
gatását vállalta, amelynek fedeze-
te a 2008. évi költségvetés önkor-
mányzati fejezetében, a normatíva 
részeként rendelkezésre áll.

A TÖOSZ elnöksége kezdemé-
nyezte az önkormányzati érdek-
egyeztetési rendszer átfogó átte-
kintését és az egyes önkormány-
zati szövetségek közötti szerepek 
racionális újraosztását.

Az elnökség a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény módosítására irá-
nyuló T/4320. számú törvény-
javaslatról megállapította, hogy 
az a települési önkormányzatok 
hitelfelvételi lehetőségének kor-
látozását célozza, ám az eladó-
sodás megakadályozására nem 
nyújt kellő garanciát. Nem értett 
egyet azzal, hogy jogszabály le-
hetőséget adjon a kormánynak 
külön rendeletben meghatározni 
a működési, felhalmozási bevé-
telek és kiadások körét. Felkérte 
a szövetség tisztségviselőit, hogy 
a beterjesztett törvényjavaslathoz 
az önkormányzati alapjogokat ke-
vésbé korlátozó alternatív módo-
sító indítványt készítsenek.

Határozatot hozott a vasúti 
szárnyvonalak ügyében is, amely 
határozat tartalma fontos része 
a következő oldalon kezdődő ösz-
szeállításnak.  A.G.

vételt tudjanak mozgósítani az ön-
kormányzatok a saját működésük 
finanszírozására, mert ez a fajta 
adóerőképesség-vizsgálat ponto-
san ellentétes irányba hat.

Mindezzel szemben az elnökség 
elégedetten vette tudomásul, hogy 
az adóerőképesség-számítás mó-
dosítására irányuló indítványára 
a kormányzat a 2008. évi költség-
vetésről szóló törvényjavaslatba 
a TÖOSZ számára elfogadható 
megoldást illesztett, aminek foly-
tán a Dunaújváros és a Rácalmás 
közötti kontraktus semelyik ön-
kormányzat számára nem hátrá-
nyos, s a megoldás révén a jövőben 
más önkormányzatok is hasonló-
képpen tudnak majd vállalkozá-
sokat telepíteni. 

Az elnökség kialakította az adó-
törvények 2008. évi módosításával 
kapcsolatos állásfoglalását, amely 
szerint nem ért egyet az Ország-
gyűlésnek az értékalapú ingatlan-
adó bevezetését előíró döntésével; 
szükségesnek tartja a jövő évi át-
fogó adószabályozás előkészítésé-
ben való intenzív részvételt, hogy 
az adórendszer átalakítása során 
az önkormányzati érdekek is ér-
vényesüljenek.

Az elnökség emellett áttekin-
tette az OKÉT bértárgyalási te-
vékenységét, s egyetértett azzal, 
hogy az önkormányzati oldal 

A TÖOSZ 2007. november 20-ai kibővített elnökségi ülésén Jauernik István, az Ország-
gyűlés Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottságának elnöke tájékoztatta a résztvevő 
polgármestereket az országos önkormányzati szövetségek költségvetési javaslatainak való-
színűsíthető parlamenti fogadtatásáról, s némelyik javaslatot maga is véleményezte. Az ezt 
követő vita során egyik-másik kérdésben a résztvevők igyekeztek meggyőzni az előadót, hogy 

változtassa meg az álláspontját, mert az ésszerű ugyan, de elfogadása az önkormányzati önállóság továb-
bi korlátozását eredményezheti. Mindemellett a polgármesterek elismerésüket fejezték ki, amiért Jauernik 
István – ragaszkodva az önkormányzati bizottság által beterjesztett, de szavazásra nem bocsátott módosító 
javaslat tartalmához – egyike volt azon képviselőknek, akik az értékalapú építmény- és telekadó bevezeté-
sét magába foglaló jogszabályt nem szavazták meg.

ADÓK, BÉREK, HITELEK
A TÖOSZ ELNÖKSÉGÉNEK NAPIRENDJÉN
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cok Ahol a szolgáltatás minimális szintjének fenn-

tartása üzleti alapon nem lehetséges, mert olyan 
alacsony a hálózat bevételtermelő képessége, ott 
meg kell szervezni a társadalmilag indokolt mini-
mális szintű szolgáltatás állami támogatását. Ilyen-
kor az állami támogatásokkal együtt már megtérül 
a szolgáltatás nyújtása, de mindjárt természetes mo-
nopóliummá is válik, mivel az állami támogatást ép-
pen a helyi kereslet alacsony szintje teszi szükségessé, 
vagyis szolgáltatási verseny helyben nem alakulhat 
ki. Ennek kezelésére olyan koncessziókat kell ver-
senytárgyalásra kiírni, hogy a szolgáltatás minimális 
szintjét legolcsóbban nyújtó vállalkozás határozott 
ideig végezhesse a tevékenységét.

Vitairatában Antal Dániel németországi példák 
alapján nem tartotta elképzelhetetlennek a mellék-
vonalak forgalmának megtöbbszörözését, és akár 
nyereséges működtetését sem.

Javaslata szerint egy kisméretű helyi megrende-
lő szervezetnek kellene a vasúti közlekedésre jutó 
állami támogatás arányos részével a MÁV Rt.-től 
függetlenül gazdálkodnia. Ez a szervezet, amely a 
német közlekedési szövetségek mintájára a helyi 
önkormányzatok tulajdonában lehetne, a helyi igé-
nyekhez alakítva megrendeli a menetrendet, és tá-
mogatja, illetve pályázatokkal támogathatóvá teszi 
az infrastruktúra funkcióbővítését.

A vasúti fuvarozásban a menetrend javítása az el-
ső innováció. A menetrendet jelenleg országosan 
hagyják jóvá (a buszmenetrendekhez hasonlóan), 
ami így ki van téve a politikai játszmáknak és az 
erősebb közúti lobbi járadékvadászati tevékenységé-
nek. A menetrend nagyon hátrányos a mellékvonali 
vasutak számára. 

Antal Dániel két példára bukkant Németország-
ban az általa javasolt önálló mellékvonali vasutak 
szervezésre. Az első esetben a monopolista Deutsche 
Bahn által kielégített napi 1300 utazófős keresletet 
a helyi innovációkkal 4900 fölé emelték, a másik-
ban egy már bezárt mellékvonal nyitott 3700 fővel, 
amit pár év alatt 5000 körüli értékre tornázott fel. 
Az innovációk közé tartozott egy megálló telepíté-
se az iskolaudvar mellé, ami önmagában több mint 
20 százalékkal növelte a forgalmat. A kötöttpályás 
szállítás előnyei ugyanis akkor bontakoznak ki, ha 
a hálózat csomópontjai megfelelően vannak megha-
tározva, ezen pedig a MÁV érdekeltség hiányában 
az elmúlt században nem sokat változtatott.

Az infrastruktúra-szolgáltatásban a cél az állo-
másépületek funkcióbővítése, amire elsősorban 
a közösségi szolgáltatások számára van lehetőség, 
mivel a falvakban a magánszféra aktivitása gyenge. 
A mellékvonali állomások befogadhatják a nagy fix 
költségek miatt megszűnő postát, létrejöhetnek itt 
közösségi teleházak, helyi állami, önkormányzati, 
és kisebb magánvállalkozási funkciók telepíthe-
tők be. Az állomások túlméretezettek, mivel a XIX. 
századi keresletre és vasúttechnikára épültek, ezért 

Talán soha nem volt aktuálisabb Antal Dánielnek, 
a Magyar Vasúti Hivatal elnökének három és fél éve 
írt vitairata (az Engedd szabadon a mellékvonalakat, 
lásd az interneten – a szerk.). Ezeket a sorokat ő ma-
ga publikálta 2007. november 17-én a saját blogjában. 
„A téma – írta – azóta sem hagy el, hivatalból is fog-
lalkozom vele, úgy gondolom, hogy ennyire összetett 
társadalmi-gazdasági-műszaki probléma kevés van 
az országban. A hosszú életű mellékvonalak az ország 
gazdaság- és társadalomszerkezetének, a magyar nép 
térhasználatának, az országhatárok változásának, 
tájhoz való viszonyának, és a műszaki fejlődésnek 
nagyszerű keresztmetszeti képét teszik megrajzolha-
tóvá. Remélem, sokat fogunk tanulni a mellékvona-
lak történetéből.”

Néhány éve csak
Talán három éve szervezte meg a TÖOSZ azt a szűk 
körű, a témát tanulmányozó kutatók és a mellékvo-
nalakkal érintett települések néhány polgármesteré-
nek részvételével tartott tanácskozást, amelyen Antal 
Dániel is kifejtette álláspontját, és határozottan kije-
lentette, hogy a mellékvonali közlekedést hosszú tá-
von hatékonyan csak közlekedési szövetségek révén 
lehet megoldani. Azóta vagyok az olvasója.

Az említett vitairatát ismerem, alább ismertetem 
is némely részletét. 

A fővonalakon – írta volt – a cél a fogyasztók és 
az adófizetők érdekében a verseny kialakítása, ahol 
a vasút és a többi közlekedési mód is versenyez egy-
mással. Ellenben azokon a marginalizált helyzetű te-
rületeken, ahol az alacsony népsűrűség és gazdasági 
aktivitás miatt az elfogadható szintű alapszolgáltatás 
fenntartására nincsen elégséges piaci kereslet, csa-
kis állami támogatásokból tartható fenn a tömeg-
közlekedés. Ilyen esetekben azonban megengedhe-
tetlen a közlekedési módozatok versenye, ehelyett 
olyan megoldásokat kell kialakítani, ahol a vasút és 
a busz relatív költségelőnyei a legjobban érvénye-
sülnek (a vasút a kötött pályán gyorsabban juttatja 
el távolabbra az utazókat, a busz pedig hatékonyan 
ráhordja az utasokat a vasútra). Ez a közlekedési szö-
vetségek koncepciója. 

A VÖRÖS
MOZDONY
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a betelepülők bármilyen kis bérleti díj fizetése esetén 
kétszeres hasznot hoznak: csökkentik a veszteséget 
és növelik az esélyét az utasforgalomnak. A mellék-
vonali infrastruktúra költségigénye a fővonalakénál 
nagyságrendileg alacsonyabb, mert a teherfuvarozás 
nem veszi igénybe a sínt (ez olyan, mintha a közúton 
nem járna busz és teherautó), ezért az alacsonyabb 
sebesség és járatsűrűség miatt jóval egyszerűbb irá-
nyítási és biztonsági berendezésekre van szükség.

Az egymásra épülő vertikumok közötti kapcso-
latra jó átmenet lehet a regionális önkormányzatok 
megalakulásáig, ha a finanszírozási szervezet (He-
lyi Vasútfejlesztési Társaság, HVFT) használatába 
kerül az ingatlan és a pálya használatának a joga, 
és mindkettő állami tulajdonban marad. A HVFT 
koncessziós verseny keretében választja ki a menet-
rendet szolgáltató vasutat. Az első koncessziót cél-
szerű rövid időre meghirdetni a teljes liberalizációig, 
ekkor a MÁV Rt., esetleg a szomszédos vasúttársa-
ságok már meglévő kapacitásaikkal versenyezhetné-
nek, így a javulást a költségszerkezet feltárulkozása 
és a menetrend javítása hozná elsősorban. 

A teljes liberalizáció után a cél olyan tőkeerős 
vállalkozó megnyerése, aki hajlandó egy hosszabb 
koncessziós időszakra sokkal modernebb motorvo-
natot hozni a mellékvonalra. A modern motorvonat 
inkább a villamosra emlékeztet, mind tömegében, 
mind méretében és formájában, és jóval olcsóbban 
képes szolgáltatni az elavult hazai motorkocsiknál. 
Mivel a vasút nagyon tőkeintenzív ágazat, ezzel je-
lentős hatékonyságnövekedés érhető el.

2006. november 9.
A TÖOSZ elnöksége határozatban támogatta 
a Vasutas Települések Országos Szövetsége népi kez-
deményezését, amely arra irányult, hogy a szakmi-
nisztérium által gazdaságtalannak minősített vasúti 
mellékvonalak ügyében a parlamentet tárgyalásra 
kötelezze. A népi kezdeményezés azonban – noha a 
sikeréért a TÖOSZ is mindent megtett, amit tehetett 
– nem váltotta be a mellékvonalakkal érintett telepü-
lések polgármestereinek reményeit, azaz határidőre 
nem sikerült a szükséges számú aláírást összegyűj-
teni. Ezért aztán a mellékvonalak dolgáról a parla-
mentben mindmáig csak kérdések, illetve – szin-
te kizárólag ellenzéki – interpellációk, s az azokra 
adott válaszok formájában esett szó. Azaz a nagyob-
bik kormánypárt képviselői ebben az ügyben koalí-
ciós társaiknak és az ellenzéknek engedték át a tere-
pet, s kormányellenes politikai támadásnak tartván 
valamennyi, bármely mellékvonal megtartásának 
szükségességét hangoztató felszólalást, többségük 
rendre – a frakciófegyelemnek is engedelmeskedve 
– ellene szavazott. Ám ez a többség – talán felfog-
ván, hogy az évi százmilliárdos veszteséget terme-
lő vasút egésze szorul reformra, s hogy a szárnyvo-
nalait lenyesegetni pusztán a reform látszatát keltő 
cselekedet – fogyott.

2007. március 5.
Balla Mihály, a Fidesz és Nagy Andor, a KDNP 
képviselői interpellációt nyújtottak be a gazdasági 
és közlekedési miniszterhez Miért akarják tovább 
rontani a Nógrád megyei közlekedési helyzetet vasúti 
szárnyvonalak megszüntetésével? címmel. 

Balla Mihály a Balassagyarmat és Ipolytarnóc kö-
zötti mintegy 41 kilométeres szakasz tervezett meg-
szűntetését kifogásolva megemlítette, hogy Ipoly-
tarnóc szerepel az UNESCO világörökség-listáján, 
s hogy Nógrád megyében a jövő kitörési pontjai kö-
zött a legfontosabbnak még a nemzeti fejlesztési terv 
is a turizmust, s ezzel összefüggésben az egyedül-
álló természeti értékek jobb megközelítését segítő 
infrastrukturális fejlesztést tartja. Elmondta, hogy 
fejlesztések révén nemcsak a turisztikai lehetőségek 
nyílnának meg, hanem ezzel együtt, párhuzamosan 
az Ipoly-hidak tervezett újjáépítésével, fellendülhet-
ne a nemzetközi regionális forgalom, a kereskedelem, 
megjelenhetnének a befektetők, csökkenne a mun-
kanélküliség, megindulna a gazdasági fejlődés. Hi-
vatkozott arra, hogy a határ túloldalán a szlovák fél 
a vasút fejlesztésével nyereségessé tette a vasúti köz-
lekedést és a teherszállítást. 

Dr. Kóka János miniszter válaszában úgy fogal-
mazott, hogy az alacsony forgalmú vasútvonalakon 
a személyszállítás szüneteltetésével 2 milliárd fo-
rintot lehet megtakarítani, s hogy a kormány célja 
nem a leépítés, hanem a közösségi közlekedés te-
rén egy magasabb színvonalú szolgáltatás. Megem-
lítette a Hatvan és Salgótarján közötti vasútvonal 
2007 és 2013 közötti tervezett fejlesztését, a 21-es 
út négysávosítását, a salgótarjáni tehermentesítő út 
folyamatban lévő építését, az Ipoly-hidakról szóló, 
aláírás előtti szlovák–magyar megállapodást. A Di-
ósjenő–Romhány és a Kisterenye–Kálkápolna vo-
nalak „érintettségét” átlagos utasszámuk alacsony 
voltával indokolta, a Balassagyarmat–Ipolytarnóc 
vonat sorsáról szólva pedig megfontolt és az ellátás 
biztonságát szem előtt tartó döntést ígért.

Dr. Nagy Andor viszontválaszában Ipolytarnóc 
polgármesterére hivatkozott, aki szerint a Balassa-
gyarmat és Ipolytarnóc közötti szárnyvonalat nem 
szüneteltetni, hanem továbbfejleszteni kellene, mert 
nemrég kapott 300 millió forintot a nemzeti park 
arra, hogy a palóc Pompeinek nevezett ősleletet be 
tudja mutatni. Az ideérkező 23 ezer ember többsé-
ge használja a vonatot, s nem száll majd buszra vo-
nat helyett. 

A parlament korányoldali igenekkel és ellenzéki 
nemekkel a miniszter válaszát fogadta el. A szocia-
listák közül ekkor még csak egyetlen képviselő – Bo-
renszki Ervin – tartózkodott a szavazástól. 

2007. április 23.
Lengyel Zoltán, a Fidesz képviselője interpellációt 
nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez 
Megszűnhet az összes vasúti mellékvonal, avagy mi 
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következhet még a kisemberek életkörülményeinek 
romlásában? címmel. 

Lengyel Zoltán kiszivárgott sajtóértesülések alap-
ján feltételezte, hogy minden eddiginél durvább le-
építésre lehet számítani a Magyar Államvasutaknál. 
Megkérdezte, hogy a MÁV vezérigazgatója a minisz-
tériumnak írt levelében valóban azt állította-e, hogy 
„a radikálisan csökkentett személyszállítási kínálattól 
csak akkor várható jelentősebb eredmény, ha a mel-
lékvonalakat teljesen bezárják”.

A kérdésre dr. Garamhegyi Ábel államtitkár vála-
szolt, s nehezményezvén, hogy az interpelláció ki-
szivárgott sajtóértesülésekre alapult, állította, hogy 
a tárca a terveit mindig kellő időben teszi közzé. El-
mondta, hogy jelenleg matematikai modellezés zaj-
lik mind a menetrend, mind a kihasználtság, mind 
a mellékvonalak tekintetében, de nem tervezik va-
lamennyi mellékvonal megszüntetését és semmiféle 
terv az elsorvasztásra nincsen. Mindemellett a költ-
ségvetési források lehető legjobb felhasználására tö-
rekedve nem szeretnének fenntartani olyan mellék-
vonalakat, amelyek sokkal gazdaságosabban és ma-
gasabb színvonalon üzemeltethetők más közlekedési 
megoldásokkal. Az ez utáni döntéseknél is pontos 
utasforgalmi adatokra fognak hagyatkozni. 

A választ az interpelláló képviselő nem fogadta el, 
de a parlament többsége igen.

A nemmel szavazók táborát ekkor három szocia-
lista képviselő – Halmai Gáborné, dr. Tompa Sándor 
és Török Zsolt – gyarapította.

2007. július 17.
Manninger Jenő, a Fidesz képviselője interpellációt 
nyújtott be a miniszterelnökhöz Csapás a vasútra, 
csapás a vidéki Magyarországra. Miért a megszünte-
tés a korábban beígért fejlesztések helyett? címmel. 

Manninger Jenő a szakminiszter közelmúltbeli, 
942 kilométernyi vasúti személyforgalom megszün-
tetésének bejelentéséről szólva nem tartotta elfogad-
hatónak a bejelentés indoklását, hogy tudniillik az 
intézkedés által megtakarítható 6 milliárd forint, 
mert ez az összeg a MÁV éves veszteségének mind-
össze 8 százaléka. Elmondta, hogy a halálra ítélt 
vasútvonal tekintélyes hányada az Ormánságban, 
Dél-Békésben, Észak-Borsodban és az Ipolyságban 
található, jobbára hátrányos helyzetű települések kö-
zelében, s hogy a döntés előtti egyeztetés az érdek-
szervezetekkel elmaradt, nem is beszélve az érintett 
önkormányzatokról. Mindezt a vidékellenes straté-
gia részének vélelmezte. A beígért fejlesztés helyett 
– mondta – az önök kormánya a megszüntetést, a be-
zárást, a rombolást képviseli. 

Az interpellációra dr. Kóka János miniszter vála-
szolt, aki a kérdésbe foglalt állítást politikai indíté-
kúnak minősítette. A tervezett intézkedést a reform 
részének tartotta, kijelentvén, hogy lehetősége sincs 
eltekinteni ettől a reformtól, mert a vasút igen rosz-
szul kihasznált mellékvonali infrastruktúrájának, 

s elavult hálózati rendszerének európai uniós szintre 
való felzárkóztatásához több száz milliárd forintra 
lenne szükség, meg oka sincs eltekinteni a reform-
tól, mert az a jogalkotásban és a vasút vezetésében 
folyamatosan végigvitt cselekvéssorozat, amely a 
mainál színvonalasabb szolgáltatás nyújtásához ve-
zet. Igen hosszú válaszában kitért arra, hogy az uniós 
források elnyeréséhez, a közszolgáltatási szerződés 
megkötéséhez haladéktalanul rendbe kell tenni a 
MÁV gazdálkodását, mert ez is feltétele a jelentő-
sebb fejlesztéseknek. Az a 28 mellékvonal, amiről 
beszélünk – mondta –, a MÁV pályahálózatának 12 
százalékát teszi ki, a személyszállításnak azonban 
mindössze körülbelül egyetlen százaléka valósul 
meg rajta. Az utasok kevesebb, mint 2 százaléka, 
átlagosan kevesebb, mint 20 fő veszi igénybe ezeket 
a szerelvényeket. Nagyon sok esetben, hogyha min-
den egyes utasért külön-külön taxit küldenénk, az is 
olcsóbb lenne, mint egy-egy ilyen vonal fenntartása. 
A veszteség további részletezését a házelnök sürge-
tésére a miniszter azzal fejezte be, hogy „széles körű 
társadalmi, politikai és regionális egyeztetésnek né-
zünk elébe”. 

