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Az önkormányzatiság elmúlt huszonegy esz-
tendejében a kormányzattal folytatott egyez-
tetések felemás sikerei és sok kudarca már je-
lezte, hogy változtatni kell az érdekképviselet 
rendszerén. A jelenlegi központi hatalom gya-
korlata pedig végképp egyértelművé tette. Húsz 
éven át kisebb-nagyobb nekifeszüléssel zajlot-
tak az egyeztetések, és természetesen történtek 
kisebb nagyobb érdemi változtatások, ám az 
önkormányzati érdekek becsatornázása a dön-
téshozatali mechanizmusba mindvégig esetle-
ges és sok tekintetben személyfüggő volt. Hiába 
voltak és vannak az Országgyűlésben önkor-
mányzati elkötelezettségű képviselők, polgár-
mesterek, adott esetben a pártfegyelem min-
dent felülír. Különösen igaz ez a költségvetések 
elfogadása esetében. 

1991 tavaszára kialakult az önkormányza-
ti érdekvédelemben a hét szövetség rendszere, 
amely típus szerint is képes volt megjeleníteni a 
sajátos önkormányzati érdekeket. Az országos 
szövetségek közötti együttműködés is többnyire 
kiegyensúlyozott volt, a 2006-os önkormányza-
ti választásokat követően még inkább sikerült 
megerősíteni az egységet. Ekkor a kormánypárti 
önkormányzati vezetők is együtt mozogtak el-
lenzéki társaikkal, és közösen követelték a meg-
változtatandók megváltoztatását. 

Az első törés az egységben 2009 októberében 
volt, amikor az akkori legnagyobb ellenzéki párt 
alelnöke, a nagyvárosi szövetség elnöke tünte-
tésre hívta a polgármestereket. A Kossuth La-
jos téri tüntetéssel a szövetségek többsége akkor 
nem értett egyet. Majd jött a kormányváltás, 
és lényegében megszűnt a szövetségek közötti 
korábbi együttműködés. 2010-ben elmaradt a 

helyi önkormányzatok napjának közös ünnep-
sége és elmaradtak az egyeztetések is. 

Az országos szövetségi minősítést az Ötv. mó-
dosítás egy éve ugyan szabályozta, ám az ab-
ban foglaltakat a belügyi kormányzat azóta 
sem vette figyelembe, sőt a minisztérium ve-
zetése a Budapesti Önkormányzatok Szövet-
ségét – a fővárosi önkormányzat távolmara-
dása ellenére – országos képviseletként kezelte. 
(Az új Ötv. normaszövegében már a fővárosi 
önkormányzat részvétele nélkül is lehet orszá-
gos szövetség a kerületek szövetsége.)

Érdemi intézményesített párbeszéd a kor-
mányzattal nincsen, az oszd meg és uralkodj 
elv vált általánossá, aminek következtében 
az önkormányzati típusérdekek és az egyedi, 
egyéni érdekek fölébe tudnak kerekedni az ál-
talános önkormányzati érdekeknek. Mivel a 
88 országgyűlési képviselő polgármester kö-
zül csupán 21-en községi településvezetők, így 
a több mint 2800 községi önkormányzat ér-
dekeinek szinte semmi esélye a nagyhatalmú 
nagyvárosi, kerületi és leendő járásszékhelyi 
polgármesterekkel szemben. A kettős képvise-
let amúgy is a kijárás rossz magyar gyakorla-
tát erősíti tovább.

Nincs tovább mire várni. Mindazon önkor-
mányzati szövetségeknek egyesülnie kell, ame-
lyek nem pártpolitikai, hanem helyi politikai 
szempontokat és az önkormányzás érdekét kí-
vánják megjeleníteni. A kinyilvánított együtt-
működés már kevés, valóságos egyesülésre, az 
erők egységesítésére, határozott közös fellépés-
re van szükség ahhoz, hogy a központi hatalom 
megbecsülje a helyi hatalom erejét.

Zongor Gábor

Nincs mire várni
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mint az elhúzódó világgazdasági válság kö-
vetkeztében egyre több önkormányzat már 
nem, vagy nem megfelelő minőségben képes 
csak ellátni feladatát. A rendszer igazságta-
lanná és fenntarthatatlanná vált! Átalakí-
tása elkerülhetetlen. Az önkormányzatok 
és vezetőik érdekeltek egy működőképes 
új önkormányzati rendszer kialakításában, 
amely megőrzi az elmúlt évtizedek alapér-
tékeit, erősíti a demokratikus közélet szer-
vezését, érvényre juttatja a szubszidiaritás 
európai elvét.

Az aggályaikat megfogalmazó önkormány-
zati vezetők túlnyomó többsége nem azt 
mondja, hogy nincsen szükség átfogó vál-
toztatásra az önkormányzati rendszerben, 
hanem szeretne egyértelmű választ kapni a 
gyakorlat diktálta kérdéseire. Nem ismertek 
ugyanis azok a számítások, amelyek bemutat-
nák a változások hatását és következményeit 
a pénzügyi, szervezeti, személyi állományra 
nézve. Ugyancsak nincsenek egyértelmű ga-
ranciák arra, hogy a változások hogyan fog-
ják érinteni a főleg kistelepüléseken élőket, 
vagyis mennyiben lesz vidékbarát az új ön-
kormányzati rendszer.

A TÖOSZ elnöksége 2011. október 18-i ülé-
sén tárgyalta meg a törvényjavaslatot, és hét 
pontban foglalta össze a szövetség legfonto-
sabb kezdeményezéseit a kormány számá-
ra, hogy azokat feltétlenül vegye figyelem-
be szabályozásánál.

✔ az alapfokú oktatás a jövőben is 
maradjon önkormányzati feladat
 A TÖOSZ a júniusi regionális fórumokon 
elhangzott vélemények figyelembevételével 
továbbra is következetesen kiáll azon állás-
pontja mellett, hogy a közoktatást Magyar-
országon nem lehet jól megvalósítani az ön-
kormányzatok nélkül. Miközben egyet lehet 
érteni a kormányzati törekvésekkel, hogy le-
gyen igazságosabb és kiegyensúlyozottabb 
az alapfokú oktatás, ám nem biztos, hogy ez 
a cél csak a teljes körű államosítással érhető 
el. A kormányzati szervek elsődleges szere-
pe a szabályozás és a végrehajtás szervezé-
se, ellenőrzése, nem pedig az intézmények 
fenntartása, működtetése.