Viszontválaszában az interpelláló képviselő töb-
bek között hiányolta a minden a vasútvonalra kiter-
jedő szakértői tanulmányokat, s feltételezve, hogy 
a kormány utóbb a vasútnál drágább buszközle-
kedést is megszűnteti, a miniszteri választ nem fo-
gadta el. 

Ellentétben az éles támadásra összezáró, s igen-
nel szavazó kormánytöbbséggel. Amelyben azon-
ban már négy „elhajló” szocialista képviselő akadt; 
a nemmel szavazó Mécs Imre, valamint Fetser Já-
nos, Gúr Nándor és Zatykó János, akik tartózkod-
tak a szavazástól. 

2007. október 8.
Keleti György, az MSZP képviselője interpellációt 
nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez 
Kisbér, Oroszlány és környező településeinek közle-
kedéséről címmel. 

A szocialista képviselő három kérdést tett fel. 
Az első: Ez év tavaszán a Környe–Kisbér–Pápa kö-
zötti vasúti szárnyvonalon megszűnt a személy-
szállítás. A gazdaságossági okokból szünetelő szol-
gáltatás helyett vonathelyettesítő buszjáratok szál-
lították az utasokat, kiegészítve az amúgy meglévő 
Volán-járatokat. A szolgáltatást elfogadták és meg-
szokták a település lakói. Augusztus elsején azonban 
a megállóban hiába vártak az utasok a menetrendben 
is szereplő buszokra, a vonathelyettesítő járatok is 
megszűntek. Erről sem az utazóközönséget, sem a te-
lepülések önkormányzatait előzetesen nem tájékoz-
tatták. Kérdésem: létezik-e szabály, hogy előzetesen 
értesíteni kell az utazóközönséget, akár busz-, akár 
vonatmenetrend-változás esetén? Ha igen, miért 
nem tartották be? A második kérdés: Több mint fél 
éve az utazóközönség megelégedésére a MÁV az elő-
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városi forgalom keretén belül menetrendbe állította 
az Oroszlány–Budapest járatot. Ezért egyre többen 
választják a személyautó és a buszjárat helyett a vo-
natközlekedést, amely a Déli pályaudvarra szállítja 
őket, ahonnan egész Budapest jól elérhető. A járatok 
kihasználtsága fokozatosan javult, különösen azóta, 
hogy a kistérség lakói közül is egyre többen veszik 
igénybe. Sajnos már a MÁV is megerősítette, hogy 
az Oroszlány–Budapest elővárosi vonal a most ké-
szülő új menetrendben nem szerepel. Megszűnik. 
Kérdésem: mi indokolja, hogy a valóban korszerű 
elővárosi közlekedés lehetőségétől, annak előnyei-
től, a fővárosba utazók kulturált körülményeitől 
megfosszák Oroszlány város és környékének lakóit? 
A harmadik kérdés: Úgy tudni, hogy a Komárom-
Kisbér-Mór-Székesfehérvár fővonalon is megszű-
nik a személyszállítás. Döntés ugyan még nincs, de 
mint lehetőséget nem vették le a napirendről. Ezzel 
a Bakonyalja vasútvonalain a személyszállítás meg-
szűnne. Kérdésem: miért nem ésszerű menetrendi 
változtatással segítik gazdaságosabbá tenni a Ko-
márom-Székesfehérvár fővonal személyforgalmát 
az esetleges megszüntetés helyett? 

Dr. Garamhegyi Ábel államtitkár az első kérdésre 
válaszolva elmondta, hogy a szolgáltató köteles a me-
netrendváltozást annak hatálybalépése előtt legalább 
15 nappal az érintett utasforgalmi létesítményeken 
hirdetményben közzétenni, s az említett esetben 
az érintett önkormányzatok már a júniusi egyezteté-
sen tudomást szereztek az átlagosan alig 8 fővel köz-
lekedő járat megszüntetéséről, sőt, jegyzőkönyvben 
vállalták, hogy ők is részt vesznek a tájékoztatásban. 
Ami a második kérdést illeti, az Oroszlány–Budapest 
közötti közvetlen vasúti összeköttetés módosítására 
az osztrák vasút kezdeményezésére végrehajtott eu-
rorégiós vonatok menetrendi változása miatt kény-
szerült a MÁV. A tárca a technológiai lehetőségeket és 
a kapacitáskihasználtságot, az ütemességi szempon-
tokat is figyelembe véve, természetszerűleg az iskola- 
és munkakezdéshez igazodva, a reggeli és délutáni 
órákban két-két közvetlen vonatpár beállítását tartja 
lehetségesnek. A közvetlen járatokon felül a MÁV ak-
tuális menetrendtervezete napi 14 átszállásos eljutási 
lehetőséget biztosít az oroszlányi utasok részére, Bu-
dapestről pedig napi 15-öt, amelyek menetidejüket 
tekintve több esetben még kedvezőbbek is, 10 perccel 
rövidebbek a közvetlen járatnál. A térségi közlekedés 
helyzetének megítéléséhez nem hagyható figyelmen 
kívül, hogy a vonatok mellett a Volán-járatok nagy 
számban állnak az oroszlányiak rendelkezésére, Bu-
dapestről hétköznapokon 9 közvetlen autóbuszjárat 
és 26 átszállásos járat indul Oroszlányra, visszafelé 
pedig 8 közvetlen és 30 átszállásos járat közlekedik. 
Végezetül a harmadik kérdésre, a Komárom–Székes-
fehérvár vasútvonal helyzetét illetően az államtitkár 
megerősítette, hogy ebben az ügyben döntés még 
nem született, és kijelentette, hogy az érintettek be-
vonása nélkül nem is fog. 

A viszontválaszt az interpelláló képviselő ugyan-
csak három részre bontotta. 1. Nincs oka kételked-
ni azoknak a polgármestereknek a szavaiban, akik 
megkeresték, és azt mondták, hogy nem kaptak elő-
zetes tájékoztatást. És tűrhetetlennek vélelmezte 
a vonathelyettesítő járat előzetes bejelentés nélküli 
megszűntetését. 2. A két hete nulláról indult tárgya-
lások valóban eredményeseknek bizonyultak, kiegé-
szítve egy, a válaszban nem említett ígérettel, hogy 
a majdan itt közlekedő szerelvények európai színvo-
nalúak lesznek. 3. A lakosság azt szerette volna elér-
ni, amit az államtitkári válasz ígéretként tartalmaz, 
ezért Keleti György mindhárom „lécrezgető” választ 
(bevállalva az ellenzéki felzúdulást) elfogadta. 

2007. október 29.
Tilki Attila, a Fidesz képviselője interpellációt nyúj-
tott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez Vég-
leg lejtőn a vasút? címmel. 

Dr. Tilki Attila nehezményezte, hogy a MÁV által 
decemberre tervezett 38 vasúti mellékvonal térségi 
kezelésbe adását ismét nem előzte meg érdemi tár-
sadalmi egyeztetés. Elmondta, hogy bár a gazdasági 
kormányzat a korábbi vasútvonali mellékvonal-meg-
szüntetések alkalmával milliárdos megtakarításokat 
ígért a közvéleménynek, e döntések hozadéka az el-
vártnak csupán töredéke. A közlekedési tárca évek 
óta nem képes megállítani a magyar vasút fizikai 
és szolgáltatási színvonalának fokozatos romlását, 
miközben az unión belül is felértékelődik a vasút 
szerepe. Nem a költségcsökkentés jelszava mögé búj-
va kellene a vasút tönkretételén ügyködni, hanem 
mind a hazai, mind pedig az uniós elvárásoknak 
megfelelően a még meglévő infrastruktúrát fejlesz-
teni. Az unió 2007 és 2013 között a magyar közle-
kedésfejlesztésre elkülönített 1700 milliárd forintos 
csomagjából bőven jutna a vasútfejlesztésre is; ami-
ből nemcsak a törzsvonalakat kell fejleszteni. Az EU 
mindenben segítő szándéka ellenére azonban a kor-
mány a vasúti közlekedésfejlesztéssel szemben épp 
a közútit támogatja. Miért?

A kérdésre válaszoló dr. Garamhegyi Ábel állam-
titkár állította, hogy végleges döntés nem született, 
s ezért nem felel meg a valóságnak, hogy az egyez-
tetésen kész tények elé állították az önkormányza-
tokat. Úgy vélte, hogy a jövő évi költségvetés vitája 
közben az adófizetők pénzének felhasználása igen 
aktuális kérdés. A szocialista–liberális kormány – 
mondta – úgy határozott, hogy mind a hazai, mind 
az uniós forrásból kizárólag olyan fejlesztéseket tá-
mogat, amelyek az emberek többségének nyújta-
nak valós, fenntartható előnyöket. Ilyen a közösségi 
közlekedés vonzóbbá tétele. Ezt azonban akkor ér-
hetjük el, ha azokat a vonalakat tartjuk az országos 
hálózatban, amelyek esetében ez valóban indokolt. 
Pontosan azért, hogy ezek a döntések helyi szinten 
kerüljenek kidolgozásra, 2007 áprilisa óta dolgoznak 
a regionális közlekedési irodák, amelyek az állami, 
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önkormányzati, lakossági, szolgáltatói érdekeket 
összehangolva megkezdték a közösségi közlekedé-
si hálózat egységesítésével kapcsolatos, hosszú évek 
óta halogatott intézkedések előkészítését és végre-
hajtását. Elindult az átszállási kapcsolatok javítá-
sát és az indokolatlan párhuzamosságok kiszűrését 
célzó menetrend-összehangolási folyamat, ezen be-
lül a tényleges utazási igények felmérése 2007-ben 
hat régiót felölelő teljes utasszámlálással. Nem fedi 
a valóságot, amit a képviselő úr állít, hogy az unió 
elvárásai szerint vasútfejlesztésre a források leg-
alább 50–60 százalékát kell fordítani. Egyértelmű 
az Európai Bizottság elvárása: a közúti fejlesztésre 
fordított összeg ne haladja meg a környezetkímélő 
közlekedésfejlesztésekre, tehát vasúti beruházásokon 
túl még a közösségi közlekedésre, valamint a víziút-
fejlesztésre fordított összeget. A közúti fejlesztések 
aránya a fejlesztésekre szánt kerethez képest ennél 
is kisebb arányt, 43,5 százalékot tartalmaz. 

Dr. Tilki Attila viszontválaszában cinikus ma-
gatartásnak tételezte, hogy a mellékvonalakat ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került önkor-
mányzatok kezébe akarják adni. Elmondta, hogy 
a térségében lévő 56 település közül 51 ilyen. Hogyan 
fogják ők térségi szinten ezeket üzemeltetni? A vá-
laszt nem fogadta el.

A parlament többsége, s ezen belül a kormánypár-
tiak többsége elfogadta. A szocialista kivételek száma 
azonban 13 volt. Közülük nemmel szavazott Fetser 
János, dr. Karsai József, Lombos István, Dr. Szép Béla, 
tartózkodott a szavazástól Borenszki Ervin, Demen-
di László, Farkas Imre, dr. Garai István Levente, dr. 
Jánosi György, Keleti György, Lénárt László, Lukács 
Zoltán és Tóth Károly.

*
Balla Mihály, a Fidesz és Nagy Andor, a KDNP kép-
viselője interpellációt nyújtottak be a gazdasági és 
közlekedési miniszterhez Nesze neked, Új Magyar-
ország! – meddig akar még a nép ellenében kormá-
nyozni? címmel. 

Balla Mihály megemlítette, hogy a Balassagyar-
mat és Ipolytarnóc közötti vonal megszüntetésének 
tavaszi híre Nógrád megyében óriási felháborodást 
és nem várt társadalmi-politikai ellenállást szült, 
amelynek következményeivel a tárca a döntése után 
október 18-án, a Szécsényben megtartott társadal-
mi egyeztetésnek nevezett fórumon szembesült. 
Az érintett települések valamennyi polgármestere, 
képviselő-testülete, a civil társadalmi egyesületek, 
a térség valamennyi országgyűlési képviselője párt-
állásától függetlenül egyként tiltakozott a tervezett 
vasúti szárnyvonal bezárása ellen. E vasút felszámo-
lását a helyiek szerint nem előzték meg pontos ha-
tástanulmányok. Az elképzelés nincs összhangban 
az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, a konvergen-
ciaprogrammal, az Európai Unió környezetvédelmi 
akcióprogramjával, és nem egyezik a magyar–szlo-
vák kormány közös térségfejlesztő elképzeléseivel 

sem. Elmondta, hogy a szlovákok évi 60 millióért 
átvennék a vasútvonal egy részének az üzemeltetését. 
Megkérdezte, hogy ami megéri a szlovákoknak, sőt, 
még fizetnek is érte, az miért nem éri meg nekünk.

A válaszadó dr. Garamhegyi Ábel államtitkár el-
mondta, hogy a szüneteltetés nem jelenti a vonalak 
végleges bezárását. Ott, ahol a mellékvonalon a vasút 
versenyelőnye nem rajzolódik ki, az országos háló-
zat helyett térségi vasutakká történő átalakítás vagy 
pályáztatás révén történő üzemeltetés a lehetőség. 
Ez a megoldás nem zárja ki közszolgáltatási szerző-
dés kötését a térségi vasút üzemeltetőjével. Ehhez 
négy szerződésre van szükség, a MÁV és az érintett 
társaság közti vagyonkezelési és bérleti szerződésre, 
a minisztérium és a társaság között pedig a pályahá-
lózat működtetési és közszolgáltatási szerződésére. 
Európában egyébként ez a jellemző működési mo-
dell. Az államtitkár sok minden más mellett összeve-
tette a hazai fejlesztéseket a környező országokéval, 
megemlítvén, hogy a visegrádi négyek országai kö-
zül a hazai közlekedési operatív programja tartalmaz 
legnagyobb arányban kötöttpályás finanszírozási 
projekteket. A mellékvonali elképzelés nincs ellent-
mondásban az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel, 
hiszen az alacsony forgalmú mellékvonalak térségi 
vasutakká történő átalakítására a ROP-ok forrásai 
igénybe vehetők. 

A viszontválasz lehetőségével Nagy Andor élt, 
bejelentvén, hogy a fejlesztésen kívül bármely más 
megoldás a helyben élők számára elfogadhatatlan, 
s az interpellálók ezért nem tudják a választ elfo-
gadni. 

A parlamenti kormánytöbbség viszont – öt MSZP-s 
nemmel és tíz MSZP-s tartózkodással – a választ el-
fogadta. A szocialisták közül nemmel szavazott Bo-
renszki Ervin, Godó Lajos, dr. Karsai József, Lombos 
István, dr. Szép Béla; tartózkodott Demendi László, 
Farkas Imre, dr. Garai István Levente, dr. Géczi József 
Alajos, dr. Jánosi György, Keleti György, Lénárt Lász-
ló, Lukács Zoltán, Nagy Jenő és dr. Nyul István.

*
Bebes István, a Fidesz képviselője interpellációt 
nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez 
Hová vezet a vasút? címmel. 

Bebes István a tavaszi vonalszakasz-megszün-
tetések viszonylagos eredménytelenségére utalva 
kérdőjelezte meg a tervezett bezárások értelmes vol-
tát. Tolmácsolta a körmend–zalalövői vonalszakasz 
megszüntetése ellen fellépő helyi polgármesterek 
álláspontját, akik szerint ez a szakasz a 86-os út 
megnövekedett teherforgalmának levezetésére is 
alkalmas lehetne. Azt kérdezte, hogy milyen indo-
kok késztetik a kormányzatot a vasút szakadékba 
sülyesztésére.

A válaszadó dr. Garamhegyi Ábel államtitkár el-
mondta, hogy a vasút fenntartására és fejlesztésé-
re vonatkozó kérdéseket a konvergencia-program 
és a költségvetés lehetőségeivel összhangban, de 
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a társadalom igényeinek alárendelten mérlegelik, 
s jelenlegi kimutatásuk szerint durván 1–5 száza-
lékra tehető az a népesség, amely a vonatközlekedést 
a vasúti mellékvonalakon igénybe veszi. Az említett 
Körmend–Zalalövő vasútvonalat naponta átlagosan 
163 utas veszi igénybe, tizenkettő vonatonként. A pá-
lya rossz állapota miatt évek óta nincs számottevő 
teherforgalom. A nemzetközi kapcsolatnak nincs 
gazdasági jelentősége, áruforgalom nincs, határ-
átlépő utasforgalom nagyságrendileg nem volt ki-
mutatható. Az államtitkár hozzá tette, hogy forgal-
mi, hatékonysági és költségvizsgálatokon alapuló 
hatástanulmányok alapján határozták meg azokat 
az alapelveket, amelyek alapján mérhető a vizsgált 
viszonylatok társadalmi hozzáadott értéke. Az utas-
forgalmi adatokon túl megvizsgálták a közút-vasút 
közti helyettesíthetőséget, a fejlesztési terveket, va-
lamint az áruszállítás jelenlegi és lehetséges meny-
nyiségét, elemezték, hogy az adott térségben mi-
lyen szerepe van és lehet vasúti vonalnak, felmérték 
a környezetvédelmi szempontokat, a közlekedési 
módok költségvetési forrásának nagyságát és azt is, 
hogy a döntések milyen hatást gyakorolnak az érin-
tett szolgáltatókra és munkavállalóikra. Foglalkoz-
tak még az adott vonal esetleges további egyéb cé-
lú, például turisztikai hasznosításának lehetőségé-
vel és a vonalaknak az érintett önkormányzatok 
és egyéb szervezetek részére történő átadásának 
kérdéseivel. A vizsgálat adatait és legfontosabb ta-
nulságait a minisztérium honlapján közzé tették, 
november 7-éig továbbra is várják a véleményeket. 
A társadalmi egyeztetéseket követően valamennyi 
szempont együttes mérlegelésével hozzák majd meg 
a végleges döntést, hogy mely mellékvonalakon ren-
deljék meg 2007–2008-ra a vasúti személyszállítást, 
de nem elsődleges cél a vasúti mellékvonalak bezárá-
sa. Azokon a mellékvonalakon, ahol a vasút verseny-
előnye nem rajzolódik ki, a térségi vasutakká történő 
átalakítás továbbra is lehetséges. A megtakarítások 
pedig jelentősen módosulhatnak annak függvényé-
ben is, hogy a hálózatracionalizálás folyamatában 
a szükséges szervezeti és hatékonysági intézkedések 
hogyan történnek meg. 

A viszontválaszban Bebes István megemlítette, 
hogy a Körmendet és Zalalövőt összekötő vona-
lat a 2003. évi országos területrendezési terv hazai 
törzshálózati vonalnak minősítette, s egy későbbi, 
minisztériumi levél félreértésből eredőnek tartotta 
azokat az információkat, amelyek szerint a MÁV Rt. 
törzshálózati vonalat bezárna. Jelezte, hogy a kam-
pányidőszakban a kormány 100 millió forintot köl-
tött erre a mégiscsak bezárandó vasúti vonalsza-
kaszra, amelynek forgalmát Volán-buszokkal a 86-
os halálútra szándékoznak terelni. Az államtitkári 
választ – szemben a később szavazó országgyűlési 
többséggel – nem fogadta el. 

A szocialisták közül nemmel szavazott Frankné 
dr. Kovács Szilvia, Godó Lajos, dr. Karsai József, Rába 

László, dr. Szép Béla; tartózkodott Borenszki Ervin, 
Farkas Imre, dr. Garai István Levente, dr. Géczi Jó-
zsef Alajos, dr. Jánosi György, Keleti György, Lénárt 
László, Lukács Zoltán, dr. Nyul István és Tóth And-
rás. Ők is tizenöten voltak.

*
Fónagy János és Balog Zoltán, a Fidesz képviselői, 
interpellációt nyújtottak be a gazdasági és közleke-
dési miniszterhez Hogyan gondolkodnak a vasútról 
Európában, és mit gondolnak a vasútról Magyaror-
szágon? címmel. 

Dr. Fónagy János úgy vélte, hogy pártállásra való 
tekintet nélkül az országgyűlési képviselők többsége 
egyetért vele abban, hogy a növekvő áruszállítást és 
személyközlekedést a közutak a remélt fejlesztések 
után sem képesek levezetni, nem képesek a növekvő 
tranzitforgalmat az országon átvezetni. Ezt a gondot 
Európa minden fejlett vagy fejlődő országa a vasúti 
hálózat fejlesztésével igyekszik megoldani, csak Ma-
gyarország nem. Miért nem? 

Erre az egyszerű (ám általam kétségkívül tovább 
csupaszított) kérdésre dr. Garamhegyi Ábel állam-
titkár olyan hosszan válaszolt, hogy háromszor is 
csengővel intette az elnök a válasz befejezésére. Lé-
nyegében azt fejtegette, hogy nem teljesen úgy van 
nyugaton, ahogy azt az interpellációban állították, 
ott az itthon most kezdődő hálózat-racionalizálás 
már régebben megtörtént, a veszteség miatt koráb-
ban felfüggesztett személyszállítást csak némely 
mellékvonalon és kísérleti jelleggel, de kevés siker-
rel próbálják újjáéleszteni, mint ahogy nálunk sem 
a mellékvonalak végleges bezárása az első szóba 
jöhető megoldás. Nálunk – mondta többek között 
– az európai színvonalú vasút nemcsak álom, hanem 
egy nagyon komoly terv végcélja.

A viszontválaszt az interpelláció másik benyújtó-
ja, Balog Zoltán adta meg, megemlítvén hogy a vá-
laszt nem fogadják el és nem fogadhatják el sem Ba-
lassagyarmat–Ipolytarnóc vasútvonal mellett élők, 
sem a Kecskemét–Fülöpszálás vasútvonal mellett 
élők, azaz mindazok, akiknek napi életvitelét sok 
tekintetben a vasút határozza meg. A választ nem 
fogadhatják el a bezárt bányák és gyárak többségé-
ben munkanélküli dolgozói, akik Putnokon, Sátán, 
Bótán, Nekézsenyben, Csokvaományban, Nagy-
visnyón laknak, az ország talán legszebb vezetésű 
vasútvonalának mentén, Putnok és Szilvásvárad 
között. Nem fogadhatja el a magyar vidék, és a vá-
laszt nem elfogadó Balog Zoltán szerint azok a szo-
cialista képviselők sem, akik ismerik a magyar vidék 
sanyarú sorsát.

És noha a parlamenti többség elfogadta az állam-
titkári választ, a szocialista képviselők közül nemmel 
szavazott Fetser János, Godó Lajos, Jauernik István, 
dr. Karsai József, Lombos István, Paizs József, Szűcs 
Erika, illetve tartózkodott a szavazástól Demendi 
László, Farkas Imre, dr. Garai István Levente, dr. Gé-
czi József Alajos, dr. Jánosi György, Keleti György, 
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Keller László, Lénárt László, Lukács Zoltán, Nagy 
Jenő, dr. Nyul István, Rózsa Endre, Sós Tamás, dr. 
Szép Béla. Összesen huszonegyen voltak.

2007. november 12.
Czomba Sándor, a Fidesz képviselője interpellációt 
nyújtott be a gazdasági és közlekedési miniszterhez 
Mi indokolja a Záhony–Mátészalka közötti vasúti 
személyszállítás megszüntetését? címmel. 

Az interpelláló képviselő megdöbbentőnek ne-
vezte a Mátészalka–Záhony közötti vasútvonalon 
a személyszállítás szüneteltetéséről szóló terveze-
tet. Azért, mert a minisztérium szerint is indokolt 
teherszállítás fenntartása a személyforgalom nélkül 
is sokba kerül, de elsősorban azért, mert a minisz-
térium honlapján megjelentetett utasforgalmi ada-
tokat valótlanoknak tartotta. A közzé tett felmérés 
szerint az utasforgalom 53 százaléka személygépko-
csin, 32 százaléka autóbuszon zajlik, és az utasoknak 
csupán 2 százaléka utazik vonaton. Ezzel szemben 
Újkenézből Vásárosnaményba átszállás nélkül csak 
munkanapokon lehet eljutni három járattal, Tor-
nyospálcától kezdve pedig nincs buszjárat Vásáros-
naményba. A statisztikában szerepeltetett csuklós 
busz pedig nem létezik. A vonatok helyett tervezett 
autóbuszos közlekedéshez nincs megfelelő minőségű 
út Mátészalka és Záhony között. A meglévő alsóbb-
rendű utak biztonságos közlekedésre alig alkalma-
sak, télen pedig sokszor járhatatlanok. A jelenlegi 
buszjáratok menetideje Vásárosnamény és Máté-
szalka között ma is 45 perc és 1 óra 10 perc között 
van, szemben a vonat 33 percével, Vásárosnamény 
és Záhony között pedig egyáltalán nincs közvetlen 
buszjárat. Több más adatot is tényekként említett, 
amelyek egyáltalán nem teszik szükségessé, hogy 
az egyik legbiztonságosabb közlekedési lehetőséget 
a térségben teljesen felszámolják. 

A kifejtettek szinte minden szavát vitatta az in-
terpellálónak válaszoló dr. Kóka János miniszter. 
Például azt állította, hogy a Záhony és Mátészalka 
közötti vasútvonalakon Czomba Sándor állításával 
szemben közlekednek buszok, sőt, hogy a buszok 
ötöde csuklós busz. Ezt megelőzően azonban általá-
nosságban fogalmazva említette meg, hogy a mellék-
vonalak fenntartására, folyamatos üzemeltetésére az 
adófizetők pénzéből évi 10 milliárd forintot fordít az 
állam, és hogy minden egyes forinthoz, amit az uta-
zók fizetnek ki a vonatjegyért, az állam másik 5–6 
forintot tesz hozzá annak érdekében, hogy finanszí-
rozható legyen a vasút fenntartása. Mindemellett a 
gazdasági és közlekedési miniszter bejelentette, hogy 
a minisztériumon belül napokon belül össze fog állni 
az a döntés-előkészítő anyag, amelynek birtokában 
felelős szakmapolitikai döntések hozhatók. Addig 
azonban, ameddig nincsen döntés, mondta, tisztelet-
tel kéri a képviselő urat, hogy ne riogassa az érintett 
lakosságot megszüntetéssel, meg azzal, hogy nem 
fognak tudni mivel iskolába, munkába járni, mert 

az állam természetesen biztosítja a felelősségi köré-
be tartozó közszolgáltatást. 

Nem én riogatok, mondta erre Czomba Sándor, 
hanem önök riogatnak. Hozzá tette, hogy pontról 
pontra tudná cáfolni a miniszternek a térség ada-
taira vonatkozó állításait, megjegyezte, hogy csak 
Záhonyból huszonhét diák utazik mindennap a vá-
sárosnaményi szakközépiskolába, s ha ezt nem hiszi 
a miniszter, jöjjön el, győződjön meg róla. Mi követ-
kezik, tisztelt képviselőtársaim, kérdezte, fölszórják 
sóval a vidéket? Azt kérte a vele szemben ülő vidéki 
képviselőtársaitól, hogy ne szavazzák meg azt, amit 
a miniszter válaszként mondott, ne statisztáljanak 
ahhoz, ami itt, Magyarországon a vasúttal kapcso-
latban történik. 

Az országgyűlés kormánypárti többsége ugyan 
elfogadta a miniszteri választ, de a nemek sorát öt 
szocialista képviselő – Demendi László, dr. Legény 
Zsolt, Lombos István, dr. Szép Béla, Tukacs István – 
gyarapította, s a szavazástól tartózkodó tizenöt kép-
viselő mindegyike – dr. Baráth Etele, Borenszki Er-
vin, Farkas Imre, dr. Géczi József Alajos, Godó Lajos, 
dr. Jánosi György, Juhász Ferenc, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, Kárpáti Tibor, Keleti György, Lénárt László, 
Lukács Zoltán, Nagy László, Tóth József, dr. Vojnik 
Mária – a szocialista frakció tagja volt. 

*
Turi-Kovács Béla, a Fidesz képviselője interpellá-
ciót nyújtott be a gazdasági és közlekedési minisz-
terhez Arccal a vasút ellen, szemben az emberekkel? 
címmel. 

Az interpellációt benyújtó képviselő szerint 
a Gyurcsány-kormány öt és fél évi, tervezést mellő-
ző tevékenysége olyan elképesztő és eddig ismeret-
len reformdühbe váltott, ami legutóbb a vasút ellen 
és ezen keresztül a kistelepülések ellen fordult. Úgy 
vélte, hogy a vasút védelme, a létesítmények meg-
őrzése és annak lehető legjobb kihasználása egész 
térségek számára jelenti a biztonságosabb jövőt, 
és hosszú távon a vasúti közlekedés minél nagyobb 
súlyú szerepvállalására van szükség, mert az terület-
kímélő, mert a hazai hálózata adott, mert a közúthoz 
képest 5–8-szor kevesebb energiát igényel azonos tö-
meg elszállításánál. A villamos vontatás nincs kötve 
a kőolajhoz, sőt, az alternatív energiaforrások rá-
építhetők. A vasút a közútnál jóval biztonságosabb. 
Olyan értéknek tételezte az európai uniós átlagnál 
sűrűbb magyarországi vasúti hálózatot, amelyet meg 
kellene védeni. Szerinte pontos és előrelátó tervek 
alapján, mindössze évi 240 kilométer folyamatos 
rehabilitációjával a vasút megújítható lenne. Az em-
berek, mindenekelőtt a vidéken élők teljes semmi-
bevételét jelenti az, amikor a kormány fejlesztések 
helyett a sokkal egyszerűbb felszámolást választja. 
Több kérdést tett fel a miniszternek, és az utódjának 
is, a többi között azt, hogy személyes felelősséget 
vállalnak-e a kistérségek számára életet adó vasút-
vonalak megszűntetéséért. 
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Dr. Kóka János miniszter válaszában azt kérdez-
te, hogy a vidék számára a szebb, a biztonságosabb 
jövőt valóban a négy–öt, esetenként tíz–húsz utas-
sal közlekedő vonatok jelentik? Hogy szükség van-
e olyan vasútvonalak fenntartására, amit valójában 
nem használ senki. És miért ne helyettesítsük Vo-
lán-járatokkal az elhagyatott, most már az eredeti 
célját nem szolgáló vasútvonalakat? Németországi 
példával előhozakodva, elmondta, hogy az ottani 
közlekedési miniszter valóban használt vasútvo-
nalakon fejleszti a szolgáltatást, bevezeti az ütemes 
menetrendet, felújítja a pályát és felújítja a vasútiko-
csi, tehát a gördülőállományt is. De ott, ahol nincs 
szükség rá, mert már rég kiváltották az emberek a 
saját közlekedési igényeikben a vasutat autóbusszal, 
ott kár ezt erőltetni. Nem emiatt lesznek a vidéken 
munkahelyek, nem ebből lesz megélhetés, nem eb-
ből lesz több foglalkoztatás, nem ebből lesznek jobb 
iskolák, hanem abból, ha az adófizetők pénzét cél-
szerűbben használjuk föl. Nem célszerű felhaszná-
lás, ha 10 milliárd forintot egy évben elköltünk arra, 
hogy olyan vasúti mellékvonalakat finanszírozzunk, 
amelyeken átlagban járatonként 23 utas ül, mert he-
lyette kisbuszt küldhetünk, sőt nagyon sok esetben 
személyautót küldhetnénk az utasokért, ugyanazzal 
a költséggel lehetne ezt megoldani. A miniszter moz-
donyok környezetvédelmi szempontból fontos cse-
réjének árát újabb tízmilliárdokra becsülte, amit az 
utas nélküli mellékvonalakon nem tartott szükséges 
kiadásnak. Ezzel szemben az elmúlt öt év valóságos 
és szükséges vasúti fejlesztéseit sorolta fel. Végeze-
tül leszögezte, hogy mindenütt fenn fogja az állam 
tartani a közösségi közlekedést, s ahol célszerűbb, 
ott autóbusszal tartja fenn. 

A viszontválaszban az interpelláló képviselő fáj-
dalmasnak nevezte, amiért nem tudják, vagy nem 
akarják őt megérteni, mert egészen másról van szó, 
mint 10 milliárd forintról. A miniszter nem tudhat-
ja, amit ő tud, hogy például egy Mezőtúr–Oroshá-
za–Mezőhegyes vonalon Pusztabánrévéről hogyan 
lehet a piacra bejutni. Emellett felháborította, hogy 
a miniszter az egyébként büdös, lerobbant, közleked-
ni alig tudó autóbuszokat környezetbarátabbaknak 
nevezte a vonatoknál. Kijelentette, hogy a válaszát 
nem fogadja el. 

A parlamenti kormánytöbbség leszavazta az ellen-
zéket. És ezúttal a szocialisták közül csak hárman 
szavaztak nemmel: dr. Kökény Mihály, dr. Szép Béla 
és Tukacs István. A szavazástól azonban huszon-
egyen tartózkodtak: dr. Baráth Etele, Borenszki Er-
vin, dr. Buzás Péter, Demendi László, dr. Faragó Péter, 
Farkas Imre, Fetser János, Gazda László, dr. Géczi Jó-
zsef Alajos, dr. Jánosi György, Juhász Ferenc, Kárpáti 
Tibor, Kovács Tibor, Lombos István, Mécs Imre, Nagy 
Jenő, Nagy László, Rózsa Endre, dr. Szakács László, 
Tóth András, Tóth József. 

Összesen tehát huszonnégyen vétettek a frakció-
fegyelem ellen.

2007. november 20., délelôtt
A TÖOSZ kibővített elnökségi ülésén vitatták meg 
a résztvevők a szakminisztérium október 25-ei be-
jelentése nyomán kialakult helyzetet. A bejelentést, 
amint az ismeretes, a közforgalmú személyszállí-
tási szolgáltatás-kínálat kialakításáról az országos 
önkormányzati szövetségek, valamint az érintett 
társadalmi és érdekvédelmi szervezetek részvételé-
vel tartott fórumon – amelyen Kaszai János, Vésztő 
város polgármestere, Békés megyei tagozatvezető 
képviselte a TÖOSZ-t – Felsmann Balázs, a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztérium infrastruktúráért 
felelős szakállamtitkára tette meg. Valami olyasmit 
mondott, hogy a kisforgalmú vasúti viszonylatok 
szakmai vizsgálatának eredménye alapján 38 vasút-
vonalat országos hálózat keretében nem működtet-
nek tovább, s hogy azokat – amennyiben az érintett 
önkormányzatok november 7-éig írásban igénylik 
– térségi vasútvonalakká minősítik. Valószínűleg a 
szaktárca illetékeseit is meglepte, hogy a feltételek 
ismeretének hiányában és a rendkívül rövid határ-
idő ellenére 34 település önkormányzata időben igé-
nyelte az átminősítést. 

Az elnökségi ülés napjáig kialakult helyzetről azt 
lehetett tudni, hogy a beérkezett nyilatkozatok alap-
ján a minisztérium pályázatokat ír ki a térségi vas-
utak üzemeltetőinek kiválasztására, s közlése szerint 
a térségi kezelésre áttérni kész, de ezt határidőig nem 
jelzett önkormányzatok az átminősítéshez nélkülöz-
hetetlen fejlesztési szándékról november 7-e után is 
nyilatkozhatnak, ez azonban már nem lesz hatással 
a menetrendről szóló idei döntésre. Az ilyen vasút-
vonalakon december 9-e után személyszállítás nem 
lesz, de térségi vasúti közszolgáltatásként a következő, 
tavaszi menetrend készítése előtt megszervezhető. 

Kaszai János az elnökségi ülésen nyilvánvalóvá 
tette a helyzet ellentmondásait. Először is nem tud-
ni, hogy mekkora veszteséget hajlandó finanszírozni 
az állam, ha nem az állami mamutcég, hanem ön-
kormányzati közhasznú társaság vagy magáncég 
az üzemeltető. A mellékvonalakon keletkező vesz-
teségek ugyan megkurtíthatók – sajnos, elsősorban 
vasutasok elbocsátása révén –, de nem szüntethetők 
meg. Ma a bevétel 30 százaléka származik jegyel-
adásból, bérbeadásból, 70 százalék az állami pénz, 
s nem tudni, hogy ezt az arányt milyen mértékben 
szándékoznak csökkenteni. Az önkormányzatok-
nak adott tájékoztató szerint térségi vasúttársaság 
esetén az állam csak a „hatékonynak tekintett szol-
gáltatónak” hajlandó ellentételezni a veszteséget, a 
normatív alapon meghatározott támogatás mértéke 
nem tudható, noha a Magyar Vasúti Hivatal csakis 
olyan társaságnak adhat működési engedélyt, amely-
nek hároméves üzleti tervében az állami támogatás 
mértéke szerepel. Riasztó körülmény továbbá, hogy 
a térségi vasutak üzemeltetőjének olyan bérleti szer-
ződést kell kötnie a MÁV Zrt.-vel a pályahálózat 
működtetéséhez szükséges eszközökre, aminek díj-
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szintje „nem okozhat veszteséget a MÁV számára”. 
Olyan önkormányzat pedig nincsen, amely az állam-
vasút szolgáltatásaitól szabadulni akarván, ehelyett 
finanszírozni szándékozná MÁV-csoport 100 mil-
liárd forintos évi veszteségét. Kaszai János sajnála-
tosnak tartotta, hogy Vésztő polgármestereként átélt 
kétéves térségi vasúti kísérlet tanulságainak állami 
levonása elmaradt, ő maga azonban tapasztalt any-
nyit, hogy tudja: érdemes elszakadni a MÁV-tól. Egy 
önkormányzati tulajdonú vasúttársaság végre meg-
építhetné azt a 800 méteres sínpárt, amely Körös-
nagyharsány és Körösszeg között ismét összekötné 
a magyar és a román vasutat, aminek révén a 17–20 
százalékos munkanélküliséggel küszködő Észak-Bé-
kés ismét a prosperáló Nagyvárad vonzáskörzetébe 
kerülhetne. 

A TÖOSZ elnöksége a minisztériumi kezdemé-
nyezést elhamarkodottnak tartotta, a rövid határ-
idős ultimátumát pedig elfogadhatatlannak. Határo-
zatában fontosnak minősítette az alacsony forgalmú 
mellékvonalakra vonatkozó kérdések hosszú távra 
szóló megválaszolását, de felhívta a szakminiszter 
figyelmét arra, hogy a térségi vasutak szervezésé-
hez az érintett önkormányzatokkal érdemi párbe-
szédet kell folytatni, ami eddig elmaradt. A TÖOSZ 
elnöksége egyetértett az érintett települési polgár-
mesterek jogos kritikáival, emellett szolidaritásáról 
biztosította a megoldást kereső önkormányzatokat 
és azok vezetőit. 

Ez a határozat még aznap eljutott a GKM és az ÖTM 
miniszteréhez, emellett a társzövetségekhez és a saj-
tóhoz, s az elnökség ezzel bocsátotta útjára Kaszai 
Jánost, aki Vasutas Települések Országos Szövetsége 
által rendezett, délután egy órakor kezdődő tanács-
kozáson TÖOSZ-t képviselte. 

2007. november 20., délután
A Vasutas Települések Országos Szövetsége tanács-
kozásának százhuszonöt résztvevője – jobbára pol-
gármesterek – memorandumot fogalmazott meg és 
juttatatott el a parlament elnökének, a kormányfő-
nek, a gazdasági és közlekedési miniszternek, továb-
bá valamennyi országgyűlési képviselőnek. 

A memorandum szerint a vidéki vasúti vonalhá-
lózat teljes felszámolására irányuló, korrekt hatás-
tanulmányok nélküli, ellenőrizhetetlen adatokra 
épülő kampány
• nincs összhangban az Új Magyarország nemze-

ti fejlesztési tervvel, ellentmond az Európai Unió 
által elfogadott konvergencia program tézisei-
nek, a 6. Környezetvédelmi Akcióprogramjának 
és a Közlekedéspolitikai Irányelveknek, illetve fi-
gyelmen kívül hagyja regionalizációs politikáját 
és a fenntartható fejlődés stratégiáját;

• közlekedés-szakmai, környezetvédelmi és közellá-
tási szempontból megalapozottan kifogásolható;

• számottevő nemzetgazdasági megtakarítást nem 
tár fel, viszont társadalmi feszültséget generál;

• tovább rontja a vidék egyébként is kedvezőtlen 
demográfiai és infrastrukturális állapotát;

• gátolja az ígéretes – az Európai Unió által is kie-
melten támogatott – vidék- és határtérségfejlesz-
tési törekvéseket;

• visszaveti a vidéki turizmus fejlődését és gátolja 
az idegenforgalom egyenletes növekedését;

• generálja a munkanélküliséget és ez által fokozot-
tan hátrányos helyzetbe hozza az egyes régiókat. 
A dokumentumban hazai kísérleti eredmények-

re, és elkészített  megvalósíthatósági tanulmányok-
ra, illetve nemzetközi tapasztalatokra hivatkozva 
állították, hogy a fel nem tárt helyi szakmai, hu-
mán- és gazdasági forráslehetőségek egyesítése ré-
vén lehetséges a vonalbezárások helyett pozitív meg-
oldásra jutni.

A memorandum összegzésszerű megállapítása, 
hogy a vasúti mellék- és szárnyvonalak országos há-
lózata olyan közlekedési alágazat, amelyet nem meg-
szüntetni kell, hanem ésszerű regionális átszervezést 
és egy nem jelentős költségű felzárkóztató fejlesztést 
követően – a nyugati sikeres példák nyomán – térségi 
vasúti, vagy regionális intermodiális (vasúti, közúti, 
vízi) szervezeti egységekben, helyi és uniós források 
bevonása révén hatékonyan lehet működtetni.