A javaslatot megismerve a vidéki polgármes-
terek sokasága értetlenül állt a jogszabályban 
foglalt elképzelések előtt. A törvényjavaslat 
nem oszlatta el a településvezetőkben kiala-
kult bizonytalanságot, mivel többek között a 
differenciált hatáskör-telepítés ügye tovább-
ra sem tisztázott: mi lesz a feladata a közsé-
geknek, a városoknak, a járásszékhely váro-
soknak és a megyei városoknak. Nem lehet 
tudni azt sem, hány járás lesz, és az állami 
igazgatási feladatok teljeskörűen átkerül-
nek-e a járási hivatalokhoz, valamint mely 
feladatok kerülnek – a kötelező társulásban 
ellátandó területfejlesztési és közfoglalkoz-
tatási ügyeken kívül – járási szintre. 

A huszonegy évvel ezelőtti politikai rend-
szerváltoztatásnak köszönhetően ma Ma-
gyarországon 3177 települési önkormányzat 
működik. A helyi önkormányzás az elmúlt 
két évtizedben a politikai elit megfogalma-
zása szerint is az ország sikerágazata volt. 
Az önkormányzatok áldozatos munkával 
az egyre csökkenő központi támogatás el-
lenére képesek voltak biztosítani a lakosság 
számára a közszolgáltatások sokaságát. Az 
évről évre csökkenő állami támogatás, vala-a
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a rendszer igazságtalanná és fenntarthatatlanná vált
Végre valahára, öt hónappal az új önkormányzati törvény koncepciójának köz-
zététele után, 2011. október 11-én a Belügyminisztérium nyilvánosságra hozta 
a helyi önkormányzatokról szóló törvényjavaslatot. Az eddig álló idő pillana-
tokon belül felgyorsult. A minisztérium október 20-ig kérte a véleményeket, 
majd másnapra a belügyminiszter összehívta az Önkormányzatok Nemzeti 
Együttműködési Fórumát. A törvényjavaslat kormány elé terjesztését megelő-
zően így érdemi egyeztetésre nem került sor, csupán a vélemények, javaslatok 
ismertetésére.

az önkormányzati törvény jellegéből 
adódóan kerettörvény, ezért ebből na-
gyon nehéz megítélni a jövő önkormány-
zását, mivel még nem ismertek a közszol-
gáltatások tartalmára és megvalósításuk 
módjára vonatkozó ágazati törvényja-
vaslatok. a hatályos önkormányzati tör-
vény adta keretek ma is kellő garanciát 
nyújtanak a változtatáshoz, ha az ágaza-
ti törvények lehetővé tennék a differen-
ciált feladatellátást.
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A közoktatásban az állami felelősség és 
szerepvállalás erősítésével a túlnyomó több-
ség egyetért, amit megfelelő szabályozással 
érvényre is lehet juttatni. Nincs olyan ön-
kormányzati vélemény, amely ne támogat-
ná a tanfelügyelői rendszer újbóli bevezeté-
sét. Szükség van az oktatás külső szakmai 
kontrolljára, ez jó az önkormányzatoknak, a 
szülőknek, a gyermekeknek, az iskola veze-
tésének, de jó a pedagógusoknak is. Ez erő-
sítheti az oktatás színvonalának kiegyen-
súlyozottságát, és javaslatokkal szolgálhat, 
mind a szabályozás, mind a fenntartás vál-
toztatása érdekében. Ehhez azonban nincs 
szükség az iskolák államosítására.

Az intézményvezetés speciális szakmai 
feladat, ezért az is támogatható, hogy a kép-
viselő-testület csak olyan személyt nevez-
hessen ki igazgatónak, akivel szakmai szem-
pontból egyetért az állami oktatásfelügyelet. 
Így kizárható, hogy a szakmai szemponto-
kat felülíró helyi politikai döntés következ-
tében legyen valaki iskolaigazgató. Ahhoz, 
hogy az iskolaigazgató szakmai és vezetési 
szempontból a legjobb legyen, ugyancsak 
nem kell az iskolákat államosítani. Ahhoz 
sem, hogy a tantervi rendszer, a tankönyv-
kínálat megfelelő átalakítása megtörténjen. 
Ugyancsak szabályozás kérdése a leglénye-
gesebb: az, hogy milyen feltételek szüksége-
sek ahhoz, hogy egy intézményt iskolának 
lehessen minősíteni. A tulajdonos és a fenn-
tartó változása még számos konkrét problé-
mát is felvet, ha például az iskola fejlesztése 
uniós pályázattal valósult meg, vagy közös 
intézményt alkot az óvodával.

Mindent egybevetve: több érv szól amel-
lett, hogy államosítás helyett maradjanak az 
iskolák önkormányzati fenntartásban szigo-
rú állami szabályozás mellett. Bár a megis-
mert szabályozás a közoktatást teljeskörűen 
kiveszi az önkormányzati feladatok köréből, 
kérdéses, hogy a nagyvárosi polgármeste-
rek által felvetetteknek megfelelően lesz-e 
lehetőség „visszaszerződni” az iskolákat, s 
ha igen, milyen feltételekkel. 

✔ Veszélyben az önkormányzati 
tulajdon önállósága
Miközben az önkormányzati szféra várta az 
új törvényjavaslat nyilvánosságra kerülését, 
aközben a miniszterelnök megállapodást írt 
alá a 19 megyei közgyűlési elnökkel a köte-
lező megyei önkormányzati feladatok állam 
általi átvételéről és a teljes megyei önkor-
mányzati vagyon államosításáról. Ennek fe-
jében a kormányzat átvállalja a megyék 180 
milliárd forintos adósságállományát. A kö-
telező önkormányzati feladatok átadás-átvé-
tele a jelenleg hatályos önkormányzati tör-
vényben szabályozva van, viszont az aláírt 
megállapodásnak nincsen jogalapja. Vagyis 
ezt a megyei közgyűlési elnökök jogszerűen 
nem írhatták volna alá. 
   Időközben beterjesztették az Országgyű-
lésnek a megyei önkormányzatok konszoli-
dációjáról, a megyei önkormányzati intéz-
mények és a fővárosi önkormányzat egyes 
egészségügyi intézményeinek átvételéről 
szóló T/4659. számú törvényjavaslatot, ez 
kívánja utólag legitimálni a megyei közgyű-
lési elnökök és a miniszterelnök megálla-

podását. A megyei önkormányzati vagyon 
általános államosításának jogalapját az év 
végén hatályát vesztő Alkotmány módosí-
tásáról szóló T/4658. számú törvényjavas-
lat teremti meg, mely szerint: „Helyi önkor-
mányzati tulajdonnak az állam vagy helyi 
önkormányzat részére történő ingyenes át-
adásáról törvény rendelkezhet.” Ezután már 
az önkormányzati vagyon államosításának 
nem lesz alkotmányos akadálya. 