A memorandumban megfogalmazott egységes 
álláspont, hogy 
• a vasúti mellék- és szárnyvonalak újra és újra fel-

parázsló ügye nem szűken vett vasútszakmai és el-
sősorban nem is pénzügyi-közlekedésgazdasági 
kérdéskör, hanem kifejezetten tárcaközi, euroré-
giós, térségfejlesztési, önkormányzati, környezet-
védelmi, szociális, oktatási, kulturális, turisztikai 
ügy, a Vidék-Magyarország ügye;

• az (össz)tömegközlekedés hatékonyabbá tétele ér-
dekében (össz)társadalmi ügy, amely a kormány-
koalíció szempontjából megkülönböztetett po-
litikai jelentőséggel, illetve súlyozottan nemzet- 
és külgazdasági hatással bír;

• a mellékvonal-hálózat teljes körű, vagy akár csak 
részbeni felszámolása számottevő költségvetési 
megtakarítást nem eredményez, ezzel szemben 
jelentős többszintű és -irányú társadalmi-gazda-
sági-politikai (alapos ok nélküli, elkerülhető!) fe-
szültséget generál.
A vasutas településszövetség mindebből eredően a 

mellék- és szárnyvonal-hálózatot olyan közlekedési 
alágazatnak tekinti, amelyet nem diktátumszerűen 
megszűntetni, hanem – a szaktárca legutóbbi állás-
pontját már elfogadva – átszervezni kell. 

Az aláírók álláspontja szerint a közlekedési szak-
tárcának az utóbbi időben tapasztalható vélemény-
változása – amely deklaráltan a térségi vasúti és re-
gionális közösségi közlekedés javítását célozza – né-
mi optimizmusra is ad okot, de hangsúlyozzák, hogy 
kizárólag az átszervezés, a közlekedés-modernizáció 
mentén tudják elképzelni a mellékvonalak jövőjét. 
Aggodalmuk, hogy sem a települési önkormányza-
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tok, sem a terület- és vidékfejlesztési szakemberek, 
sem a helyi politikusok, de még az országgyűlési 
képviselők sem rendelkeznek megalapozott, hig-
gadt, felelős döntést megelőző, széleskörű, korrekt 
információval a szaktárca kialakult szándékáról, 
cselekvési elképzeléseiről, operációs tervéről, illetve 
a napokban a tárca részéről deklarált térségi-regio-
nális vasúti struktúra alternatív modelljéről. Nem 
rendelkeznek továbbá olyan elemző-értékelő tanul-
mánnyal, kimutatással, amely akár csak vázlatos 
formában is bizonyítaná az eddigi vonalbezárások 
nemzetgazdasági-költségvetési hasznát, kimutatná, 
hogy a felszámolási folyamat indokolt, s hogy az álta-
la okozott feszültség legalább egyenes arányban van 
a pénzügyi megtérülés nagyságrendjével. 

Mindebből fakadóan a dokumentum megfogal-
mazói azt kérték a szaktárcától, hogy
• a társadalmi közmegegyezés fenntartása és a köz-

nyugalom megőrzése érdekében ne hozzon újabb 
deklaratív intézkedéseket; egyelőre, de legalább 
6 hónapig ne hozzon végleges döntést a mellék- 
és szárnyvonalak szüneteltetésnek nevezett be-
zárásról azon települések esetében sem, amelyek 
bármilyen okból nem jelezték a térségi vasúti át-
alakulásban vállalt szándékukat; 

• hagyja jóvá a 2008-as menetrendi évre áttérés za-
vartalansága érdekében ésszerű korrekciókkal 
már kiegészített, de vonalbezárásokkal nem szá-
moló – egyébként kész, egy mozdulattal beemel-
hető – menetrendtervezet-változatot; 

• vonja vissza az egyes települési önkormányzatok 
vezetői számára a mellékvonalaknak térségi vasúti 
infrastruktúrává történő átalakulására irányuló 
nyilatkozat megtételére vonatkozó tarthatatlan 
határidőt; 

• készítsen a várható változásokról, következmé-
nyekről a közvélemény és a szakma, de mindenek-
előtt az érintett települési önkormányzatok, térsé-
gek, régiók számára rövidtávon legalább vázlatos 
formában hatásbecslést, illetve párhuzamosan 
közép- és hosszú távú hatásvizsgálatot;

• terjessze ki a térségi vasúti hálózatba történő in-
tegráció lehetőségét a már „szünetelő”, vagyis már 
bezárt vasútvonalak mentén élő településekre is;

• nyújtson az átalakuláshoz egységes, jogi, eszköz- 
és szervezési keretfeltétel-rendszert és intézményi 
hátteret;

• hagyjon fel a szakmailag értelmezhetetlen, a nem-
zetközi gyakorlat szerint szakszerűtlen „vagy vas-
út, vagy közút” koncepcióval, és ebből eredően az 
egyik alágazat (meghatározóan a térségi kötött-
pályás közlekedés) indokolatlan, erőszakolt fel-
számolásával, elpusztításával;

• térjen át a „térben és időben” egymásra épülő, 
a másik alágazat pozitív kölcsönhatását természe-
tes módon feltételező „vasút is és közút is” – nem-
zetközi szakmai körökben általánosan elfogadott 
és gyakorolt! – stratégiára;

• dolgozzon ki a vasúti és közúti közlekedési alága-
zat térségi együttműködését jelenleg radikálisan 
elutasító koncepció helyett egymást kölcsönösen 
feltételező és harmonikusan, hosszú távon ered-
ményesen alkalmazható közlekedésstruktúra-mo-
dellváltozatokat; 

• kínáljon szintenként korrekt, hiteles társadalmi 
és szakmai konzultációs lehetőséget a tárgyilagos 
– országos – átszervezési terv kialakítása és meg-
valósítása érdekében;

• készítsen elemző-értékelő összegzést a 2006-os 
és az azt megelőző esetenkénti mellékvonalbezá-
rások és „szüneteltetések” gazdasági indokoltsá-
gáról és hasznosságáról.
A memorandum tartalmaz az országgyűlési kép-

viselőknek és a parlament elnökének címzett kérést, 
hogy tudniillik minél hamarabb fogalmazzanak meg 
és hagyjanak jóvá egy olyan határozatot, amely öt-
párti konszenzussal keretet és időtartamot jelöl ki 
a (reform)folyamat eredményessége érdekében. 

A kormányfőtől pedig azt kérték a dokumentum 
aláírói, hogy kezdeményezze egy olyan tárcaközi 
szakmai bizottság létrejöttét, amely civil szakér-
tőkkel együtt segíti és koordinálja ezt a folyamatot. 

2007. november 20., este
Iszonyú a kormány felelőssége, mert ha visszalép 
a reformoktól, akkor Magyarország soha nem indul 
el a fejlődés útján, mondta dr. Kóka János minisz-
ter a közszolgálati televízió Az este című műsorá-
ban. Arra a kérdésre válaszolt, hogy a minisztérium 
miért rendelte meg mégis 38 vasúti mellékvonalon 
a szolgáltatást. Hozzá tette, hogy az alapkoncepció-
ban a két koalíciós partner egyetért, de a szocialista 
párt kifogásolta, hogy nem szántak elég időt a fel-
számolás előkészítésére. 

„Én nem így látom”, mondta még, „erőteljes vitám 
van a szocialistákkal ezzel kapcsolatban. Úgy gondo-
lom, hogy a reformokkal kapcsolatos elbizonytalano-
dás egyik jele, hogy mindig van valamiféle ok-indok 
arra, hogy valamit miért nem lehet meglépni.” 

Igen, fentebb jól olvasták: felszámolásnak nevezte, 
amit a tárca előkészített. 

És amíg roppant nagy elánnal, lendületesen ma-
gyarázta, hogy nem lehet tovább finanszírozni egy 
ilyen, több évtizede rosszul működő képződményt, 
szinte kizárólag a mellékvonalak fölöslegességével 
azonosítván a vasút reformra szoruló nagy baját, 
bennem feléledt a remény. A memorandum talán 
legalább a szocialisták számára világossá tette, hogy 
nem reformot szándékoznak feladni, akik a megfon-
tolt konszenzuskeresést szorgalmazzák, s akik nélkül 
egyébként a reformot nem lehet végrehajtani.

Ekkortájt gondoltam arra, hogy az általam el-
képzelt – a fentiekben megvalósított – összeállítást 
a Vörös mozdony című kubista festménnyel illuszt-
rálhatom. Aczél Gábor
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har
cok Gyalog indult el november 

7-én a fővárosba Mali Zol-
tán, Drávapiski polgármes-
tere, hogy egy beruházáshoz 
megszerezze Lamperth Móni-

ka miniszter aláírását. Több mint egy hétig 
menetelt. Naponta huszonhét kilométert ha-
ladt, azt is kisebb, 3-4 kilométeres szakaszok-
ra osztva. Éjszakára olcsó szobákba, munkás-
szállásokba húzódott a fagy elől. Nem szer-
vezett, nem foglaltatott szállást, nem készü-
lődött bőröndökkel, és nem gyúrt edzésekkel 
a megpróbáltatásra. Egyszerűen fogta magát, 
és útra kelt azon a szerda reggelen.

Miután csat la kozom hozzá, 
és megemlítem, hogy ő tényleg 
fölmegy a miniszterhez, kijavít:

– Nem, nem úgy! Főőőmegyek… 
Én csak egy parasztgyerek va-
gyok.

Azért megadta a módját: kalap-
ban és felöltőben, minisztervizit-
hez illő öltözékben indult útnak, 
ám az első száz kilométer rendre 
levettette ruháit: három nap alatt 
háromszor ázott bőrig. 

– És ha jól látom, azok ott meg-
int hófelhők – mutat az ég felé. – 
A mecseki bakhátas szerpentinek-
nél rosszabb már nem lehet…

Most sapkát, dzsekit, sportcipőt 
húzott, és több réteg meleg ruha 
van rajta. Arca borostás, fáradtság 
mélyíti ráncait. Inkább vélnénk jól 
szituált hórukklegénynek, mint 
egy falu első emberének. No, nem 
is invitálták út közben, hogy el-
vinnék egy darabon…

Bal kéz felől nemrég hagyta el 
a 76-os kilométerkőnél lévő Bo-
zsik dűlőt, ahová megbeszéltük 
a találkozót.

– Bocs, amiért nem borotválkoz-
tam, de ebben a hideg szélben még 
lepattogna az arcom. Hogy lehet, 
hogy mindig szemből fúj? Pedig 
számítottam a hidegre, tudtam, 
fájni fog. Védekezem, akár a fó-
kák: némi zsírképzéssel – lapogatja 
meg széles mellkasát, s mosolyog-
va folytatja: – Anyósom csuda jó 
fej volt. Telefonált, hogy „ugyan 
ugorj már be hozzám, ha már gya-
logolni akarsz, csak harminc kilo-
méteres kerülő, csomagolok rántott 
húst, mert azt szereted…” 

Aligha ismerne rá most: nyú-
zott, kialvatlan, borostás, ám hu-
mora, derűje nem hagyta el. Még 
a szeme is nevet:

– Kérem szépen, ez itt száz-
húsz kiló színizom. Fogytam ed-
dig vagy tizenöt kilót. Tizenkettőig 
számoltam, amikor utoljára rá-
álltam az út mentén egy zöldséges 
mérlegére. 

Betérünk egy utunkba eső kocs-
mába, kólát és kávét rendel sok-
sok cukorral. Ez tartja életben, 
meg az esti ebéd. Útitársa (mert 

a hegymászóknak is van serpájuk) 
autóval követi, figyeli, vigyázza, 
és szárítgatja ázott ruháit. Oda-
haza egy másik csapat a családjá-
val van. Szerinte sokan nem sze-
retnék, hogy célba érjen. Mert fi-
gyelemfelhívásnak, tiltakozásnak 
szánja a 270 kilométeres utat, ami-
ért a falu sikeresnek tartott pá-
lyázatához nem sikerült megsze-
rezniük a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium támogatását. 

Baranya megye déli régiójában, 
az országhatár közelében Dráva-
piski egy százhuszonhét lelket 
számláló ormánsági kistelepü-
lés. Vajmi kevés lehetősége van 
a kitörésre, ám a község önkor-
mányzata nagy tervről álmodik: 
a vakokat és gyengén látókat tö-
mörítő szervezettel összefogva 
rehabilitációs központot építene. 
A község öthektáros közművesí-
tett telkén lenne az épület, amely-
nek tervei már elkészültek. Beru-
házók is jelentkeztek, s vettek in-
gatlant a faluban: a cégek mind-
egyike olyan eszközöket gyárt, 
amely kapcsolódik a projekthez. 
Anyagi segítséget is szereztek, öt 
éven keresztül évi 170–180 mil-
lió forintos támogatásra számít-
hatnak, magánadakozásból pedig 
40 millió forint gyűlt össze a cél-
ra létrehozott alapítvány szám-
láján. A projekt maga (amelyben 
az épületet ingyen tervezte egy 
Ybl-díjas építész) sikerrel jutott 
túl több szűrőn. A Dél-dunántúli 
Fejlesztési Ügynökség kiválónak 

ORMÁNSÁGIel camino
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ítélte a programot, a régiós fejlesz-
tési tanács is ellenszavazat nélkül 
fogadta el, ám a minisztériumi 
megítélés már nem volt ennyire 
kedvező. Az egyik főosztály töké-
letesnek ítélte, a másik rossznak, 
így a végső aláírás nem került rá 
a dokumentumra.

– Megakasztották a látáscent-
rum és rehabilitációs központ ter-
vét – magyarázza Mali Zoltán. 
A polgármester politikai akara-
tot sejt a történtek hátterében, 
aminek oka lehet, hogy február-
ban kilépett a szabaddemokraták 
pártjából (ahová a tavalyi válasz-
tási kampány idején tömegesen 
léptek be a vele rokonszenvezők). 
Más összefüggéseket is fejtegetett 
a drávapiski blogon, ám ezeket 
most egy legyintéssel elintézi:

– Nagyon nem szeretném, ha 
a menetelésem politikai színeze-
tet kapna. A látáscentrum miatt 
megyek, nem másért. Aki így gon-
dolja, az eljön, és kezet fog velem. 
Sokan megteszik. Akik pedig fúr-
ják a tervünket, azokra szót sem 
érdemes vesztegetni. Az egész ügy 
nagy tanulsága számomra, hogy 
beteg ez az ország, és beteg az em-
berek lelke.

Az internetes fórumon úgy fo-
galmazott: Ez lesz a megtisztu-

lásom útja. Akkor ott nem esett 
szó arról az ügyről, amit most fel-
emlegetnek: lopáson kapták egy 
vendéglőben. Jó volna helyére 
tennünk ezt is, mert ahány vele 
készült riport, annyi – ilyen vagy 
olyan – hangsúlyeltolódás.

– Jó. Öt éve történt. Elismerem, 
hülye voltam, hogy belekeveredtem 
a balhéba. Pénzbüntetésre ítéltek, 
kifizettem. De már nagyon úgy lát-
szik, hogy méltatlanul sokat kell 
törlesztenem! 

Szinte kínálkozik a demagógia, 
hogy néhányan közben milliókat 
vágnak zsebre, ám inkább azon 
érdemes morfondírozni: van-e 
olyan ember, aki még nem tett el 
vendéglői hamutartót? 

A fenegyerekség egyébként tős-
gyökeres az ormánsági emberek 
között. Drávapiski szülötte az a 
Tóth Kázmér, akit annak idején 
börtönbe csuktak, amiért szidta 
Rákosit. A ma is élő Margit mama 
apósa nevében írt levelet az ak-
kori belügyminiszternek, hogy 
nyárra engedjék már haza a Káz-
mért, mert a falu nem maradhat 
kovács nélkül az aratás idején. 
Majd télen tovább üli azt a négy 
évet. Tóth Kázmér egy hét múlva 
otthon volt, és nem kellett visz-
szamennie.

Ennyit a virtusról. Ettől már 
nincs is olyan távol ez a mostani 
nagy menetelés. Mégis, ma Ma-
gyarországon valóban nincs más 
eszköze egy polgármesternek, 
csak ez? Kellenek (lesznek?) XXI. 
századi Toldi Miklósok? 

– Nem vagyok naiv – felel a ki 
sem mondott kérdésre Mali Zol-
tán. – Csak egyszerűen nem nyug-
szom bele, hogy így semmibe vegye-
nek egy települést, lezúzzanak egy 
elképzelést, egy álmot. Nem akad-
tam volna ki, ha tudom, hogy hi-
báztunk. De nem így van, valaki 
leszólt, hogy elkaszálni. Nem kell 
ezt túlbeszélni és agyonpolitizál-
ni. Elviszem én a tervet, ha elsőre 
nem ment át. Ez a bé variáció. Ha 
pedig a miniszter asszony nem fo-
gad, ami meglehet, akkor a tervem-
nek van cé és dé pontja is. Mást ne 
mondjak: illendő volna a miniszter 
asszonynak viszonoznia a vizitet. 

Már a 6-os út mentén bak-
tatunk, ahol dudáló kamionok, 
fénykürtölő kocsik üdvözlik a ren-
díthetetlenül gyalogló polgármes-
tert. Sokan integetnek, néhányan 
el is kísérték egy-egy darabon. 
Nemrég rendőrök igazoltatták, 
s (lám, miként terjednek a hírek!) 
azt kérdezték tőle: Maga a vak pol-
gármester? A híre, még ha kis gel-
lerrel is, előbb jár, mint ő maga.

Az otthon maradottak közben 
lesik a híreket: mit intéz a polgár-
mesterük? Drávapiski környékén 
egy rövidke úton kívül 17 év alatt 
semmilyen, állami támogatást él-
vező beruházás nem volt, ezért 
olyan fontos az aláírás.

– Megesküdtem magamnak, 
és megígértem az embereknek, 
hogy elviszem a papírokat. Üze-
nem mindenkinek: jövök! Kicsit 
már fáradok, de mintha belül erő-
södnék. Nem láb kell ehhez, ha-
nem szív. Útközben csak imádko-
zom. Elmondok egy Miatyánkot, 
mindig valakiért vagy valamiért. 
A gyerekeimért, a faluért, az Or-
mánságért.

Indulás előtt még a kezét nyújt-
ja, és nem megszokásból mondja:

– Mennem kell… 
Azt hiszem, sok ember helyett 

gyalogol. Jakab Klára
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Fogalmam sincs, hogy Hanter volta-
képpen kicsoda, de a Drávapiskin lé-
tesítendő látáscentrum látványtervét 
és tervdokumentációját is tartalmazó 
blogjába október vége óta, két szűk hét 
leforgása alatt ezernél több bejegyzés 
került. Mali Zoltán egyik bejegyzése 
szerint a blog névadójának emléktáblát 
állíttat majd a leendő intézet falán, alat-
ta pedig egy internetezésre alkalmas e-
pont kap helyet.

Idézhetnék a tervdokumentációból is, 
például azt a részt, amely az első minisz-
tériumi elutasítás egyik vélelmezett fő 
okát cáfolja. A majdani intézet ugyanis 
a legkevésbé se szegregál, mivel az uszo-
dája, edzőterme és konferenciaterme 
a látók számára is látogatható leend. 
A bejegyzések azonban érdekesebbek. 
Közülük válogatok.

Zolival beszélgettünk a hátrányos 
helyzetűek, a rokkantak, a vakok ki-
látástalan helyzetéről, mikor belépett 
a Vakok Országos Szövetségének elnök-
helyettese. Zoli pedig felajánlotta a segít-
ségét. A vége pedig egy római Colosse-
um összefordítva, betonból és üvegből! 
Fodor Ágnes elnök asszonynak volt egy 
fantasztikus ötlete, amit beletettünk. 
Cigány családok fognak vakvezető ku-
tyákat tenyészteni és kiképezni. 

A vakok és gyengénlátók foglalkozá-
si rehabilitációjával ez ideig senki nem 
foglalkozott. Ehhez mi azt tervezzük, 
hogy a térség, a régió informális és egyéb 
feladatok ellátására szakosodott fizikai 
és szellemi központ legyen. 

Terveztek valami szakmásítást is? 
Természetesen. Eleddig a masszőr, il-

letve a kefekötő szakmák voltak a típus-

szakmák. Ma azonban a számítógépek 
egyre nagyobb térnyerésének eredmé-
nyeként asszisztensi, ügyfélszolgálati, 
telefonközpontos feladatokra kívánjuk 
képezni a vakokat és ezzel a tudással el-
helyezni őket a közszférában. 

Mindezeken túl a vakvezető kutyák 
elégtelen magyarországi kiképzési hely-
zetén kell javítanunk, s lovas mozgás-
rehabilitációt szeretnénk, hazánkban 
talán elsőként, lehetővé tenni, hiszen ez 
a hely erre a legalkalmasabb. 

Olyan törvényért kéne lobbizni, hogy 
pl. egy rendőrkapitányság ne a méreg-
drága tisztekkel szedesse fel a telefont. 
Tudjátok, az a baj, ha ma egy vak em-
ber munkát keres, udvariasan, de el-
küldik. 