Miközben egyet lehet érteni azzal, hogy 
a kötelező közszolgáltatási feladatok szer-
vezetek közötti átadása esetén átadják a fel-
adat ellátásához szükséges tulajdont is, fon-
tos, hogy a törvény tegye lehetővé az átadó 
és az átvevő megállapodását a célt szolgáló 
vagyon – ellenértékkel (értéknövelő beruhá-
zás, állami juttatáson kívüli önkormányza-
ti hozzájárulás, feladatellátást terhelő hitel 
és kötvény visszafizetési kötelezettség be-
számításával) vagy ellenérték nélküli – át-
ruházásáról.  

Elfogadhatatlan, hogy olyan vagyontár-
gyak is az állam tulajdonába kerüljenek, 
amelyek nincsenek összefüggésben kötele-
ző önkormányzati feladatellátással, így pél-
dául az önkormányzat vállalkozói vagyona, 
vagy más, a megállapodásban részt nem ve-
vő önkormányzat vagyona. (A megyei köz-
gyűlési elnökök által aláírt megállapodások 
viszont mindezt lehetővé teszik.)

✔ Önkormányzati hivatalok 
a lakosság szolgálatáért
Figyelemmel a BM-vitaanyagban leírtakra a 
kétezer lakos alatti települések vezetői május 
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engedhetetlenül figyelembe kellene venni a 
természet- és gazdaságföldrajzi, a közleke-
dési, a turisztikai és a fizikai együttműkö-
dés szempontjait is. Ha ez a szigorú törvé-
nyi szabályozás marad, akkor félő, hogy a 
kistelepülések sokasága gyors ütemben fog 
elnéptelenedni, és tovább fog csökkenni a 
vidék lakossága.

Ezért a TÖOSZ elnöksége szorgalmazza, 
hogy önálló önkormányzati hivatalt tarthas-
son fenn minden városi jogállású település, 
valamint függetlenül lakossága számától az 
a község, amelyik esetében azt

a) a lakossági igények indokolják;
b) gazdaságosabban és legalább válto-
zatlan szakmai színvonalon;
c) az országos átlagot meg nem haladó 
költséggel;
d) többlet állami támogatás igénybevétele 
nélkül képes a hivatalt működtetni.

Közös önkormányzati hivatal önkéntes 
társulásban vagy az ország kistelepülési 
térségeiben mikrotérségi együttműködés-
ben jöjjön létre. Ha a törvényben megha-
tározott reális időn belül a járáson belüli 
települések nem képesek megteremteni az 
önálló vagy közös hivatal működésének fel-
tételeit, a megyei kormányhivatal döntsön 
a hivatali struktúráról. 

Csak abban az esetben támogatható, hogy 
az állami igazgatási hatósági feladatokat já-
rási hivatalokban és kirendeltségein lás-
sák el, ha az nem jár a vidéki lakosság szá-
mára többletteherrel, vagyis az átalakítás 
során elérhető lesz valamennyi települé-
sen élő számára az e-közigazgatás. Ehhez 
a technikai feltételek meglétén túl garan-
tálni szükséges a segítségnyújtás személyi 
feltételeit is. Továbbra is igaz, hogy jobb a 
rosszul, de működő rendszer, mint a jó, de 
nem működő.

A megyék túlnyomó többségében a meg-
kívánt háromezres minimum szám csak in-
dokolatlanul nagyszámú település társulá-
sával teljesíthető, ami a már a kialakult és 
jól működő együttműködéseket lehetetle-
nítené el. 

Jelenleg 1123 önálló polgármesteri hivatal-
ban és 769 körjegyzőségben összesen 1892 
jegyző működik. Így a települések harma-
dában van önálló hivatal, míg kétharma-
da most is körjegyzőséghez tartozik. Isme-
reteink szerint a települések 40 százaléka 
jelenleg sem tart fenn hivatali központot. 
Az új szabályozás indokolása szerint a hi-
vatalok száma, becsült adatok szerint, vár-
hatóan nem haladja meg az ezret, ami azt 
jelenti, hogy csak a települések egyharma-
dában lesz hivatali központ. Véleményünk 
szerint a csak lakosságszám alapján megha-
tározott szabályozás nem fogadható el, el-

eleje óta különféle számításokat végeztek, vala-
mint szervezési intézkedéseket tettek az önkor-
mányzati hivatali rendszerük tekintetében. Már 
ekkor nyilvánvalóvá vált, hogy ez a viszonylag 
alacsony lakosságszám sem tartható az ország 
aprófalvas vidékein, a földrajzi és közlekedési 
viszonyok miatt. A törvényjavaslat az önálló 
önkormányzati hivatalhoz szükséges lakosság-
számot – a községek esetében – kétezerről há-
romezerre emelte, továbbá a közös hivatalhoz 
tartozó települések összlakosság-számának el 
kellene érnie legalább a három ezer főt. 

Jelenleg Magyarországon csupán 522 telepü-
lésen (16%) laknak háromezernél többen, és 25 
olyan városunk van, amelyben a lakosság szá-
ma nem éri el a háromezer főt, így a törvényi 
korlátozás a települési önkormányzatok 83 szá-
zalékát érinti, ahol a lakosság 23 százaléka él. 
(Lásd a háromezer lakos alatti népesség ará-
nyát megyei bontásban.)
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új feladatfinanszírozási rendszerben nem el-
fogadható, hogy a kötelező önkormányza-
ti feladat- és hatáskörök ellátásához az Or-
szággyűlés a továbbiakban is csak a központi 
költségvetés által meghatározott arányban 
álló állami támogatást biztosítson. Csak a 
100 százalékos központi finanszírozás tá-
mogatható a jövőbeni működésképtelenség 
elkerülése érdekében. 

✔ az ellátandó feladattal arányos 
önkormányzati javadalmazást
A legnagyobb felzúdulást mind a polgármes-
terek, mind a jegyzők körében a törvényjavas-
latban megjelenített bértáblák okozták. Eleve 
nem érthető, hogy miért az önkormányzati 
törvénnyel kívánják szabályozni a béreket. 
Miközben még nem tisztázott, mennyiben 
változik a polgármesterek és a jegyzők fel-
adatköre, a feladatcsökkenésre hivatkozva a 
javaslat drasztikus bércsökkentést irányzott 
elő. (Lásd az összefoglaló táblázatot a polgár-

✔ legyen biztosítva 
a kötelező önkormányzati 
feladatok finanszírozása
Az önkormányzati rendszer alapvető prob-
lémája, hogy az állam által alkotmányosan 
vállalt közszolgáltatási feladatok ellátásá-
nak pénzügyi fedezete nem áll teljeskörűen 
rendelkezésre, vagyis többe kerül a feladat-
ellátás, mint amennyi a forrás. Ez az arány-
talanság érvényes az önkormányzatok által 
ellátott feladatokra is, sőt az elmúlt évtize-
dekben folyamatosan nőtt az önkormány-
zatokra rótt kötelező feladatok száma és 
mértéke, miközben a megvalósításukhoz 
szükséges központi támogatás mértéke év-
ről évre csökkent. Támogatandó tehát a kor-
mányzatnak az a törekvése, hogy a kötelező 
feladatellátás fedezete teljeskörűen rendel-
kezésre álljon, vagyis ne keletkezhessen mű-
ködési hiány. Ám a megvalósítás módja és 
garanciái nem olvashatóak ki egyértelműen 
az ismertté vált törvényjavaslatból. Ezért az 

mesterek javadalmazásának változásáról.)
Érthetetlen és elfogadhatatlan a törvény-

javaslatban szereplő új javadalmazási rend-
szer. Nyilvánvaló, hogy a bérek és juttatások 
tervezett radikális csökkentésének szándéka 
a megtakarítás, viszont a bértáblákban meg-
fogalmazott üzenet tartalmi lényege az, hogy 
nincsen szükség képzett és a helyi közössé-
gért odaadóan tevékenykedő polgármeste-
rekre és jegyzőkre. 

A készülő törvényjavaslathoz tartozó ha-
tástanulmányok nem ismertek, így nem tud-
ható, hogy mekkora megtakarításra számít a 
kormányzat a polgármesterek, önkormány-
zati képviselők, jegyzők és önkormányzati 
hivatali dolgozók juttatásainak csökkenté-
se révén. Arra vonatkozóan sincsenek szá-
mítások, hogy mibe kerül majd az új járási 
hivatali rendszer, valamint a finanszírozás 
és pénzügyi ellenőrzés új rendszere. Lehet, 
hogy a remélt megtakarítások kisebbek, mint 
az új költségek. 

a polgármesterek  jelenlegi és tervezett javadalmazása (Ft)

lakosságszám/
kategória

településszám 
kategória

a tisztség betöltésének módja* társadalmi tiszteletdíja Főállású polgármester illetménye

társadalmi 
megbízatás

főállás jelenleg javasolt jelenleg javasolt

-499 1043 795 248
96 625 - 173 925

73,300
270 550 - 347 850

96,625

500-999 676 328 348 96,625 115,950

1000-2999 936 135 801 173 925 - 251 225 115,950 328 525 - 425 150 193,250

3000-4999 214 - 214 - 154,600
425 150 - 483 125

231,900

5000-9999 139 - 139 - 193,250 309,200

10000 felett 122 - 122 - 270,550 483 125 - 521 779 386,500

fővárosi kerület 23 - 23 - 309,200 521 779 - 560 425 425,150

megyei város 23 - 23 - 347,850 541 100 - 579 750 463,800

főváros 1 - 1 - 386,500 579 750 - 637 725 502,450

Összes: 3177 1258 1919 96 625 - 251 225 77 300 - 386 500 270 550 - 637 725 96 625 - 502 450

* Becsült adat
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akban működőképes, átlátható, finanszíroz-
ható és igazságos legyen. A polgármesterek és 
jegyzők jobbító szándékú észrevételeivel ja-
vítható a törvényi szabályozás. Minthogy az 
önkormányzati törvény sarkalatos törvény, 
különösen fontos, hogyan alakul a magyar 
önkormányzatiság keretrendszere.

Jelenleg bizonytalanok az országos önkor-
mányzati szövetségek jogosítványai a jogal-
kotási folyamatban. Az új szabályozásban 
elengedhetetlenül szükséges, hogy számon 
kérhető erős garanciákat kapjanak az ön-
kormányzati szféra reprezentatív képviselői. 
Továbbá az országos önkormányzati szövet-
ségek kapjanak jogot az önkormányzatokat 
érintő kérdésekben arra, hogy Alkotmánybí-
rósághoz fordulhassanak, mert csak így biz-
tosítható az önkormányzás alkotmányossá-
gának garanciája.

A TÖOSZ elnöksége által kiemelt javasla-
tokon túl, a törvényjavaslathoz kapcsolódó-
an a szövetség elnöke, Schmidt Jenő elküld-
te a belügyminiszternek azt a javaslatsort, 
amely a polgármesterek, jegyzők és önkor-
mányzati szakértők TÖOSZ-hoz eljuttatott 
álláspontját tartalmazza. Kérdés, hogy az Or-
szággyűlésnek beterjesztett törvényjavaslat 
mindebből mennyit vesz figyelembe. (A kor-
mányelőterjesztés elfogadására lapzártánk 
után került sor.)

A rendelkezésre álló idő továbbra is na-
gyon kevés. Ennek ellenére nem mondunk 
le arról, hogy a törvényhozás folyamatában a 
lehető legtöbb változtatást elérjük az önkor-
mányzatok és rajtuk keresztül a lakosság ér-
dekében. Ehhez kérjük elsődlegesen annak a 
88 országgyűlési képviselőnek az együttmű-
ködését és támogatását, akik egyben polgár-
mesterként is tevékenykednek.