Ma úgy megy nálunk, ahogy Zoli 
mondja. Hozzáteszem, ő az első Ma-
gyarországon, aki ezt csinálja. Mások 
szarnak az egészre. Holott pontosan 
a polgármesterek, Zoli módszeréhez ha-

sonlóan tudnák megtörni a jeget és a je-
lenlegi érdektelenséget. 

Itt Pesten meg az a gusztustalan, ami-
kor a szerencsétlen vak embert nem en-
gedték le a mozgólépcsőn, mert nem volt 
a kutyán szájkosár! 

Az ilyen jelenségek csökkentését cé-
lozza az érzékenyítő program az önkor-
mányzati, postai, közlekedési stb. dol-
gozók részére.

Még ha ellentmondásosan is, de ebben 
az állam pozitívan jár el és nem tudok 
rosszat mondani. Ma egy vak ember fog-
lalkoztatásának költségeit 100 százalék-
ban az állam megfizeti, illetve egy segítő 
munkavállaló bérének és járulékának 80 
százalékát. Ez nagyon jó dolog. 

Well, szerinted hány emberke tudja 
ma Magyarországon, hogy ha egy vakot 
foglalkoztat, ingyen munkaereje van, és 
gombokért tud hangos szoftvert felrakni 
a gépére, amitől a vak is tudja használni.
 (aczél)

November 15-én délelőtt a 2007–Egyenlő Esélyek Mindenki Számá-
ra Európai Év zárókonferenciáján a szociális és munkaügyi minisz-
ter többek előtt hangsúlyozott, határozott álláspontja volt, hogy nem 
enged a zsarolásnak, azaz nem hajlandó fogadni a hozzá november 
7-én, Drávapiskiből induló, s e napon megérkező, demonstratívan 
gyalogtúrázó polgármestert. Ezek után ezrek, talán tízezrek lélegez-
tek fel, amiért mégiscsak fogadta őt. Őt és csapatát, közte Fodor 
Ágnest, Vakok és Gyengénlátók Közép-magyarországi Regionális 
Egyesületének elnökét, aki korábban hiába akart bejutni hozzá, 
s aki Mali Zoltánhoz a főváros határában csatlakozott. 

haNter BloGja

mali: Szépjóestét! Túl vagyok a 6. napon is. Egy picit kivagyok, 
ma csak beköszönök. Eljutottam Dunaújváros végéig, elég volt. 
A vége jégesőben, szokás szerint. Na mindegy, túl vagyok rajta 
és kész. Mó: Szia Te Hős! Sokat gondoltam Rád, Zoli, küldtem 
az erőt. mali: Szia Mó! Köszönöm! Nagyon kezdek elfogyni 
agyilag, vicsorgok, mint egy hülye néha. talema: Ja az kimaradt, 
hogy a gyógytornászom is drukkol neked! Küld neked energiát.  
Mó: Talema, én is küldöm. Ciki, de még álmodtam is Zolival. 
mali: Csak az ember meg ne tudja. talema: Ciki, hogy Malival 
álmodtál? Mó: Talema, csak nem Te is? mali: Vacsiztam, de 
annyira röhögtem. Jó volt? Mondd, hogy jó! Mó: Jó vót, csak 
kevés! De betudtam a fáradtságnak. hanter: Hú, micsoda por-
nó-oldalakra tévedtem. kata: Hol? Hol? Hol? mali: Ez volt ma 
az első dolog, amitől mosolyogni tudtam, illetve találkoztam 
a TÖOSZ újságírójával, Klárikával, ő is nagyon aranyos volt.
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min
den

nap
ok Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) 2003-ban indította el 

e-Magyarország Programját. Ennek első szakaszában több ezer közösségi 
internet-hozzáférési pont jött létre. Az azóta megszűnt tárca jogutódjaként 
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) e-Magyarország Program 
2.0 elnevezéssel folytatója a sikeresnek mondható kezdeményezésnek. Az ed-

digi eredményekről, a fejlesztési lehetőségekről és a várható anyagi háttérről kérdezte Deb-
receni Győzőt, a tárca Infokommunikációs és eGazdaság Főosztályának vezetőjét munka-
társunk, Hajós Anna.

– Mi a célja az e-Magyarország 
programnak?

– A főcélt már elérte az IHM 
a létrejött közösségi pontokkal, 
amelyek általában nem egy, ha-
nem több számítógéppel felsze-
reltek; leggyakrabban közösségi 
terekben, könyvtárakban, ön-
kormányzatok helyiségeiben, 
létesítményeiben működnek. 
A feladat felvállalásakor a GKM 
tanulmányt készíttetett az előző 
szakasz eredményeinek és hibái-
nak vizsgálatára, amely viszgá-
lat az interneten is hozzáférhető. 
Az ennek alapján indított e-Ma-
gyarország Program 2.0 állam-
igazgatási, társadalompolitikai és 

– A honorálásuk a minisztérium 
dolga lesz?

– Vélhetően igen, ám a forrás-
gazdáról még nem született dön-
tés. A GKM 280 millió forintos 
idei pályázata felhasználható akár 
az e-tanácsadók jövedelmezésé-
re is. 

– Egy pályázó mekkora össze-
get nyerhet?

– Legfeljebb 280 ezer forintot. 
Ez a felső határ. Több mint ezren 
pályáztak. Most folyik a kiérté-
kelés.

– Minden évben kell majd pá-
lyázni, vagy aki idén nyert pénzt, 
az automatikusan kap jövőre is?

– Ez a pályázat arra az átmeneti 
időszakra szól, amely a két tárca 
összeolvadását követte. Nem fel-
tétlenül kell majd minden évben 
pályázni, de mivel a központi költ-
ségvetés egy éves periódusokra 
tervez, ezért ehhez kell igazodnia 
a pályázati rendszernek is. 

– Milyen célt szolgál az e-Ma-
gyarország centrum?

– A korábbi program hiányos-
ságának lehet felróni, hogy hi-
ányzott egy központi koordináló 
szervezet, amely informatikailag 
is ismeri e-Magyarország pontok 
az aktivitását. Ez az aktivitás mér-
hető például azzal, hogy hány órát 
használták az internetet és hogy 
az adott településen hányan for-
dulnak meg az e-Magyarország 
ponton. Az e-Magyarország Cent-
rum monitoringozza a pontok 
működését. Munkatársai ügy-
félszolgálatot üzemeltetnek, tan-

gazdasági szinten egyaránt sikeres 
lehet. Támogatja a közigazgatási 
reform megvalósítását, segítséget 
nyújt az európai uniós irányelvek 
alapján kiemelt állami feladat-
nak számító e-közszolgáltatások 
igénybevételéhez, mintegy 3 mil-
lió vidéki lakos életminőségének 
javítását szolgálhatja. Képes az in-
formációs társadalmi szakadékot 
mérsékelni. Az általános cél a di-
gitális írástudatlanság leküzdése, 
ami miatt egyes csoportok nem 
férnek hozzá az információs tár-
sadalom vívmányaihoz.

– Ez nem az iskolai oktatás fel-
adata lenne?

– Részben igen, ám az iskolai 
oktatás csak a felnövekvő generá-
ció számára kínálhat megoldást. 
Azon csoportok számára, ame-
lyek a klasszikus oktatási rend-
szeren keresztül nem érhetők el, 
indult anno az IT-mentor, majd az 
úgynevezett e-tanácsadók rend-
szere. Mentorok és tanácsadók 
a helyszínen nyújtanak gyorsse-
gélyt, legyen szó az elektronikus 
adóbevallásról, okmányirodai be-
jelentkezésről, banki ügyintézés-
ről, és így tovább. 

– Ez tehát egy állás? 
– Nem állás, de mindenképpen 

honorálandó tevékenység. Remé-
nyeink szerint az önkormány-
zatnál már alkalmazásban lévő 
könyvtárosok, vagy az iskolák in-
formatikai oktatói, akik részei a 
helyi közösségnek, tehát bíznak 
bennük az emberek, vállalják ezt 
a feladatot. 
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anyagot állítanak össze, és részt 
vesznek az e-tanácsadók vizsgáz-
tatásában, s az operatív progra-
mok gyakorlati nyomon követése 
is az ő kompetenciájuk.

– Milyen vizsgákra van szüksé-
gük az e-tanácsadóknak?

– Az e-tanácsadók 60 órás ha-
tékony és rövid képzése az online 
szolgáltatásokra fókuszál, így eh-
hez igazodik a vizsgáztatás is.

– A megalakult 3200 e-pontból 
mennyi működött valóban?

– Valamennyi működött, ám 
körülbelül a fele volt igazán aktív. 
Ez nyilván függ az adott e-Ma-
gyarország pont vezetőjétől, de 
úgy gondoljuk, függ a koordiná-
ciótól is. 

– Az e-Magyarország centrum 
költségvetése nem a helyi pontok 
pénzét „viszi el”?

– A program költségvetésének 
ez csupán elenyésző része. 

Békés megyében
Békés városának önkormányzata a könyvtárban 
és a polgármesteri hivatalban kíván pályázat út-
ján e-Magyarország pontot létesíteni. Dr. Heiner-
né dr. Kecskés Aranka jegyző arról is tájékoztatott, 
hogy jelenleg egyedül a református egyház üzemeltet 
e-Magyarország pontot a kisvárosban.

*
– Dobozon a könyvtárban működik e-Magyaror-

szág pont – mondta Simon István Tamás, a nagyköz-
ség polgármestere. – Meglehetősen amortizálódott 
a meglevő 6–7 számítógép, ezért pályázatot nyújtunk 
be újak beszerzésére. Elsősorban a fiatalabb korosz-
tály veszi igénybe a szolgáltatásait, a felsőoktatási 
intézményekben tanuló, otthon internettel nem ren-
delkező diákok a könyvtár e-Magyarország pontján 
keresztül intézik a tanulmányi ügyeiket. Becslésem 
szerint a doboziak csupán 5–10 százaléka használ 
a háztartásában internetet, az értelmiség körében 
azonban nagyobb az arány.

*
A másfél ezer lakosú Kétsopronyban három évvel 

ezelőtt nyitotta meg az e-Magyarország pontot a köz-
ségi könyvtár, mondta Völgyi Sándor polgármester. 
Hozzátette, hogy a kábeltévén keresztül üzemelő 
szélessávú internetnek 136 előfizetője van.

– Több mint kétmillió forintot nyert a községi 
könyvtár az Informatikai és Hírközlési Miniszté-
riumhoz (IHM) sikerrel benyújtott pályázat révén 
– közölte Szlávik Krisztina, a könyvtár vezetője. 
– Főként az általános iskolai és középiskolai tanulók 
körében jó az informatikai pont kihasználtsága, de 
a munkanélkülieket is segíti az információhoz ju-

– Milyen szolgáltatókkal állnak 
szerződésben?

– Hétszáznál is több e-Magyar-
ország pont közháló segítségével 
működik... 

– Mi a különbség az e-pontok és 
a teleházak munkája között?

– Funkciójukban hasonló in-
tézményekről beszélünk, ám a te-
leházak piaci szereplők. Az IHM 
támogatással segítette az ő mun-
kájukat is, cserébe elvárva, egyes 
teleházak e-Magyarország pont-
nak megfelelő működését is.

– Mi lesz jövőre?
– Szeretnénk a programot to-

vább vinni; terveink szerint 
2008-ban több mint 1000 ak-
tív tanácsadóval megtámogatva. 
A célunk, hogy 4–5 éven belül 
a hátrányos települések nagy ré-
sze bekapcsolódjék a programba, 
és az e-Magyaroszág pontok szá-
ma tovább növekedjen. 

tásban. Óránként 125 forint a használati díj, persze 
a tanuláshoz nélkülözhetetlenül szükséges ismere-
teket ingyen szerezhetik meg a diákok.

*
Medgyesegyházán a nagyközség művelődési házá-

ban létesült könyvtár vállalta magára az e-Magyar-
ország pont működtetését. Négy évvel ezelőtt nyert 
az önkormányzat az Informatikai és Hírközlési Mi-
nisztérium pályázatán csaknem ötmillió forintot.

– Több ezerre tehető a közösségi internetfelhasz-
nálók száma – nyilatkozta dr. Nagy Béla polgár-
mester. – A közeli Magyarbánhegyesről, Nagyka-
marásról és Medgyesbodzásról is beutaznak tele-
pülésünkre. A könyvtárban hétköznap reggel nyolc 
órától délig, valamint délután egy óra és fél öt között 
működik az e-pont, két számítógéppel. A Medgye-
segyházi Fiatalokért Egyesület képviselőivel foly-
tatott megbeszélésem eredményeként az egyesület 
és az önkormányzat ötmillió forint értékben nyújt 
be pályázatot a Gazdasági és Közlekedési Miniszté-
riumhoz internethálózat és számítógép-használat 
fejlesztésére. Az a célunk, hogy a fiatalokon kívül 
az idősebb állampolgárok és a gyesen lévő kismamák 
is élvezhessék az internet nyújtotta előnyöket.

Farkas Gyula, a művelődési ház és könyvtár igaz-
gatójának tájékoztatása szerint közösségi hozzáférés 
gyanánt a netkávézóban nyolc számítógép üzemel. 
Hat gépet az IHM-pályázaton nyertek, kettővel már 
rendelkezett a közművelődési intézmény. 

Hétfőtől péntekig délelőtt 10 órától este 7 óráig 
fogadják az érdeklődőket, egy perc használatidíj-
tétele két forint.

Dányi László

A digitálisan írástudatlanok 
a hozzáférés nehézségei mellett 
sok esetben a hozzáértés hiánya 
miatt nem tudják igénybe venni 
az információs társadalom vív-
mányait. A hozzáértés szolgálatát 
célozza az eTanácsadók, valamint 
az IT mentorok hálózata. Az eTa-
nácsadók felsőfokú végzettségű, 
speciális, akreditált képzést szer-
ző helyi diplomások, akik közül 
ez év végére 1200, 2008 végére 
legalább 4000 végzi majd mun-
káját az eMagyarország ponto-
kon. Az IT mentorok szociális, 
és közösségfejlesztő munkát vég-
ző szakemberek, középfokú vég-
zettségre épülő OKJ szakképzés-
sel, akiknek 2008 végétől a lesza-
kadó társadalmi csoportok, egyé-
nek felismerése, elérése és segíté-
se lesz a feladatuk.Ho
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szabolcs-szatmár-Bereg megyében
Vásárosnamény város önkormányzata által fenntar-
tott (akadálymentesített) művelődési ház közösségi 
terében 2004 óta folyamatosan működik e-Magyar-
ország pont. A kialakítására sikeres pályázat révén 
nyílt mód, sőt, azóta sikerült fejleszteniük is. A léte-
sítmény hetente hat napon át fogadja az internetezni 
kívánókat. A többség az internetezési lehetőségért 
és a számítógépen elvégezhető műveletek végrehaj-
tásáért veszi igénybe. A művelődési ház munkatár-
sai segítséget nyújtanak a számítógép-használathoz, 
a nyomtatáshoz, a szkenneléshez, a fénymásoláshoz, 
a projektorkölcsönzéshez, a pályázatok figyeléséhez, 
letöltéséhez és a multimédiás oktatóanyagok hoz-
záféréséhez. Mindezekre sokaknak van szükségük. 
A nyitvatartási idő alatt képzett IT-mentor segíti 
az e-pontot igénybevevőket. A témával összefüggés-
ben tanfolyamokat is tartanak. Idén ősszel az e-pont 
bővítésére újabb pályázatot nyújtottak be. Céljuk 
az elektronikus ügyintézés segítése és a munkanél-
külieknek, továbbá a közmunkát végzőknek számí-
tógépes alapismereteket oktatni. 

Leveleki Józsefné, a vásárosnaményi művelődési 
ház számítógépes oktató-fejlesztő központja (Multi-
Center) és az e-Magyarország pont szakmai vezető-
je lapunknak elmondta, hogy jelenleg 4 számítógé-
pük van, s további kettő-három kellene ahhoz, hogy 
különösen elégedettek legyanak. Annak ellenére, 
hogy egyre több családban van internet, szükség 
van az e-Magyarország pont működtetésére. A mű-
velődési ház óránként száz forint (plusz áfa) áron 
kínálja az internetezési lehetőséget, ez pedig, tekin-
tettel a magas fűtési, világítási és egyéb költségekre, 
nagyon kedvezményes díj. 

A szakember szerint az e-Magyarország pontnak 
nagy jövője van, mert eleve közösségi helyről van 
szó, illetve az azt felkeresők, rendszerint másféle 
művelődési házi szolgáltatást is igényelnek. Arról 
is nem is szólva, hogy a Bereg fővárosának vonzás-
körzetében több tízezren élnek, s a fejlődés fontos 
feltétele a könnyű hozzáférési lehetőség megterem-
tése minden érdeklődő számára az információhoz 
és az informatikai eszközökhöz. 

Vásárosnaményban az e-Magyarország pont kor-
szerűsítéshez igyekeznek további pályázati lehetősé-
geket megragadni, mert lenne mit fejleszteni, hiszen 
többen dolgoznának webkamerával, továbbá kelle-
nének a mozgássérültek, illetve a vakok és gyengén 
látók által is használható szoftverek. Ezekre óriási 
összegeket lehetne elkölteni.

*
Újkenézen csak elvileg működik az e-Magyar-

ország pont. Kulcsár Istvánné, a település jegyzője 
lapunknak elmondta, hogy eddig azért nem tudták 
működtetni, mert nem volt hozzá megfelelő helyisé-
gük. A művelődési házban most zajló uniós felújítás 
keretében az e-Magyarország pont számára kultu-
rált helyiséget alakítottak ki. A számítógépeket már 

beszerezték, csak eddig nem voltak bekötve, mert 
nincs pénz a beüzemelésükre. Arról volt szó, hogy 
a működtetésükhöz, üzemeltetési költségük finan-
szírozásához több évig támogatást kapnak, de ez 
nem történt meg. Százezres nagyságrendű összeg-
ről van szó. Ezt Újkenéz saját erejéből nem tudja 
előteremteni. 

A szóban forgó e-Magyarország pontot a könyvtár-
ral egy épületben szeretnék működtetni. A könyvtár 
nyitva tartása idején a gyerekek, a felnőttek, a vállal-
kozók és főiskolások minden bizonnyal nagy szám-
ban vennék igénybe. A jegyző megítélése szerint 
az e-Magyarország pontnak van jövője, szükség lesz 
rá, mert a községben az internetszolgáltatást magán-
emberként kevesen tudják megfizetni. 

*
Berkeszen még nem működik az e-Magyaror-

szág pont. Dr. Nagy Gyula polgármestertől megtud-
tuk, hogy a szélessávú internet üzemeltetésére négy 
település – Ramocsaháza, Nyíribrony, Nyírkércs 
és Berkesz – együtt pályázott és nyert. A létesít-
mény átadása megtörtént, a művelődési házban már 
ott a számítógép. Az a gond, hogy pénz híján nem 
igazán tudják majd működtetni. Mivel az iskolában 
már van internet-hozzáférés, ezért aki akarja, ott 
igénybe veheti. Ezt a községben nem nagyon propa-
gálják, mert annak az iskolások rendelkezésére kell 
állnia. Mivel egyre többeknek van otthon internete, 
azért lehet, az e-Magyarország pontra különöskép-
pen nem is igen lesz szükség. Ha a művelődési ház-
ban elhelyezett számítógépbe bekötik a szélessávú 
internetkapcsolata, akkor, ha lehet, a fenntartási 
és működtetési költség fedezésére minden bizony-
nyal pályázatot nyújtanak be.

* 
Apagy jegyzője, Csépányiné Tóth Terézia arról 

tájékoztatta lapunkat, hogy a községben az e-Ma-
gyarország pontot az önkormányzat saját erőből 
működteti. Lehetőség van a számítógépek haszná-
latára, internet igénybevételével, faxok küldésére, 
dokumentumok készítésére és digitalizálásra. Mind-
ezek segítésére, lebonyolítására informatikust foglal-
koztatnak. Az önkormányzat benyújtotta pályázatát 
az e-Magyarország pontok támogatására szolgáló 
keretre. Mivel a technikai eszközök elavultak, a fej-
lesztés érdekében hardvert és szoftvert szeretnének 
beszerezni. 

Cselényi György 

veszprém megyében
Veszprém megyében a hivatalos adatok szerint 
72 e-Magyarország pont működik. A hivatalos jel-
zőt már csak azért is hangsúlyozni kell, mert ennyi 
található a www.emagyarorszag.hu portálon. Né-
hány körtelefon után persze kiderül, hogy a „maguk-
ra valamit is adó” művelődési házak, könyvtárak, 
oktatási intézmények, polgármesteri hivatalok már 
évek óta rendelkeznek internetes hozzáférést nyúj-
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tó számítógéppel, legfeljebb ezek a gépek nem min-
denütt szolgálnak közösségi célokat. És nem feltét-
lenül pályázati támogatással szerezték be őket. Sze-
rény becslés szerint a hivatalosan regisztrált számú 
gépek többszöröse lenne alkalmas civil szervezetek, 
közösségek által történő hasznosításra. 