A TÖOSZ álláspontját összegezte:
Zongor Gábor főtitkár

✔ sokszínű önkormányzatiságot
Az új önkormányzati rendszer egyik szerve-
ző elvének a szubszidiaritásnak kell lennie. 
Fontos, hogy valamennyi közösségnek – ha 
megvannak hozzá a feltételek – legyen lehe-
tősége a feladatellátás vállalására. Örvendetes 
az új községgé válás feltételrendszerének sza-
bályozása, ugyanakkor ez a megközelítés nem 
érvényesül a területszervezési ügyek mind-
egyikében. Nem értünk egyet a lakosságszám 
előírásával, hanem csak azzal, hogy a feladat-
ellátó és -teljesítő képesség alapján lehessen 
települési önkormányzati típusokat (község, 
nagyközség, város, járásszékhely város, me-
gyei város) létrehozni. Megfontolandó, hogy 
egyes települések a magyar történelemben be-
töltött kiemelkedő szerepük elismeréseként 
viselhessenek külön címeket, így például lét-
rehozható lenne a történelmi városok kategó-
riája. Továbbra sem indokolja semmi, hogy a 
már megszerzett nagyközségi címet elveszítse 
122 település. Ugyanakkor lehetővé kell tenni, 
hogy egyes minősítő kategóriáról le lehessen 
mondani, vagy el lehessen azt veszteni, ha a 
település tartósan nem tud megfelelni a felté-
teleknek. A TÖOSZ elnöksége nem támogat-
ta a településkategóriák „kasztosodását”, ezért 
lehetővé kell tenni, hogy az a járásszékhely vá-
ros, amelynek szolgáltatása az egész megyére 
kihat, megyei városi címet kaphasson. 

✔ Párbeszédet az 
érdekszövetségekkel

Az önkormányzati rendszer átfogó, min-
den elemét érintő megváltoztatása különö-
sen szükségessé sőt elengedhetetlenné teszi, 
hogy a kormányzat az országos önkormány-
zati érdekszövetségekkel folytasson érdemi 
párbeszédet és egyeztetést. Ma Magyaror-
szágon a településvezetők abban érdekeltek, 
hogy az önkormányzati rendszer a további-

Természetesen minden átalakítás többe 
kerülhet kezdetben, mint a meglévő rend-
szer fenntartása, de hosszabb távon megta-
karítást eredményezhet. Az önkormányzati 
rendszer átalakításánál elsődleges szem-
pontnak az igazságos, megfelelő minőségű 
közszolgáltatást és az azt garantáló rend-
szer kiépítését kell tekinteni, amely viszont 
hozzáértő, megfelelően dotált szakembe-
rek nélkül nem lesz működőképes. Az ön-
kormányzati rendszer átfogó átalakítása 
a benne dolgozók együttműködése nélkül 
nem lehet sikeres!

Az új önkormányzati törvényjavaslatból – 
annak ellenére, hogy számtalan kérdésre nem 
ad választ – az olvasható ki, hogy jelentősen 
megváltozik a jegyzői szerep. A jelenleg túl-
súlyos igazgatási, hatósági és szervező sze-
rep helyett a jövőben a településmenedzseri 
funkció válik hangsúlyossá, miközben meg-
marad a szervező szerep. Az új szabályozás-
ban a jegyző megbízatását már bevallottan 
a polgármestertől kapja, így egyértelműen a 
polgármester embere lesz, és a polgármes-
ter befolyása jogilag is erősödni fog a hiva-
tal vezetésében. 

Lényegében az új szabályozás a valósá-
got kívánja láttatni, ami nem baj, és talán 
kiegyensúlyozottabb lesz így a települések 
vezetése. Az már a polgármester felelőssé-
ge, hogy olyan vezetőtársat választ-e maga 
mellé, aki kellő szakmai kontrollt gyakorol 
a tevékenysége során.

A TÖOSZ elnöksége támogatja a polgár-
mesteri jogállás tervezett megerősítését, 
amelynél kiegészítésként javasolja, hogy a 
költségvetéssel kapcsolatban is kapjon a pol-
gármester vétójogot. A polgármesteri mun-
kában a jövőben még erőteljesebbé válik a 
helyi önszerveződések erősítése, valamint a 
településközi együttműködés.
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Az elmúlt húsz esztendőben először fordult 
elő, hogy a kormány úgy nyújtotta be a követ-
kező évi költségvetési törvényjavaslatot, hogy 
előtte semmilyen egyeztetést nem folytatott 
az önkormányzati szövetségekkel. Emlékeze-
tes, hogy 2009-ben a hét országos szövetség 
vezetői azért vonultak ki a Kormány–Önkor-
mányzatok Egyeztető Fórumának üléséről, mert 
helytelenítették az egyeztetés módját. Idén nem 
volt mód kivonulni a tárgyalásról, mert a költ-
ségvetés beterjesztését megelőzően ilyen al-
kalom nem volt. (Időközben – október 21-én! 
– az Önkormányzatok Nemzeti Együttműkö-
dési Fórumán tájékoztató jelleggel szó esett a 
2012-es költségvetésről is.)

a központi költségvetés  
és a helyi önkormányzatok viszonya
Az önkormányzatok remélhetőleg az utolsó 
olyan költségvetéssel találkoznak, melyben a 
legfontosabb cél a feladatellátásból adódó vesz-
teségek finanszírozása lesz. Ebben a szektorban 
lehet tudni igazán, hogy mi a kiadási szint. Min-
den egyes tevékenységre van jogszabály szin-
te papírköltségig, és mégsem jutunk el odáig, 
hogy mindezeket a költségvetésünkből finan-
szírozni tudjuk. 

Megállapítható a beterjesztett törvény-
javaslatból, hogy hazánk további fejlődését 
két alappillére kell építeni ebben a gazdasá-
gi helyzetben. 
❶ Túlzott deficit eljárás miatt a hiány nem  

haladhatja meg a 2,5 százalékot.
❷ Ahhoz, hogy az ország fizetőképessége fenn-

maradjon, nagyon fontos az államadósság 
további 1 százalékos csökkentése, hogy hiá-
nyunkat a piacról tudjuk finanszírozni. 

Ez azt jelenti, hogy a költségvetés készítői 
meglehetősen szűk pályán mozoghattak. Ezzel 

együtt, folyamatosan hozzá kell majd az élet-
hez igazítani a kiadásokat. Ezért jónak tartjuk 
a tartalékok jelentős megemelését.   

A központi költségvetés sarokszámainak ter-
vezése során a GDP 1,5 százalékos növekedésével 
számol. Az infláció éves átlagban 4,2 százalék. 
Az államháztartás GDP-hez viszonyított hiá-
nya 2,5 százalék, ennek ötödét képviseli a helyi 
önkormányzatok prognosztizált hiánya.

Az elmúlt évek tapasztalata azt mondatja ve-
lünk, hogy az önkormányzatok kisebb hánya-

da nem fogja tudni teljesen önmagától végig-
vinni az évet. Ne felejtsük el azt a tényt, hogy 
2010-ben csaknem 120 milliárd forinttal csök-
kent az önkormányzatok normatív támogatá-
sa, aminek az lett a következménye, hogy a zár-
számadásban 230 milliárd forint volt a mínusz. 
2011-ben várhatóan hasonló hiánnyal zárják 
az évet az önkormányzatok. A 2012-es eszten-
dő azért lesz sokkal nehezebb, mert a hiányt az 
önkormányzati rendszer  átalakulásáig a bank-
szektor nem fogja finanszírozni. Sőt! A műkö-

tÖosz-álláspont a helyi önkormányzatok 2012. évi költségvetési kondícióiról

Korlátok között
A prognózis részleteinek ismerete nélkül is leszögezhető, hogy a bevételek 
felül, a kiadások alul vannak becsülve. A helyi bevételek növekménye nem lesz 
képes kompenzálni még a dologi kiadások inflációkövetése miatti 60-80 mil-
liárd forint többletigényt sem. Emellett jelentkeznek az uniós források igény-
bevétele miatti megnövekedett saját forrásszükségletek is. A hiány akár 50 
milliárd forinttal is magasabbra tehető, ami a GDP további 0,15 százaléka. Ez 
az önkormányzatok további eladósodásához vezethet, amihez már nincsen 
meg a banki finanszírozási hajlandóság. 
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❸ A közoktatási hozzájárulások fajla-
gos támogatása azonos a 2011. évi költség-
vetési törvényben szereplővel, de csak 2012. 
szeptember és december közötti időarányos 
részről szól. (A korábbi években a támogatást 
mindig tanévre állapították meg.)  Ebből arra 
lehet következtetni, hogy a nemzeti közneve-
lési koncepció szerinti esetleges fenntartóvál-
tás nem a tanévkezdéshez kapcsolódik (2012. 
szeptember), hanem a költségvetési évhez iga-
zodóan (2013. januártól) valósul meg. 

Vitatható módon került a kötött normatívák 
közé a kedvezményes étkezés, a tankönyvtá-
mogatás, valamint a szakmai, tanügyigazgatási 
informatikai feladatok támogatása, a fajlagos 
összegek tavalyi szinten hagyásával. 

Ez különösen az étkezési támogatásnál 
okozhat elviselhetetlen terhet, ugyanis az 
élelmiszer és üzemanyag árak jelentősen 
meghaladták az infláció mértékét. Azok az 
önkormányzatok pedig, amelyeknél sok a 
kedvezményes étkeztetésre jogosult gyer-
mek és szegény, nincs módjuk saját bevétel-
ből pótolni ezen kiadások állam által nem fi-
nanszírozott részét.

A szabad felhasználású normatívát mindig 
is rászorultság alapján lehetett igényelni, és 
eddig is dokumentálni kellett. Most – a kö-
tötté tételével – újabb adminisztrációs teher 
jelentkezik, mert dokumentálni kell a feladat-
ra való felhasználást is. Jelen pillanatban az 
állami normatíva a valós költségek 60 száza-
lékát fedezi, ha a gyermek minden nap eszik. 
A TÖOSZ elnökség javasolta az étkezési nor-
matíva megemelését 20 000 forint/főre.

❹ A jövedelemkülönbség mérséklési 
támogatásra szánt forrás megegyezik az 
előző évivel. Figyelemmel arra, hogy csök-
ken a lakhelyen maradó szja – ezáltal a jöve-
delemkülönbségi olló valamelyest zártabbá 
válik – így a támogatás erőteljesebb jövede-

Főbb változások  
a támogatási jogcímekben

❶ Az átengedett bevételekben alapve-
tő változás, hogy megszűnik a két évvel ko-
rábbi, településre kimutatott szja-részesedés 
40 százalékos mértéke, helyette az szja már 
csak a lakhelyen maradó 8 százalékos résznek 
megfelelő összegből áll.  A normatív szja-t ál-
lami hozzájárulás váltja fel.

A gazdasági válság hatására csökkenő 2009. 
évi bérkiáramlás következtében, az átengedett 
szja a korábbi évben lakhelyen maradó részénél 
13,3 milliárd forinttal kevesebb. Ez különösen 
azokat a településeket érinti érzékenyen, ahol az 
egy főre jutó szja átlag feletti (pl. főváros).

❷ Normatív hozzájárulások. A lakhelyen 
maradó szja-kiesést igyekszik a szabályozás 
részben kompenzálni azzal, hogy 12,4 milliárd 
forinttal nő a településüzemeltetési, -igazgatási 
sport- és kulturális normatíva.  Látni kell azon-
ban, hogy ennek allokálása messze nem tudja 
követni az szja egy főre jutó összegében jelent-
kező nagy különbségeket.  

Erőteljesen kifogásolandó a pénzbeli szociá-
lis juttatások fajlagos összegében és allokációs 
szabályában bekövetkezett változás.

Az előirányzat nem számol a segélyezettek 
számának növekedésével. A 2011-ben négy-
ezer és húszezer forint/fő között szóródó fajla-
gos támogatást 2012-ben jobban „széthúzták” 
(1500-25 000 forint/fő), az alsó értéket csök-
kentették, a felsőt növelték. Ez azért problémás, 
mert az allokációs mutatók a lakosság 20 száza-
lékával számolnak. (A korábbi években a kom-
binált mutatók mindig valamilyen rászorult-
ságot tükröztek, soha nem a teljes népességet). 
Ez azt jelenti, hogy ad absurdum az a település 
is kaphat 1500 forintot lakosonként, amelynek 
egyetlen segélyezettje sincs. A támogatás elto-
lódhat a nagyvárosok irányába, a kistelepülé-
sektől elszívva a forrást.

dési hiányt egyáltalán nem fogja finanszíroz-
ni, a beruházási hiteleket pedig elvétve. Tudjuk, 
hogy a 2012. az egészségügy átalakításának éve 
lesz. Jól látszik ez a szektor 70 milliárd forinttal 
nagyobb támogatási összegéből. De ez nem azt 
jelenti, hogy el kell feledkezni a többi rogyado-
zó közszolgáltatásról. 