Meglehetősen vegyes képet mutatnak a „hivatalos 
e-pontok” is. A nyilvántartásban szereplő vezetékes, 
vagy mobiltelefonon történt érdeklődésre a vonal 
másik végén vagy nem jelentkezett senki, vagy perce-
kig tartóan tisztáztuk, hogy ők nem e-Magyarország 
pontnak hívják: Ja, a teleházat tetszik keresni? Ál-
talánosítható tapasztalat, hogy az önkormányzatok 
által működtetett e-pontok elsősorban az érdeklődők 
világhálón való tájékozódását, „szörfözést” szolgál-
nak, korhatártól függetlenül. 

*
Veszprémben az egyik klubkönyvtárban web-

kamerát is felszereltek a számítógépre, egy idősebb 
hölgy örömmel újságolta, hogy a skyp-program se-
gítségével ingyen beszélgethet Ausztráliában élő 
barátnőjével.

A megyeszékhelyen egyébként a digitális város 
program keretében több e-pontot alakítottak ki. 
A Városi Művelődési Központban és a klubkönyvtá-
rakban a látogatók ingyen használhatják a gépeket, 
a költségek a polgármesteri hivatal költségvetésében 
szerepelnek. Szalkai László, a polgármesteri hiva-
tal informatikai csoportvezetője elmondta, hogy 
a művelődési központban több száz nyugdíjasnak 
szerveztek tanfolyamot a számítógép használatáról. 
A város honlapján minden fontosabb információ 
megtalálható, számos ügy űrlapja letölthető. Regiszt-
rálás után gyakorlatilag majdnem minden ügyben 
lehetőség lenne az elektronikus ügyintézésre. Ta-
vasszal e-közigazgatási hetet rendeztek, ezt követően 
több mint kétszázzal nőtt a regisztrálók száma, de 
arra szinte senki nem vállalkozott, hogy a monito-
ron töltse ki az űrlapokat, így indítsa el a folyamatot. 
A csoportvezető úgy véli, az eddiginél is nagyobb 
energiát kell befektetni ahhoz, hogy a lakosság kö-
rében népszerűsítsék az elektronikus ügyintézést, 
megismertessék annak előnyeit. Rövidesen a városi 
közgyűlés elé kerül az informatikai stratégia, ebben 
várhatóan szerepel majd a kistérség informatikai 
fejlesztése is.

*
Nagyesztergáron a polgármesteri hivatal épüle-

tében a könyvtárban működik e-pont, amit térítés-
mentesen használhatnak az érdeklődők. Most újítják 
meg a település honlapját, erről a község fontosabb 
adatait, programjait ismerhetik meg a látogatók, ar-
ra azonban nem gondolnak, hogy lehetővé tegyék 
az elektronikus ügyintézést. 

*
Csopakon nincs e-pont, de a honlapon számos, 

az önkormányzat, a civil szervezetek működésé-
vel kapcsolatos információ megtalálható. A hivata-

li ügyintézéshez szükséges űrlapok letölthetők, ám 
nem tervezik az elektronikus ügyintézés kialakítá-
sát. Az önkormányzat az általános iskola tanárainak 
és felsős diákjainak közreműködésével tanfolyamot 
szervezett nyugdíjasok részére, amelyen a résztve-
vők megismerkedhettek a számítógép kezelésének 
alapjaival, de az ismereteket főként a háztartások-
ban hasznosítják. 

*
Litéren a teleházba telepítettek számítógépet, 

a költségeket az önkormányzat viseli. A látogatók 
itt is elsősorban a világhálón szörföznek.

*
Ajkán az önkormányzat honlapjáról ugyancsak 

tájékozódhatnak a fontosabb önkormányzati rende-
letekről, határozatokról, programokról, de a testületi 
ülésekről szóló tudósításokat a lakosok csak a városi 
lapból olvashatják. Itt is letölthetők az ügyintézéshez 
az űrlapok, de a folyamat a továbbiakban csak papí-
ron bonyolítható, az elektronikus ügyintézés beve-
zetésének lehetőségével nem foglalkoznak. 

*
Balatonfűzfőn a polgármesteri hivatal épületének 

alagsorában működik a teleház több számítógéppel, 
pályázat segítségével a művelődési házba is telepí-
tettek három gépet. Tretykó István rendszergazda 
szerint sokan veszik igénybe a szolgáltatást, jelké-
pes, óránként száz forintos díj ellenében. Fiatalok 
és idősebbek főként tájékozódásra használják, voltak, 
akik az internet segítségével készítették el diploma-
munkájukat. A honlapra felkerülnek a fontosabb ön-
kormányzati rendeletek, határozatok, jegyzőkönyvi 
kivonatok, események, programok. A fórum rovat-
ban a látogatók leírhatják véleményüket, javaslatai-
kat. Más településekhez hasonlóan itt is letölthetők 
az űrlapok, de belátható időn belül nem vezetik be 
az elektronikus ügyintézést.  Juhász Ferenc 

somogy megyében
Somogy megye 245 települése közül hatvanötben 
van e-Magyarország pont. Faluházak, közösségi 
és művelődési házak, könyvtárak, kollégiumok, pol-
gármesteri hivatalok, plébániák adtak helyet a számí-
tógépeknek, s a helybeliek ezáltal gyorsan megked-
velték a kommunikációáramlás fontos bázisait.

*
A fonyódiak nyolc számítógépen internetezhet-

nek. Míg a környékbeli könyvtárak a nyáron átme-
netileg bezárnak, addig az 5400 lelkes Balaton-parti 
kisváros könyvtára nyitva áll a látogatók előtt. Varga 
István, a Fonyódi Kulturális Intézmények igazgatója 
elmondta, hogy az első lehetőséget kihasználva már 
2004-ben sikerült három számítógépet beállítani 
a tékába; hat gépet pedig a Széchenyi-terv folytán 
nyertek. Egészen az elmúlt esztendőig mindenki in-
gyen használhatta a számítógépet, ám az emelkedő 
költségek miatt ebben az évben csak a beiratkozot-
taknak nem kell fizetniük. Akinek nincs olvasójegye, 
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az félóránként 150 forintért szörfözhet a világhálón, 
ám a szövegszerkesztés ingyenes.

A fonyódi könyvtárban lévő gépekhez idősek és fi-
atalok egyaránt odaülnek. A tudományos munkát 
végzők is gyakori vendégek; a főiskolások, egyete-
misták általában laptoppal érkeznek, s anyagokat 
töltenek le.

Az igazgató elmondta, hogy az idei pályázaton 
is indulnak, mert szeretnének újabb géphez jutni, 
a gépparkot fokozatosan frissíteni. 

*
– Szerencsére van lehetőségünk szélessávú inter-

nethasználatra – jegyezte meg Kovács János, a hét-
száz lakosú kis belső-somogyi település, Jákó első 
embere. – Úgy tudom, a faluban ötven házban van 
internet, de ennek ellenére sokan térnek be hozzánk 
a polgármesteri hivatalba, ahol két gép működik. 
Hivatali időben bárki jöhet, sokszor még sorba is 
állnak a helybeliek a gépek előtt, de rendkívüli eset-
ben hétvégén is kinyitjuk a hivatal ajtaját. Örülünk, 
hogy van lehetőség az internetezésre, mert meg-
könnyíti az életünket. Újra beadtuk a pályázatun-
kat; egy szkennerrel és nyomtatóval ellátott gépet 
szeretnénk vásárolni.

Pap János informatikustól megtudtuk: zömmel 
fiatalok használják a számítógépeket, de az sem rit-
ka, hogy az idősebb korosztály is elkíséri az ifjabb 
családtagokat. Hajtja őket a kíváncsiság, s ők is ha-
ladni akarnak a korral. Sok esetben a diákok tanítják 
meg internetezni a szüleiket.

Mivel a mezőgazdaság jelenti e vidéken a megél-
hetést, így az agrártémájú honlapok és pályázatok 
a legnépszerűbbek, az egyetemisták tanulmányaik-
hoz keresnek anyagokat a világhálón, a középiskolá-
sok pedig az érettségi tételeket bogarásszák. A fiata-
lok használják a közvetlen levelező rendszert is, míg 
a vállalkozók az adóbevallásukat is innen küldik el 
az APEH-hoz.

*
Négy éve szolgálja a lakosságot a kőröshegyi 

e-Magyarország pont. A faluházban lévő könyvtár-
ban helyezték el azt a három számítógépet, amelynél 
általában szinte mindig ülnek, leginkább fiatalok. 
Marczali Tamástól, az 1672 lakosú település polgár-
mesterétől megtudtuk: ők is indultak az őszi pályáza-
ton, s abban bíznak, hogy újabb géppel gyarapodhat-
nak. Ez annak ellenére hasznosnak ígérkezik, hogy 
2008 második félévétől várhatóan kisebb lesz a keres-
let iránta, mivel a balatonföldvári kistérség elindított 
egy 400 millió forintos beruházást; amelynek kere-
tében a szélessávú internethálózat kiépítése valósul 
meg. Erre azért van nagy szükség, mert a tizenhárom 
települést tömörítő kistérség falvaiból nyolcban ilyen 
vonatkozásban meglehetősen alacsony a komfortfok. 
A beruházás révén viszont megújulhat a kábelteleví-
ziós rendszer és a telefonhálózat, és az internet-hoz-
záférést is sokan igénylik a kistérségben.

Lőrincz Sándor 

jász-Nagykun-szolnok megyében
Évek óta sikeresen működik már Kengyel község 
könyvtárában az e-Magyarország pont. Szabó Ist-
ván jegyző elmondta, hogy miután a számítógépek 
használata iránt nagy az érdeklődés a községben, 
a géppark bővítésére az önkormányzat új pályázatot 
adott be. Amennyiben sikerül elnyerni a 280 ezer fo-
rintot, az összegből egy újabb komplett számítógépet 
szeretnének vásárolni. Gondot jelent, hogy a pályá-
zati feltételek alapján a gépet hétvégén is üzemeltet-
ni kell egy évig az elnyert pályázati pénzből, azt kö-
vetően pedig saját erőből. Mivel az e-Magyarország 
pontot a könyvtárosok működtetik az intézmény 
nyitvatartási idejében, ami nem fedi le a teljes hét-
végét, egyelőre bizonytalan az önkormányzat szá-
mára, hogyan oldja meg a nyilvános pont működ-
tetését. A pályázati pénznek kellene ugyanis fedezni 
a gép beszerzési árát, és a hétvégi működtetéssel járó 
ügyeleti díj egészét.

*
Csak a könyvtárban működik jelenleg Tiszafü-

reden e-Magyarország pont, bár 2004 óta az Örvé-
nyi út 5. alatti ingatlanban is üzemelt. Magyar Éva, 
az önkormányzati hivatal pályázatíró munkatársa 
elmondta, hogy miután ez utóbbi helyiséget át kellett 
adni a Magyar Vidékfejlesztési Hivatalnak, a három 
számítógépet a pályázatíró iroda használja. A közös-
ségi pont különösen nyaranta volt népszerű, a turis-
ták révén ekkor volt igazán nagy forgalom, de a civil 
szervezetek is gyakran használták a gépeket. 

Jelenleg a Tiszafüredi Városi Könyvtár és Infor-
mációs Központban kedd kivételével délelőtt 10-től 
délután 16 óráig, szombaton 9–13 óra között, hét 
géppel működik az e-Magyarország pont. A fejlesz-
téséhez két pályázat is folyamatban van. Gaál Sán-
dor nyugdíjas könyvtárostól tudjuk, hogy mindkét 
pályázatot könyvtárosok készítették elő. Rengeteg 
munkával jár a pályázatírás, a formai és alaki köve-
telmények teljesítése, megtanulni a rendszert, utá-
najárni, kivárni a döntést, egy bizonyos ponton túl 
pedig már nehezen lehetne bizonyítani, hogy ez 
nem megalázó, fogalmazott letargikusan a több év-
tizedes könyvtárosi tapasztalattal rendelkező Gaál 
Sándor. Az e-Magyarország pontnak nagy irodal-
ma, az elmúlt tíz esztendőre nézve nagy előtörténete 
van, az alattomos „átverőcskézés” most is jelen van. 
Például az utólagos elszámolás a hátrányos helyze-
tű civil szervezeteket sújtja, hiszen 200 ezer forintot 
még csak meg lehet valahogy előlegezni, de várni rá 
1–2 évig, igencsak furcsa dolog, miközben ez a pénz 
mindössze egy számítógépre elég, ami egy ezer lel-
kes kis településnek is kevés manapság.

*
Imponálóan újszerű az 1997. július 1. óta városi 

címet kapott Újszász honlapja. Két kattintás után 
légifotók segítségével tanulmányozhatjuk a telepü-
lés nagy közintézményeit, de a főlapról megnyitható 
és lapozható az Újszászi Híradó című önkormány-
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zati újság legfrissebb száma is pdf formátumban. 
A baloldali menüsorban a civil szervezetek ugyan-
csak friss hírei olvashatók az újszászi vállalkozások, 
intézmények bemutatása mellett. Hiányzik viszont 
az e-Magyarország pont elérhetősége. Mint megtud-
tuk Fehér Judit civil referenstől, nincs ilyen nyilvános 
hozzáférési hely a városban. Volt ugyan 3–4 évvel 
ezelőtt egy pályázati próbálkozás az elindítására, 
mivel azonban a pályázat nem nyert, többé nem pró-
bálkoztak. S. Cs. J.

hajdú-Bihar megyében
Aki Hajdú-Bihar megye e-Magyarország pontjait 
tartalmazó listáján barangol, észreveheti, hogy egy-
egy civil szerveződés több helységben is működtet 
ilyet. A legtöbbet a Hajdú-Bihar megyei Kereske-
delmi és Iparkamara, az Agrárkamara és a Tiszán-
túli Református Egyházkerület. Vizsgálódásunkra 
kiderült, hogy 2–3 évvel ezelőtt mindnyájan – mint 
civil szerveződések – megpályázták ezt a lehetősé-
get, s a pályázat megnyerése után működni kezdtek 
az egyes e-pontok. Egészen idáig, mivel október óta 
változtak a pályázati feltételek. 

*
A dél-bihari Bakonszegen a református egyház-

község működteti az e-Magyarország pontot, amely 
az ifjúsági klubjukban működik. Matkóné Cseh Bri-
gitta három éve került lelkésznek az egyházköz-
séghez. A Nyírségből származó lelkésznő – mint 
számítástechnikai oktatásban is részesült fiatal – 
idekerülése óta az e-Magyarország pont, benne két 
számítógép működéséért is felelős.

– Mennyire van kihasználva az internet-hozzá-
férés lehetősége?

– Átlagosan nézve ki van használva, de változik 
az e-Magyarország pont látogatottsága. Van úgy, 
hogy alig jönnek egy hétig, aztán meg rengetegen 
térnek be hozzánk. Általában az esti órákban és hét 
utolsó napjaiban növekszik meg a forgalmunk. Hét-
főtől péntekig 8–12 között állunk a község lakosai-
nak rendelkezésére.

– Kell-e sok segítség az e-pontot igénybe vevők-
nek?

– Sok itt az idős ember, akiknek még az is ne-
hézségbe ütközik, hogy megírjon egy-egy szöveget, 
amelyet interneten akar elküldeni. Ilyenkor termé-
szetesen segítek. Egy itt lakó asszony lánya orvostan-
hallgatóként Afrikába ment dolgozni. Az interneten 
minden nap váltottak egy-két e-mail-üzenetet, eb-
ben is segítettem. 

– Fennmarad-e továbbra is az e-Magyarország 
pont Bakonszegen?

– Most telik le a három év, megvizsgáljuk az új fel-
tételek tükrében, s aztán dől el, pályázunk-e tovább 
a működtetésre.

*
A határszéli Biharkeresztesen hasonlóképpen mű-

ködik két számítógéppel az e-Magyarország pont. 

Nagy Zsolt esperes arról számolt be, hogy azért nincs 
egészen kihasználva az e-pont, mert egymáshoz kö-
zel három is van belőlük.

– A művelődési ház és a város is működtet ilyet, 
s ez azért sok ennyi embernek. Végül főleg gyerekek 
jártak ide, akik inkább játszottak a gépeken. Fog-
lalkoztunk az internethez kapcsolódó szolgáltatás-
sal is, például fénymásolással, nyomtatással. Jövőre 
nem pályázunk.

*
A kétszáz lelkes Bihardancsházán 2006 decembe-

réig élvezték a támogatást az  e-Magyarország pont 
fenntartásához. A Bihardancsháza Jövőjéért Egye-
sület a teleházban működtette azt. Bagosi Lajosné 
elmondta, hogy a támogatással 120 forint óradíjért 
vehették igénybe az internetet, főleg a fiatalok, fő-
leg az iskolaszünetben. Ez még jobban csökkentette 
a lehetséges felhasználók számát, hiszen a nyug-
díjaskorúak aránya itt eléri a 60 százalékot. Az új 
feltételek anyagilag is súlyosak, hiszen egyetemi 
végzettségű szakembert nem tudnának megfizet-
ni. Így a bihardancsháziak nem pályáznak további 
működtetésre. 

*
Más, lehetséges pályázókat is a költségek riaszta-

nak vissza, hiszen valódban drága a szakember al-
kalmazása. A Hajdú-Bihar megyei Méliusz Juhász 
Péter könyvtár mindenesetre elébe ment az igények-
nek, s akkreditált továbbképzést szervezett a megyé-
ben tevékenykedni kívánó, egyetemi végzettségű 
szakemberek számára. A 60 órás díjmentes képzés 
célja az, hogy e-Magyarország pontokon (könyvtá-
rakban, művelődési házakban, teleházakban) mű-
ködő szolgáltatásokkal segítsék a lakosságot elektro-
nikus ügyintézésükben, és népszerűsítsék az e-szol-
gáltatások egyre bővülő körét. A húsz beiratkozott 
hallgató a tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt kap 
az e-Magyarország centrumtól.

Gőz József

Gyôr-Moson-sopron megyében
A legtöbb kistelepüléshez hasonlóan, a rábaközi 
Bősárkány könyvtárába telepítették az e-Magyar-
ország pontot. Pályázaton nyertek két számítógé-
pet, internetes eléréssel, nyomtatóval. Az eszközö-
ket térítésmentesen kapták, s jelenleg is ingyenesen 
használhatják, akik a bibliotékába betérnek. A fel-
ügyeletet a könyvtár személyzete adja, így a pont 
fenntartása plusz bérköltséggel nem terheli a helyi 
önkormányzatot.

A lehetőséggel elsősorban természetesen a diákok 
élnek, jobbára általános iskolások és középiskolások, 
de a főiskoláról, egyetemről hazalátogató fiatalok is 
gyakorta ülnek a gépek elé. Az érdeklődés akkora, 
hogy a géppark bővítésre szorul. Az önkormányzat 
ezért kihasználta a gazdasági tárca kínálta pályá-
zati esélyt, s idén ősszel mindjárt két pályázatot is 
benyújtott. Az egyikkel az e-Magyarország pont 



Ö N k o r m á n y z a t ��
A Települési Önkormányzatok
Országos Szövetségének folyóirata

kapacitásának megduplázására törekednek, azaz 
a könyvtárban újabb két gép beállítását és üzembe 
helyezését szeretnék elérni. A másik pályázat pe-
dig informatikai fejlesztést irányoz elő. Élő József, 
a polgármesteri hivatal igazgatási előadója elmond-
ta, hogy terveik szerint a polgármesteri hivatalban 
közösségi szobát rendeznek be, s falai között alakít-
ják ki az internetezési lehetőséget az ügyfélfogadási 
időben, amennyiben sikeres lesz a pályázat. Mindkét 
projektnél 280–280 ezer forintra pályázott Bősár-
kány önkormányzata, és bízik a sikerben. A szak-
ember szerint nem volt bonyolult a pályázati anyag 
elkészítése, a kiíró a projekt rövid ismertetésével, 
tömör összefoglalásával megelégedett. 

*
Szokoli Sándor Dunakiliti polgármestere szerint 

a szigetközi település internetezőinek az a legna-
gyobb gondja, hogy nem működik a szélessávú kap-
csolat. Pedig a csaknem 1900 lelkes faluban is sokan 
felkeresik a faluházat, s nemcsak a diákok, hanem 
a helyi üzemek vendégmunkásai is, akik az ország 
távolabbi vidékeiről, sőt idénymunkára még az or-
szághatáron túlról is érkeznek Dunakilitire.

A géphasználatért nem kérnek pénzt, az e-Ma-
gyarország pont felelőse egy személyben a könyv-
táros-művelődésszervező, a felügyeletért ily módon 
többlet bért nem kell fizetnie az önkormányzatnak. 
Az a konstrukció, hogy egy helyen található a falu-
ház, a könyvtár és az internetezési lehetőség, azzal 
az előnnyel jár, hogy a gép mellől felállók körülnéz-
nek a kölcsönözhető könyvek között. 

Az előfizetés havonta 18 ezer forintba kerül, ezt 
az önkormányzat állja. Sőt, szeretnék bővíteni a gép-
parkot jobb, korszerűbb berendezésekkel. A pályá-
zatokról a község első embere általánosságban el-
mondta: a különféle kiíró szervek más és más felté-
teleket szabnak, különböző információkat kérnek, 
sőt, olykor többször is bekérik ugyanazt az anyagot 
a pályázótól. Ez a helyzet félreértésekhez vezet, s za-
varokat okoz a pályázóknál.

*
A fertőszéplaki teleház adta számítástechnikai 

lehetőségeket az iskolai oktatásban is használják. 
Bozsvári István polgármester elmondta, hogy a tele-
házba délutánonként szabad bejárása van a község 
lakóinak. Igyekeznek bevonni az idősebb korosztályt 
is az intenetes világba: a nyugdíjasok számára min-
den évben egy-egy ingyenes tanfolyamot indítanak. 
Hasonlóképpen térítésmentesen oktatják a kurzuson 
azokat a fiatalokat, akik szeretnének közelebbről 
megismerkedni a számítástechnika rejtelmeivel.

Fertőszéplak is pályázati forrásból jutott hozzá 
az e-ponthoz, amely a művelődési házban kapott 
helyet. A felügyeletet pedagógusok végzik, ez is egy 
módja annak, hogy kevesebb pedagógust kelljen 
elbocsátani. Ami a költségeket illeti: az internet-
csatlakozás havonta 4 ezer forintjába kerül az ön-
kormányzatnak, ehhez jön a villanyáram és a fűtés. 

De a szolgáltatásra szükség van, szögezi le a polgár-
mester, aki azt tartaná jó megoldásnak, ha a teljes 
gépparkot egyszerre le tudnák cserélni gyorsabb, 
modernebb gépekre. Ehhez az elgondoláshoz viszont 
kevésnek látja azt a megpályázható összeget, amelyet 
a gazdasági tárca legutóbbi, ilyen célú pályázatán kí-
nált a településeknek.

Maróti Zsuzsa

Bács-kiskun megyében
Egy villany nélküli bácsalmási tanyán élő ismerősöm 
panaszolta nekem, hogy őstermelőként csak elekt-
ronikus úton adhatja le negyedévenként kötelező 
adóbevallását. „Internet nélkül hovatovább lépi se 
lehet, nemhogy élni” – jegyezte meg.

Ha zúgolódását nem is, megjegyzését igazolni lát-
szik az a tény, hogy noha a bácsalmási könyvtárban is 
működik – méghozzá ingyenesen – e-Magyarország 
pont, a város másik nyilvános internet-elérhetőségi 
helyén is nagy a forgalom, pedig itt fizetni kell, órán-
ként 88 forintot, plusz 20 százalék áfát.

– Mi profitorientált vállalkozásként kapcsolód-
tunk be az e-Magyarország programba – mondja Ha-
vasi Sándor, az e-Magyarország pontot működtető 
bácsalmási HS 2001.Computer Bt. vezetője. – A kez-
detekben, 2004 áprilisában pályáztunk, s nyertünk 
is egymillió forintot, amiből a meglévő négy szá-
mítógép mellé újabb négyet tudtunk vásárolni, de 
az üzemeltetéshez nem kaptunk pénzt, ezért kell 
a szolgáltatásért díjat kérnünk.

Számításai szerint az e-Magyarország pontból 
származó bevételeik éppen csak fedezik az internet-
kapcsolat és az energia költségeit, ez a tevékenységük 
tehát nullszaldós, de a cég nem ebből él, hanem ke-
reskedelemből. Ennek ellenére szeretnék továbbfej-
leszteni az e-Magyarország pont szolgáltatásait, na-
gyobb teljesítményű gépeket és például fotónyomtató 
eszközöket is beszerezni, ezért szívesen pályáznának 
az idén is, de egyelőre csak nonprofit szervezetek ré-
szére írtak ki pályázatot.

– Naponta harminc–ötven ember fordul meg ná-
lunk, a város kellős közepén működtetett e-Magyar-
ország ponton, döntően iskolások, de a rendszeresen 
visszajáró vendégeink között a szüleikkel együtt 
érkező óvodásoktól az egészen idős nyugdíjasokig 
minden korosztály képviselteti magát. Természete-
sen nem figyeljük, hogy ki mit böngész a világhálón, 
de a hozzánk fordulók jó része segítséget kér, hiszen 
van, aki azt sem tudja, hogyan kell keresni a neten. 
Így tudjuk: látogatóink között sok az őstermelő, akik 
itt regisztráltatták magukat – mondja Havasi Sán-
dor. Aki úgy tapaszalja, hogy a legtöbben különféle 
igénylőlapok, adatlapok letöltéséhez, kiállításához 
kérnek segítséget, illetve a különböző, különösen 
a mezőgazdasági szaktárca által kiírt pályázatok 
feltételeinek megismeréséhez, az űrlapok kinyom-
tatásához. Megítélése szerint, ha toplistát kellene 
felállítani, azon a tanulók körében a kötelező olvas-
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mányok, elemzéseik, a különböző tantárgyak teszt-
kérdései szerepelnének az élen, a felnőttek körében 
pedig a különféle hivatalos ügyintézéshez kiállítandó 
adatlapok. - A jelenlegi sláger kétségtelenül a gázár-
támogatáshoz szükséges igénylőlap – mondja még.

*
Pálmonostorán, a községi könyvtárban műkö-

dő e-Magyarország pont iránti igényt jelzi, hogy 
a mind a két számítógépnél folyamatosan „teltház” 
van. Most nyújtottak be pályázatot egy harmadik 
gép beállítására. 

Az önkormányzati fenntartású intézmény vezető-
je, Sósné Fekete Mária tájékoztatása szerint délelőtt 
inkább a felnőttek, délután az általános és közép-
iskolások, illetve a hét vége felé a hazautazott főis-
kolások, egyetemisták barangolnak itt a világhálón. 
Megjegyzi, hogy míg a felnőttek körében korábban 
inkább a huszonéves korosztály volt a jellemző, most 
már hozzávetőleg 50 éves korig a középkorú lakosok 
is felkeresik az e-Magyarország pontot, rendszere-
sen, legalább hetente egyszer visszajárnak. 

A valamivel több, mint kétezer lakosú Bács-Kis-
kun megyei településen egyébként sokaknak van 
már otthon is számítógépe, viszont keveseknek van 
internet-hozzáférése, s ha van, az sem igazán ide-
ális. 

– Éppen a legutóbbi hosszú hétvégén magam 
is csodálkoztam, néha bosszankodtam is azon, 
a könyvtárban lévőnél mennyivel lassúbb az ottho-
ni, a vezetékes telefonhoz kapcsolódó internet, sok-
szor le is fagyott a gép, így nem csoda, hogy gyakran 
még azok is felkeresik az e-Magyarország pontot, 
akiknek van csatlakozásuk. Nyilvánvalóan jönnek 
azok is, akiknek csak számítógépük van otthon, itt 
megkeresik, amire kíváncsiak, letöltik, majd CD-n 
vagy floppyn hazaviszik a saját gépükre az adato-
kat – mondja Sósné Fekete Mária. Hozzáteszi, hogy 
a községben most van folyamatban az internethá-
lózat kiépítése.

 Úgy véli azonban, hogy a fejlesztés csak csökken-
teni fogja az e-Magyarország pont iránti „rohamot”, 
az igényt nem szünteti meg. Hiszen ebben a község-
ben, csakúgy, mint a Duna-Tisza közi településeken 
általában, sok szegény ember él. Családok tömkelege 
belátható időn belül aligha engedheti meg magának, 
hogy számítógépet vegyen, s előfizessen a világháló-
ra, noha egyre több család ismeri fel, hogy az inter-
nethasználat a hétköznapi életet is megkönnyíti.

– Jó példa erre a tavaszi nagy „ostrom”, amikor 
a társadalombiztosítási jogszabályok változásával 
összefüggésben a munkaalkalom híján háztartás-
beli családtagnak számító asszonyok kerestek meg 
bennünket, regisztráltatták magukat az ügyfélkap-
un, hogy esetleg felesleges utazgatás, sorbanállás, 
várakozás nélkül elintézhessék a tb-jogosultságukat 
– magyarázza a könyvtárvezető.

– Bizonyára volt köztük olyan, aki még számító-
gépet sem látott, ő hogyan jelentkezett be?

– A korábbi pályázatnak egyik fontos feltétele volt, 
hogy szakszerű segítséget kell adni mindenkinek, el-
végeztem tehát Kecskeméten a képzési központban 
egy 30 órás számítógépkezelői tanfolyamot. A képzés 
díját egyébként a pályázattal együtt nyertük meg. Így 
tudok segíteni bárkinek, aki kéri. Most pedig ingye-
nes e-tanácsadó, elektronikus ügyintéző képzésre 
jelentkeztem, ez a kurzus szintén Kecskeméten lesz, 
a főiskolán. A legújabb pályázatunk egyébként nem-
csak a harmadik gépre irányul, hanem arra is, mert 
ez feltétele a kiírásnak, hogy minden nap este hatig 
és szombaton délelőtt tartson nyitva az e-Magyar-
ország pont. Jelenleg csak pénteken van hosszabbí-
tott, 18 óráig tartó elérhetőség, más napokon csak 
17 óráig, szombaton pedig még zárva vagyunk.

Az e-Magyarország pont szolgáltatása egyébként 
a megnyert pályázatnak köszönhetőn ingyenes, 
a könyvtárvezető reménye szerint az is marad, ha 
az újabb pályázatuk is sikeres lesz.

Kovács Klára

November 15-én, Siófokon tartották meg a hatodik 
e-Magyarország konferenciát, amelyen Draskovics 
Tibor, a kormányzati igazgatás összehangolásáért fe-
lelős tárca nélküli miniszter nyitóelőadását követően 
Molnár Gyula, a TÖOSZ elnöke Mit várnak az ön-
kormányzatok, mit várunk az önkormányzatoktól 
címmel elemezte az önkormányzati rendszer reform-
jának és az informatikai fejlesztések összefüggéseit. 
Szerinte legelőbb azokat a szolgáltatásokat kellene 
meghatározniuk a képviselő-testületeknek, amelyek-
kel meg lehet könnyíteni a lakosság életét. Példaként 
említette, hogy egy önkormányzat először építésügyi 
hatósági ügyeket tette elektronikusan elérhetővé, ám 
ez nem talált túl jó fogadtatásra. Hangsúlyozta a la-
kosság által igényelt szolgáltatások elektronikus el-
érhetőségének jelentőségét, és egy egységes, szabvá-
nyos rendszer létrejöttének szükségességét. Minden 
településen, minden igénylésnél más-más megoldást 
használni pazarlás, mondta. Később az sms-ben ér-
kező kérdések egyikére válaszolva TÖOSZ elnöke 
kifejtette, hogy nem a közigazgatás elé biggyesztett 
e-betű teszi jobbá a rendszert, s amennyiben az állam 
sokáig habozik dönteni, a piac – a helyi közigazgatás 
kárára – feltétlenül megelőzi.
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Varga Jenő alpolgármester meg-
nyitóját követően dr. Tömböly Ta-
más, a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Közigazgatási Hivatal me-
gyei kirendeltségének vezetője, re-
gionális hivatalvezető-helyettes 
köszöntőjében örömét fejezte ki, 
amiért a száraznak ígérkező és so-
kak számára idegen téma is szép-
számú érdeklődőt vonzott. 

Nyitóelőadásban dr. Németh 
Kálmán, Répcelak polgármeste-
re beszélt arról, hogy bár szerinte 
az önkormányzati rendszer alap-
vető változtatására nincsen szük-
ség, ám annál inkább a folyama-
tok ésszerűsítésére. Szükséges-
nek vélelmezve a helyben történő 
feladatellátás megőrzését kitért a 
polgármesteri felelősség és döntési 
szabadság erősítésének fontosságá-

Az önkormányzati rendszer ter-
vezett változtatásairól dr. Bekényi 
József, az Önkormányzati és Terü-
letfejlesztési Minisztérium önkor-
mányzati főosztályvezetője tar-
tott, humoros példákkal fűszere-
zett, nagy sikert kiváltó előadást. 
A jogszerűség és igazságosság ese-
tenkénti ütközésének problema-
tikájával érzékeltette a változta-
tás szükségességét. A reformok-
kal kapcsolatos konfliktus egyik 
okaként említette, hogy minden-
ki fejlődést és fejlesztést szeret-
ne, változást, változtatást azonban 
nem. Úgy vélte: nem az a baj, hogy 
sok Magyarországon a település, 
hanem, hogy az adott helyen ke-
vés az ügy és az ügyfél. Előadásá-
ban összefoglalta a kétharmados 
parlamenti többség támogatását 
igénylő és a feles törvénnyel sza-
bályozható változtatások körét. 
Reményét fejezte ki, hogy a műkö-
dést segítő, egyszerűbb változtatá-
sok ügyében – így a körjegyzőség, 
illetve a községalakítás feltételei-
ben, az összeférhetetlenség sza-
bályozásában – sikerül politikai 
konszenzust kialakítani.

Ugyancsak országos megkö-
zelítésű volt dr. Zongor Gábor, 
a TÖOSZ főtitkárának az ön-
kormányzati rendszer szükséges 
korszerűsítését taglaló előadása. 
Ez tartalmazta – a szövetséget be-
mutatása mellett – a TÖOSZ ál-
tal megfogalmazott és képviselt 
önkormányzati igények kielégí-
tésének helyzetét, s a TÖOSZ-nak 
a répcelaki polgármester és a mi-
nisztériumi szakember által el-
mondottakkal sok tekintetben 
egyező javaslatait. 

A távolról jött előadókat köve-
tően Biczó Ferenc helytörténész 
Répcelak elöljáróit mutatta be 
1855-től napjainkig. Varga Csa-
ba volt tanácselnök, a tanácsrend-

ra, a kistérségen belüli mikrotérsé-
gek szerepének tisztázására, a helyi 
adórendszer stabilitásának jelentő-
ségére. Javasolta a közalkalmazotti 
pályázati rendszer egyszerűsítését, 
a bevált intézményvezetők megbí-
zatásának megfelelő testületi dön-
tési garanciák melletti, de pályázat 
nélküli meghosszabbítási lehetősé-
gét, valamint a közbeszerzési el-
járás ésszerűsítését és a formális 
állami előírások eltörlését. 

A mintegy háromezer lakosú Répcelak váro-
sában immár a kilencedik alkalommal ren-
deztek tematikus konferenciát a település la-
kói számára. Az 1997-ben megkezdett soro-
zatban – a 2002-es és a 2006-os választási 

éveket kivéve – az elmúlt években volt szó a Vas megyei kis-
város múltjáról, gazdasági helyzetéről, a helyi fejlesztési el-
képzelésekről, a település oktatás- és művelődéstörténetéről, 
az itt folyó gyógyító munkáról, a történelmi változásokról, 
a helység irodalmi vonatkozásairól, mezőgazdaságának tör-
ténetéről, közlekedésének fejlődéséről és sportjáról. Legutóbb 
2007. november 10-én (szombaton, reggel 9 órától délután fél 
kettőig!) a művelődési ház színháztermében mintegy 250 ér-
deklődő – helybéli lakos, illetve környékbéli településvezető 
– részvételével egymást váltották az előadók a Répcelak köz-
igazgatásának fejlődése című, a Sárvár és Kistérsége Több-
célú Kistérségi Társulás, valamint a város önkormányzata 
által szervezett fórumon

KISVÁROSI
esemény

Dr. Tömböly Tamás Dr. Bekényi József
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Társlapunkat, a COMITATUS fo-
lyóiratot 1991 nyarán a veszpré-
mi székhelyű Társadalomkutató 
Egyesület alapította, és a Megyei 
Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége lengyeltóti közgyűlésén 
azzal a feltétellel határozta el tá-
mogatását, hogy az újság a fejlé-
cén szerepelteti: „A Megyei Ön-
kormányzatok Országos Szövet-
ségének folyóirata”.

Az elmúlt több mint 16 évben 
a periodika szakmai, tudományos 
tanulmányok mellett helyt adott 
a megyei önkormányzatok veze-
tőinek és munkatársainak pub-
likációi számára. A lapot a me-
gyék melletti kiállása miatt tu-
dományos körökben elfogultnak 
tekintik, mégis elismerik magas 
szakmai színvonalát, ezért be-
került a doktori disszertációknál 
figyelembe vehető referált folyó-
iratok közé. Az újságban teret ad-
nak a témakörbe vágó PhD dol-
gozatoknak és a megyei főjegy-
zői kollégium állásfoglalásainak 
egyaránt.

Bár a viszonylag kis példány-
szám miatt a közvetlenül elért ol-
vasók száma kevés, de a lap közve-
tett hatása annál jelentősebb. Évek 
múlva is keresik, és hivatkoznak 
a cikkeire, s a laphoz kapcsolódó 
tudományos kutatások eredmé-
nyeit a döntés-előkészítésnél is fi-
gyelembe veszik. 

Ebben az esztendőben átmeneti 
nehézséget okozott, hogy a kiadó 
háttérintézményt a megyei önkor-
mányzat megszűntette, felmerült 
a megszűnés veszélye is, de jelen-
leg a folyóiratot az alapító egyesü-
let megnyugtatóan képes működ-

szer működéséről adott tárgysze-
rű ismertetést, kiemelve Répcelak 
1971-es nagyközséggé válásának 
jelentőségét a település későbbi 
fejlődésében. Bokányi Kálmánné 
címzetes főjegyző – aki 1988-tól 
a nagyközség tanácselnöke, majd 
1990-től az első ciklusban polgár-
mestere, 1994-től a múlt évig a te-
lepülés jegyzője volt – részletes tá-
jékoztatást adott a várossá válás 
folyamatáról.

Dr. Németh Gábor munkacso-
portvezető a Sárvár és Kistérsége 
Többcélú Kistérségi Társulás te-
vékenységét ismertette, Mészáros 
Károly, a Répce Tv KHT elnöke 
az 1990-től 2006-ig megtartott 
önkormányzati választások ered-
ményét elemezte.

A polgármesteri hivatal jelenle-
gi vezetői, dr. Kiss Julianna jegyző 
és Böröndyné Nagy Anikó aljegyző 
részletesen, számokkal illusztrál-
va mutatták be a helyi közigazga-
tási szervezet, illetve az okmány-
iroda működését.

A települési, kistérségi és orszá-
gos elemzésekhez kiválóan kap-
csolódott a burgenlandi Unterrab-
nitz (Alsórámoc) polgármestere, 
Wilhelm Heißenberger az osztrák 
önkormányzati rendszer műkö-
dését és finanszírozási rendszerét 
bemutató előadása, amely egy fel-
mérés eredményeit is tartalmazta. 
E felmérés szerint a helyi feladatok 
megvalósulását a polgárok 4 szá-
zaléka a szövetségi kormánytól, 
20 százaléka a tartományi vezetés-
től és 76 százaléka a helyi polgár-
mesterektől reméli. A burgenlandi 
településvezető a helyi közösségek 
tenniakarásában és összefogásá-
ban jelölte meg a fejlődés legfőbb 
mozgatóelemét.

A szakmai konferencia zárása-
ként a résztvevők megismerhették 
a pizza keletkezéstörténetét, majd 
megízlelhették a helyben sütött 
pizzát, amelyhez a Répcelakról el-
származott cáki borász italából 
kortyolhattak. 

Elismerés illeti mindazokat, 
akik a rendezvényt egy kisváros 
közéletének fontos eseményévé 
tették. 

Sólyom Z. 

tetni. A válságot átvészelve a CO-
MITATUS folyóirat rendszeresen 
megjelenik.

A szerkesztőbizottság és szer-
kesztőség jelenlévő tagjai – Csa-
lagovits István, Filepné Nagy Éva, 
Gyergyák Ferenc, Hudi József, 
Mandel Miklós, Novotnik Imre, 
Oláh Miklós, Tarsó Tünde –, va-
lamint Agg Zoltán főszerkesztő 
és Zongor Gábor alapító szerkesz-
tőbizottsági elnök értékelték a fo-
lyóirat helyzetét. Kiemelten fon-
tosnak tartották annak mielőbbi 
tisztázását, hogy a továbbiakban 
a Megyei Önkormányzatok Or-
szágos Szövetsége sajátjának te-
kinti-e a lapot. 

A szerkesztőbizottság egyet-
értett a távollévő, de véleményét 
írásban közlő Pálné Kovács Ilo-
na álláspontjával, amely szerint 
a lap nagyon fontos missziót tölt 
be, mert a profilja jelentősen eltér 
a klasszikus közigazgatási lapok-
tól és a Tér és Társadalomtól is, 
s ezt  például a ÖTM és az önkor-
mányzati szövetségek képviselői is 
beláthatnák.  „Az már más kérdés 
– írta Pálné Kovács Ilona –, hogy 
ha a MÖOSZ kiszáll a finanszí-
rozásából, akkor nem kell olyan 
erősen a megyei önkormányzatok 
belügyeire és tisztségviselőire fi-
gyelni. A folyóirat kitágulhat ál-
talában az önkormányzatiságra, 
de ebben az esetben is fontosnak 
tartom a nevét megőrizni.”