Mindezek szellemében kérte a TÖOSZ el-
nöksége a kormányt és a parlamentet, hogy tá-
mogassák javaslatait. 

a helyi önkormányzatok 
 központi bevételei
A benyújtott költségvetési törvényjavaslat és a 
jelenleg elérhető, rendkívül szűkszavú általá-
nos indokolás alapján a helyi önkormányzatok 
2012-ben 1140,6 milliárd forintra számíthatnak 
a központi költségvetésből támogatás és átenge-
dett szja formájában.  Ebből 99,7 milliárd forint 
a megyei önkormányzatok által nyújtott köz-
szolgáltatások támogatására van elkülönítve. 

Az összesen 63,8 milliárd forint báziskorrek-
ciót figyelembe véve a 2011. évi korrigált bázis 
1109,5 milliárd forint.  Ehhez viszonyítva a 2012. 
évi 1126,6 milliárd forint támogatás 1,5 százalé-
kos  nominális növekménynek, míg reálértékben 
2,7 százalékos csökkenésnek felel meg. 

Az inflációs nyomást az elmúlt 15 esztendő-
ben nem kompenzálta az állam az önkormány-
zatoknak. A szektornak nagyok az adósságai, 
és félő, hogy nem lesz képes a legfontosabb do-
logi kiadások kiegyenlítésére. Ezért javasol-
ta a TÖOSZ elnöksége, hogy 30 milliárd fo-
rinttal emeljék meg az összeget a támogatási 
tartalékból. Természetesen csak azoknak az 
önkormányzatoknak a támogatásával értett 
egyet a TÖOSZ vezetése, amelyek a lehető-
ségeik figyelembevételével az elmúlt évek-
ben mindent megtettek, hogy tevékenységü-
ket ésszerűsítsék, intézményeiket optimálisan 
üzemeltessék.
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lemtompítást tesz lehetővé. (Ez abból is lát-
szik, hogy a kiegészítési szintek a 2011. évi-
ektől csak 1-2 százalékkal maradnak el – a 
főváros kivételével – miközben az szja 10,5 
százalékkal csökken.)

❺ A központosított előirányzatok több-
sége változatlan marad. Az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztéseknél a for-
rás nem változik, miközben bővülnek a cé-
lok a közbiztonság növelését szolgáló támo-
gatással. (Ezáltal az eddigi célokra kevesebb 
pénz marad.)

❻ A helyi önkormányzatok kiegészí-
tő támogatása jelentősen csökken. Az ön-
hibájukon kívül hátrányos helyzetbe került 
önkormányzatok támogatására szánt forrás 
8 milliárd forinttal kevesebb, az indokolás 
szerint a megyei önkormányzat támogatás-
igényének csökkenése miatt. A TÖOSZ ve-
zetősége javasolta a 30 milliárd forintos ke-
ret visszaállítását.

❼ A normatív kötött felhasználású tá-
mogatások több esetben csökkennek, de ez 
a mutatószámok alakulásával van összefüg-
gésben, ugyanis a fajlagos támogatások a 2011. 
évi szinten maradnak. 

Ez alól kivétel a pedagógus szakképzés tá-
mogatása, amely fajlagosan 40 százalékkal 
6300 forint/fő/évre csökken. Még ennél is 
drasztikusabb a szociális továbbképzés tá-
mogatásának 82 százalékkal történő kurtí-
tása  (1640 forint/főre). 

❽ A többcélú kistérségi társulások tá-
mogatásának előirányzata ugyan mintegy 
860 millió forinttal nő, de az ellátotti lét-
szám bővülése miatt több fajlagos támoga-
tás is csökken, ami tarthatatlan!

A közoktatási célú támogatások közül kü-
lönösen érzékenyen érintheti a társulásokat, 
hogy a bejáró gyerekek támogatásai az 1–4. 
osztály esetében 2000 forint/fő/év, míg az 5–8. 

osztály esetében 12 000 forint/fő/év összeg-
gel csökken. 10 000 forinttal mérséklődik az 
autóbusszal utaztatott tanulók támogatása, 
és ennek duplájával a tagintézményi támo-
gatás is. Ennél valamivel mérsékeltebb (4290 
forint) a csökkenés a kistelepülések tagintéz-
ményi támogatásánál.

A szociális és gyermekjóléti feladatok tá-
mogatásának fajlagos összegei az előző évi 

szinten vannak, de a mozgókönyvtári feladat 
támogatása 200 000 forinttal, míg a belső el-
lenőrzési feladatok támogatása 15 800 forint-
tal csökken.

A TÖOSZ elnöksége kezdeményezte a nor-
matívacsökkentés ellentételezéseként a jog-
szabályok megváltoztatását, hogy a kapott 
összeg megfelelő módon kezelje a csökken-
tés következményét.   

A beterjesztett indokolás még nem tartalmazta az önkormányzatok részletes pénzfor-
galmi mérlegét. Ennek értelmében az önkormányzatok hitelműveletek nélküli bevétele 
3203 milliárd forint, mintegy 30 milliárd forinttal több, mint a 2010. évi teljesítés, és 45 
milliárd forinttal több a 2011. évre tervezettnél. 

A hitelműveletek nélküli kiadások irányszáma 3353 milliárd forint, amely mintegy 50 
milliárd forinttal marad el a 2010. évi teljesítéstől, és 85 milliárd forinttal haladja meg a 
2011. évi irányszámot. Ennek alapján az önkormányzatok hiánya minimum 150 milliárd 
forint, ami vélhetően  több lesz!

A prognózis részleteinek ismerete nélkül is leszögezhető, hogy a bevételek felül, a ki-
adások alul vannak becsülve. A helyi bevételek növekménye nem lesz képes kompenzál-
ni még a dologi kiadások inflációkövetése miatti 60-80 milliárd forint többletigényt sem. 
Emellett jelentkeznek az uniós források igénybevétele miatti megnövekedett saját forrás-
szükségletek is. A hiány akár 50 milliárd forinttal is magasabbra tehető, ami a GDP továb-
bi 0,15 százaléka. Ez az önkormányzatok további eladósodásához vezethet, amihez már 
nincsen meg a banki finanszírozási hajlandóság.  