Társszövetségünk, a MÖOSZ 
döntésén múlik, hogy támogatja-
e a lapot, illetve igénybe veszi-e 
az érdekérvényesítés során az ed-
dig harcosan és következetesen 
kiálló folyóiratát.

A COMITATUS önkormányzati szemle szer-
kesztőbizottsága 2007. október 30-án a TÖ-
OSZ közigazgatási és önkormányzati szak-
könyvtárában tartott megbeszélést, amelynek 
lényege volt a címe: 

hoGyaN továBB 
coMitatUs
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Önkormányzati  
kutatók fóruma
A Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetsége és az Erste 
Bank Hungary Rt. közös, szin-
te kizárólag az önkormányzati 
világgal foglalkozó tudományos 
kutatók és gyakorlati szakembe-
rek részvételével szűk körű konfe-
renciát szervezett 2007. november 
6-án, a TÖOSZ budapesti könyv-
tártermében. A fórumon – ame-
lyet házigazdaként Zongor Gá-
bor, a TÖOSZ főtitkára és a pénz-
ügyi támogató bank képviseleté-
ben Nehéz Bea önkormányzati 
üzletágvezető nyitott meg – a két 
szervezet együttműködésén ala-
puló önkormányzati kutatások 
eredményeiről értekeztek. A Len-
gyelország, Csehország, Szlovákia 
és Románia helyi önkormányzati 
szférájának megújítását célzó kí-
sérletekről Sivák József beszélt, 
majd Vigvári András az adatbázi-
sok, a számvitel és az információ-
gazdálkodás együttes reformjá-
nak szükségességéről tartott elő-
adást. Az utóbbi egyszersmind 
bevezetőül szolgált Hegedüs Jó-
zsef és Tönkő Andrea vizsgálata 

eredményeinek ismertetéséhez. 
Ez a vizsgálat arra irányult, hogy 
a helyi önkormányzatok szolgál-
tatásaik mekkora hányadát szer-
vezik meg saját költségvetésü-
kön kívüli szervezeti formában, 
hogy ennek az önkormányzati 
kontrollt már-már nélkülöző te-
vékenységnek mekkora a mak-
rogazdasági és fiskális kockáza-
ta, s arányban áll-e ez a kockázat 
a szektor hatékonyságával. Vita 
után – és közben – Jókay Károly 
a vízművek példájával érzékeltet-
te a mai díjpolitika költségvetési 
kihatásait és fenyegető veszélye-
it. A délután folyamán Pereszte-
gi Gergely, majd Kovács Róbert 
és Varga-Ötvös Béla a többcélú 
kistérségi társulások ellentmon-
dásos tapasztalatairól, Vigvá-
ri András a kistérségek és a for-
rásszabályozás összefüggéseiről, 
Nehéz Bea az önkormányzatok 
és a kistérségek hitelképességé-
ről tartott előadása indukált vitát. 
A kutatások eddigi eredménye-
inek dokumentációja a TÖOSZ 
honlapján olvasható.

Először díjaztak települési esély-
egyenlőségi tervet Magyarorszá-
gon. A legjobb esélyegyenlőségi 
terv díjat – amely a TÖOSZ javas-
latára került a megpályázható el-
ismerések közé – önkormányzati 
kategóriában Nagy Attila Gyula, 
a Csongrád megyei Üllés község 
polgármestere vehette át dr. Lam-
perth Mónika szociális és munka-
ügyi minisztertől az egyenlő esé-
lyek európai éve magyarországi 
zárókonferenciáján, november 
16-án. 

Esélydíj Üllésnek

Az Európai Bizottság a Kiváló Eu-
rópai Desztináció címet adomá-
nyozta tíz európai vidéki turista-
célpontnak, köztük a magyaror-
szági Őrségnek természeti szépsé-
geiért, gazdag néphagyományáért 
és tradicionális kézműves mester-
ségeiért. A díjat Günter Verheugen 
a bizottság alelnöke adta át az Éves 
Európai Turizmus Fórum kereté-
ben Portugáliában. A cím célja, 
hogy ráirányítsa a turisták figyel-
mét az üdülőhelyek sokféleségére, 
értékeire, és segítse azokat, ame-
lyekben a társadalmi és kulturális 
fejlődés együtt jár a kereskedelem 
megerősödésével. 

Európa Ôrsége

A veszprémi megyeházán rendezett október 23-ai ünnepi 
megemlékezésen Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés el-
nöke Pro Comitatu díjakat adott át három korábbi települési 
vezetőnek. Közéleti tevékenysége elismeréseként Bors István 
Tihany, Simon Mihály Dudar és dr. Varjú Lajos Balatonfűz-
fő előző polgármestere vehette át a kitüntetést.

Dr. Varjú Lajos több mint három évtizeden át volt telepü-
lésvezető (1975-től 2006-ig megszakítás nélkül látta el előbb 
a tanácselnöki, majd a polgármesteri feladatokat). Az elisme-
rés indoklása szerint tevékenysége révén Balatonfűzfő Bala-
ton-parti vegyipari jellegű nagyközségből 2000-ben sajátos 
arculatú, többfunkciós kisvárossá alakult, amelyet sikerrel 
vezetett át a nagyipari vállalatok átalakítási folyamatán. 
Kiemelt figyelmet fordított a magyar sportolók felkészítési 
feltételeinek megteremtésére. Polgármesteri tisztsége mel-
lett tagja volt a Veszprém megyei közgyűlésnek, a Balaton 
Fejlesztési Tanácsnak, rövid ideig betöltötte a Balatontou-

rist Rt. elnöki posztját is. Munkája elismeréseként számos 
kitüntetésben részesült. 

Bors István 1994–2006 között volt Tihany polgármeste-
re. Munkássága eredményeként jelentős mértékben javult a 
település infrastrukturális ellátottsága, kulturális rendezvé-
nyek sokaságának feltételeit teremtette meg. A megyei köz-
gyűlés tagjaként 1998–2006 között tevékenykedett, s részt 
vett a Balaton Fejlesztési Tanács munkájában. 

A dudari születésű Simon Mihály 1978-tól a Dudar Köz-
ségi Közös Tanács elnöke, majd 1990-től 2006-ig a település 
polgármestere volt. Tevékenységével hozzájárult, hogy az 
egykori bányászközség a bányaművelés befejezését köve-
tően is élhető település maradt. A Bakonyi Önkormányzatok 
Szövetsége képviselőjeként részt vett a TÖOSZ elnökségé-
nek munkájában, 2002-től a TÖOSZ veszprémi tagozat-
vezetője volt. 

Ma mindhárman nyugdíjasok. (juhász)

Nyugdíjas településvezetôket díjaztak
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Sem Zsíros Sándor, sem az egyre 
inkább elöregedő, háromszáz lel-
ket számláló település lakói sem 
tudják már képzelni, hogy mi-
lyen volt itt az élet falugondnok 
nélkül.

Reggel elindul, sorra látogat-
ja a 110 ház szinte mindegyikét. 
Megnézi, ki hogy van, kinek mi 
a gondja. Amíg nem voltak köz-
munkások, bizony sok portán 
előfordult, hogy a füvet is le kel-
lett nyírnia, mert az ott élő már 
ezt a csekély erőfeszítést igénylő 
munkát se tudta elvégezni. A fa-
lugondnok dolga begyűjteni azo-
kat az igényeket, megbízásokat, 
amelyek az előző nap óta szület-
tek, vagy váltak időszerűvé.

A sok öreg sok beteget is jelent. 
Ez a tény pedig azt jelenti, hogy 
gyakran kell a berettyóújfalui kór-
házba vagy a debreceni klinikára 
vinnie a betegeket. Persze bevinné 
a mentő is, csak győzzék kivár-
ni, míg kijön a faluba, s viseljék 
el, hogy este vagy éjszaka hozzák 
haza őket. Zsíros Sándor az ille-
tékes osztályra vagy rendelőbe vi-
szi a beteget. Amíg az ott tartóz-
kodik, más megbízásokat teljesít. 
Például kiváltja a recepteket. Ha 
csak gyógyszer kell, nem megy el 
Berettyóújfaluig, csak Biharke-
resztesre kell beutazni a pályáza-
ton szerzett Toyota mikrobusszal 
(20 százalékban az önkormány-
zat, 80 százalékban a pályázati 
pénz fedezte az árát.) A falugond-

nok – látva mekkora helyet foglal 
el állásában a betegszállítás – be-
szerzett egy beteghordó széket is, 
mert a kórházban, klinikán ilyes-
mihez nagyon nehéz hozzájutni. 
Amikor végzett a komissiókkal, 
elmegy a betegért, és házhoz – ha-
za – szállítja.

Sajnos Bedőn csak egyetlen egy 
vegyesbolt működik, amely nem 
is tud mindent raktáron tartani. 
Így néha egy-egy árucikkért is 
a szomszéd településre kell utaz-
nia Zsíros Sándornak. 

Hogy mi kell leginkább a falu-
gondnok munkájához? Erre a kér-
désre azt feleli, hogy a bizalom. 
Ezt öt éves működése során, úgy 
érzi, megszerezte. 

A falugondnok intézményére 
normatíva garantálja a pénzt, de 
az évi 2,3 millió forintos műkö-
dési költségből nem mindig jön-
nek ki, a többletet az önkormány-
zatnak kell kigazdálkodnia. Így 
aztán hiába lett könnyebb a falu-
gondnokság létesítése, az önkor-
mányzatnak ki kell számolnia, te-
lik-e rá vagy sem. Ezt tudtuk meg 
a falugondnok szövetségben. 

Zsíros Sándor szerint, ha új 
falugondnokság létesítésébe ne-
hezen vág is bele egy hasonlóan 
szegény község önkormányzata, 
a meglévőket nem veszélyezteti 
a pénzhiány. A jó falugondnokok 
ugyanis nélkülözhetetlenné tet-
ték magukat. 

Gőz József

Két éve a debreceni vármegyeházán ünnepel-
ték a megyei falugondnoki hálózat megala-
kulásának 10 éves jubileumát, amelyen részt 
vett Mohácsi Viktória, európai uniós képvi-
selőnk is, aki Bedőről, egy kicsi, határszéli te-

lepülésről származik. (Ő is elmondta, amit többen megerő-
sítenek: az Európai Unióban példaértékűnek tartják a falu-
gondnokság intézményét és több országban fontolgatják, hogy 
hasonló hálózatot hoznak létre.) Önként adódott tehát, hogy 
a bedői falugazdászhoz forduljunk: beszéljen erről a hivatás-
ról, s arról, milyen szerepet tölt be ő a település életében. 

EURÓPÁBAN PÉLDA

…címmel Kemény Bertalan élet-
rajzát is bemutató internetes tár-
latot nyitott meg november 12-én, 
a Szociális Munka Napja alkalmá-
ból dr. Lamperth Mónika szociális 
és munkaügyi miniszter. 

Az idén elhunyt Kemény Bertalan-
ról tudni illik, hogy nélküle nem jött 
volna létre Magyarországon az Eu-
rópa-szerte irigyelt tanya- és falu-
gondnokok hálózata. Ő volt az, aki 
egész életében a mások által életkép-
teleneknek minősített aprófalvaknak 
nemcsak a népességmegtartó képes-
sége, hanem a képességmegtartó né-
pessége fejlesztéséért is cselekedett. 

A Szociális Munka Napja pedig 
a Szociális Munkások Nemzetközi 
Szervezete (International Federati-
on of Social Workers = IFSW) által 
1997-ben, a kirekesztés elleni harc je-
gyében november 12-ére meghirde-
tett Szociális Akció Nemzetközi Nap-
jának jogutódja, amely napon világ-
szerte – 1999 óta Magyaroszágon is 
– az elesettekért, a kirekesztettekért, 
a támogatásra és segítségre szoruló-
kért dolgozó szakembereknek mon-
danak köszönet. Így tett legutóbb 
a miniszter asszony is, aki az álta-
la köszöntötteknek kitüntetéseket 
adott át (Szociális Munkáért Díjban 
heten, Pro Caritate Díjban öten, Pro 
Familiis Díjban ketten, Miniszteri 
Dicséret elismerésben ketten, Mi-
niszteri Elismerő Oklevélben heten 
részesültek).

Ami a kiállítást illeti, az része a 
Szociális Innováció Alapítvány és a 
Szociális Szakmai Szövetség /3Sz/ 
idén indított közös projektjének, 
amely – a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár szociológiai gyűjteménye 
munkatársainak közreműködésé-
vel – a szociális szakma digitális ar-
chívumának létrehozására irányul. 
A minisztériumban megnyitott, 
a szociális szakma 1990-es éveinek 
történetében jelentős szerepet betöl-
tött egyéniségeinek életművét doku-
mentáló vándortárlat november vé-
gétől egész decemberben a Fővárosi 
Szabó Ervin Könyvtár központjában 
lesz látogatható.  

arcképcsarnoka
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HATÉKONY MEGOLDÁS
A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN

•  Települési környezetvédelmi program és hul-
ladékgazdálkodási terv készítése

•  Kárelhárítás, monitoring (hulladéklerakók 
stb.)

•  Kommunális és ipari szennyvíztisztítók terve-
zése, kivitelezése

•  Környezetvédelmi referens feladatainak el-
látása

Pannon Natura Kft.
1126 Budapest, Dolgos u. 13.

Tel.: 061-201-3849, 06-20-922-7870
E mail: pannonnatura@interware.hu

Október második felében Gyula 
városában osztották ki a Virágos 
Magyarországért környezetszépí-
tő verseny 2007. évi díjait.

A fődíjat, az Önkormányzati 
és Területfejlesztési Minisztéri-
um és a Magyar Turizmus Zrt. ne-
vében Dr. Róna Iván, az MT Zrt. 
vezérigazgatója nyújtotta át vá-
ros kategóriában Gyulának, falu 
kategóriában Tápiógyörgyének 
és egyben felkérte a két települést, 
hogy képviseljék Magyarországot 
a 2008. évi Európai Virágos Váro-
sok és Falvak Versenyében.  

Magyarország miniszterelnöke 
minden évben két települést ju-

talmaz Virágos Magyarországért 
különdíjjal, amelyet idén Dobrev 
Klára, a kormányfő felesége adott 
át Siófok valamint Ozora képvi-
selőjének. 

Az Országgyűlés Környezetvé-
delmi Bizottsága Mosonmagya-
róvárt és Szarvast díjazta, az Or-
szággyűlés Önkormányzati és Te-
rületfejlesztési Bizottsága Nagy-
rákos község munkáját ismerte 
el díjával. 

Az Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium díjazott-
jai: Keszthely városa (ÖTM fődíj, 
város kategória), Szentpéterszeg 
(ÖTM fődíj), Szombathely (ÖTM 

különdíj, város kategória), Szálka 
(ÖTM különdíj, falu kategória), 
Budapest IX. kerület, József Attila 
részönkormányzat (miniszteri ok-
levél), Szekszárd (miniszteri okle-
vél). Bajnai Gordon önkormány-
zati és területfejlesztési miniszter 
személyi elismerését Ágoston Ot-
tóné, Eger város önkormányzatá-
nak munkatársa kapta több mint 
egy évtizedes, a város szépítésé-
ért végzett kiemelkedő munká-
jáért. Tevékenysége sokban járult 
hozzá ahhoz, hogy a 2007. évi eu-
rópai irágosítási versenyben (En-
tente Florale Europe) Eger városa 
aranyérmet kapott.

IDÔKÖZI VÁLASZTÁSOK
Három településen tartottak időközi választást novemberben: a Tolna megyei Attalán, 
a Pest megyei Csörögön és a Fejér megyei Vértesbogláron.

Új a polgármester, de maradt a testület attalán
Az alig ezerlelkes Attala 710 választásra jogosult lakosa közül 457-en szavaztak érvénye-
sen, közülük 355-en adták a voksukat a függetlenként induló Gelencsér Istvánra, aki tár-
sadalmi megbízatásban vállalja a polgármesteri tisztség ellátását. A másik jelölt az eddigi 
főállású polgármester Kalocsa Jenő volt, aki ugyancsak független jelöltként 102 szava-
zatot kapott. Az önmagát augusztusban feloszlató képviselő-testület összes többi tagját 
újraválasztották, valamennyien függetlenek.

csörögön gyôzött a korábbi polgármester
Időközi önkormányzati választást tartottak a kétezer lakosú Csörögön, mivel az önkor-
mányzati testület augusztusban feloszlatta magát. A polgármesteri tisztségért induló öt 
jelölt közül hárman – köztük a legutóbbi polgármester is – függetlenként mérették meg 
magukat, egy pályázó a Fidesz, egy a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltje volt. Az utób-
bi egyetlen szavazatot se kapott, a másik pártjelölt harmadik lett, a független jelöltek kö-
zül pedig a legutóbbi polgármester, Hegedűsné Kripák Ildikó ismét a legtöbb szavazatot 
kapta. A kilenc képviselői helyért harminchét független jelölt versengett tíz pártjelölttel, 
akik közül nyolcat a Fidesz, kettőt a Kereszténydemokrata Néppárt támogatott. Képvise-
lő lett nyolc független és egy Fidesz-jelölt. A polgármesteri tisztségre is pályázó KDNP-
jelölt a 44., a másik az utolsó helyen végzett. 

a helyettesítô kapott bizalmat vértesbogláron
Az augusztusban lemondott polgármester helyett egyedüli független jelöltként a helyet-
tesítőjeként tevékenykedő Sztányi István alpolgármestert választották meg a község első 
emberének a csaknem ezerlelkes Vértesbogláron. 

Riviéra a váróban
Több éves egyeztetés után a MÁV 
Zrt. vezetése és a csopaki önkor-
mányzat az általa korábban felújított 
vasúti épület egykori jegypénztárá-
nak és a várótermének hasznosításá-
ra bérleti szerződést kötött. A tervek 
szerint itt idegenforgalmi informá-
ciós iroda lesz, amelynek működte-
tését a Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület vállalta. Az iroda öt tele-
pülés – Alsóörs, Felsőörs, Lovas, Pa-
loznak és Csopak – turisztikai vonz-
erejének kínálatára szolgál.  J. F.



Ö N k o r m á n y z a t��
A Települési Önkormányzatok

Országos Szövetségének folyóirata

A támogató tárcák közül a Kör-
nyezetvédelmi és Vízügyi Mi-
nisztérium Hídvégardó és To-
kaj, az Oktatási és Kulturális Mi-
nisztérium Vác, a Földművelési 
és Vidékfejlesztési Minisztérium 
Cegléd, Bábolna és Budakalász, 
a Gazdasági és Közlekedési Mi-
nisztérium Körösladány önkor-
mányzatát díjazta. 

A Magyar Turizmus Zrt. díját 
Zalakaros kapta, elismerve a város 
kiemelkedő munkáját a környe-
zetszépítés területén, amely jelen-
tősen hozzájárul a fürdőváros tu-
risztikai vonzereje növeléséhez. 

A Virágos Magyarországért 
Szervező Bizottságának legma-
gasabb, a tartós környezetszépí-
tésért adományozott Arany Ró-
zsa díját Csemő, Csesztreg, Makó, 
Nagyatád és Százhalombatta ön-
kormányzata kapta meg. 

A gyulai díjkiosztó ünnepségen 
összesen 93 települést jutalmaz-
tak, a díjak száma 114 volt.

Az Entente Florale Europe több mint verseny: kampány az európai közös környezeti és kulturális értékek 
megóvásáért, az élhetőbb környezet megteremtéséért az európai összetartozás szelleme jegyében. Az európai 
verseny 12 ország mintegy 25 ezer települését és több mint 50 millió lakosát tudhatja maga mögött, egyedül-
álló módon Európában. A 2007. évi európai versenyben kiemelkedő magyar siker született: Eger városának 
önkormányzata aranyérmes lett. 



V ároskép - KK Kavics Beton térkövek
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Tekintse meg termékeinket a
www.kavicsbeton.hu oldalunkon!

1053 Budapest, Ferenciek tere 2. 
Tel.: 483-3550, Fax: 483-3545
www.kavicsbeton.hu

A KK Kavics Beton korábban is aktív szerep-
lôje volt a városrehabilitációt célzó kezdemé-
nyezéseknek, így a Fôutca-fôtér program során
sem teszünk másként. Példának okáért a KK
Kavics Beton változatos térkövei szépítették
meg a kaposvári fôtér mellett többek közt a
budapesti Deák teret vagy akár a Magyar Rádió
híres utcáját is. A város karakterének, sajátos-
ságainak kiemelésében ugyanis a térkövek is
jelentôs szerepet kapnak, segítik, hogy a tradici-
onális tereink meg tudják ôrizni a múltunkat,
miközben a jövôbe vezetnek bennünket.

Fôutca-fôtér program

A városközpontok számára az elmúlt évtizedek jelentôs változásokat hoztak. A fôut-
cák és terek kereskedelmi funkciójának jelentôs részét ugyanis a bevásárlóközpontok
vették át, így csökkentve azok közösségformáló erejét. Közös tereink, hagyománya-
ink megóvása épp ezért komoly erôfeszítést és szakértelmet igényel.