Mindeközben azzal is számolni kell, hogy az eddig felhalmozott mintegy 1400 milliárd 
forint adósságállomány 2012. évi adósságszolgálata – a korábbi évekre jellemző 60–70 mil-
liárd forintról – akár 120 milliárd forintra is felmehet, egyrészt a kötvénytörlesztések tü-
relmi idejének lejárta, másrészt a jelentős a devizakitettség következtében jelentkező ár-
folyamveszteség miatt.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, az elnökség nevében kérte a Belügyminisztériumot és a 
Nemzetgazdasági Minisztériumot, hogy folytasson egyeztetést az önkormányzatok jövő 
évi költségvetési kondícióiról, valamint a szövetség álláspontjának figyelembevétele mel-
lett, szorgalmazzák a törvénytervezet megváltoztatását. A szövetség álláspontját a TÖOSZ 
elnöke ismertette az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma ülésén is.

Összegzés
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A változtatásokról 
pró és kontra

Még egy fontos tanácskozás volt Gödöllőn: 
október 14-én a Magyar Önkormányzatok 
Szövetségének szervezésében településve-
zetők vitatták meg a helyi önkormányza-
tokról szóló törvényjavaslatot. A sok hely-
színt összekapcsoló videokonferencián 
észrevételeket, javaslatokat fogalmaztak 
meg a részvevők, és kialakították az ön-
kormányzatok álláspontját. 

A TÖOSZ képviseletében Dietz Ferenc társel-
nök, Szentendre város polgármestere tartott 
előadást az önkormányzati rendszert érin-
tő változásokról, melyben már több szövet-
ségek közösen kialakított véleményét is ösz-
szegezte. Pró és kontra érvekkel mutatta be, 
hogy mi szól az egész országot érintő változ-
tatás ellen és mi mellette, leszögezve, hogy 
az átalakítás semmiképpen nem lehet ön-
célú. Fölsorolta és elemezte az önkormány-
zati rendszer jelenlegi problémáit, melyek 
strukturális, gazdasági problémákból, mű-
ködési nehézségekből adódnak, illetve az ela-
dósodottságból, valamint a kis hatékonysá-
gú szervezetből. Részletesen beszélt többek 
között a polgármesteri hatáskörök változá-
sának irányáról, a jegyzői kinevezések kér-
déseiről, az önkormányzati társulások körül 
várható konfliktusokról, s az önkormányza-
ti érdekvédelem szükségképpen megnöveke-
dő szerepéről. Végezetül leszögezte, hogy az 
önkormányzati adósságot mindenképp kon-
szolidálni kell. 

Az előadás teljes szövege elolvasható 
a www.toosz.hu weboldalon. 

A kormány szemléletváltását jól tükrözi Ma-
gyarország elfogadott alaptörvénye. Látható a cél: 
az állami befolyás erősítése; a szerepek és felelős-
ségek pontosabb elhatárolása, az önkormányza-
ti tevékenység nagyobb törvényességi felügyele-
te; az önkormányzatok gazdasági mozgásterének 
csökkentése; a kötelező társulás elfogadtatása és 
a kötelezettségvállalás szabályozása.  

Mi, önkormányzatok feszült figyelemmel vár-
juk, hogy hogyan tovább? Májusban azt remél-
tük, hogy megismerjük azt a koncepciót, amely-
hez hozzászólhatunk, és közösen alakíthatjuk 
tovább. A nagy ágazatok  átalakításának iránya 
ugyan már kitapintható, de konkrét módja, üte-
mezése még ma sem ismert. Miközben az ön-
kormányzatok túlnyomó többsége finanszíro-
zási nehézséggel küzd, az elbizonytalanodás, a 
reménytelenség általánossá vált. A szektor jelen 
pillanatban külső finanszírozási forrást nem tud 
igénybe venni, s ez mindaddig így lesz, ameddig a 
végleges javaslatok nem születnek meg. 

Az átalakítás időszerűségével az önkormányza-
tok túlnyomó többsége egyetért. Mindenki egy-
értelmű munka- és felelősségmegosztást, kiszá-
mítható, tervezhető finanszírozást szeretne. Ám 
a kormány által tervezett jelentős államosításnak 
jelenleg nem látszanak a finanszírozási feltételei. 
Az pedig elfogadhatatlan, hogy az államosítás az 
önkormányzati vagyonra is kiterjedjen. Érdekel-
tek vagyunk az átalakításban, ezért szövetségünk 

felajánlotta az együttműködést a kormánynak, de 
sajnos az érdemi párbeszéd még nagyon messze 
van a kívánt mértéktől. 

Soha nem volt olyan fontos, mint most, hogy a 
szövetségek között valóságos, hatékony együttmű-
ködés, erős egység jöjjön létre. 2014. után önkor-
mányzati politikus nem lesz tagja a törvényhozás-
nak, tehát az ország házában az önkormányzati 
érdekek képviseletében sokkal nagyobb súllyal 
kell megjelenniük az önkormányzati szövetsé-
geknek. Az önkormányzati törvény mondja ki: 
a legnagyobb önkormányzati érdekvédelmi szö-
vetség javaslata és véleménye nélkül ágazati jog-
szabályok ne születhessenek, és az önkormány-
zati rendszert érintő jogszabályok változtatása 
csak a szövetséggel egyetemben legyen lehet-
séges. Ezért a TÖOSZ felkéri a MÖSZ-t, fontol-
ja meg az egyesülés lehetőségét. Ma ez a két ér-
dekvédelmi szövetség az, amelyben megjelenik 
az önkormányzatok teljes palettája. Összefogá-
sukkal szinte egy kisebb parlamenti formáció 
jöhetne létre. 

A TÖOSZ a szolidaritás és szakszerűség alap-
ján nyújt lehetőséget az egységes érdekvédelmi 
és érdek-képviseleti munka megszervezéséhez. 
Az elmúlt 21 év bebizonyította, hogy Magyar-
ország felemelkedéséhez csak a településeken, 
az önkormányzáson keresztül vezet az út. Csak 
közös akarattal és együttes cselekvéssel válhat 
valóra az önkormányzó Magyarország.  ◆

A gödöllői beszéd
Közösen ünnepelte a Helyi Önkormányzatok Napját Gödöllőn, szeptember 
30-án a TÖOSZ és a Magyar Önkormányzatok Szövetsége. Beszédében Schmidt 
Jenő az önkormányzati érdekképviseletek összefogását szorgalmazta, s felve-
tette a TÖOSZ és a MÖSZ egyesülésének lehetőségét. Alábbiakban a beszéd 
legfontosabb gondolatait közöljük.
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Az ország legkedveltebb borvidéki tele-
pülésévé az a település válhatott, ahol – az 
adott helység lélekszámát is figyelembe vé-
ve – abszolút számban és arányaiban a leg-
több borász és borkedvelő koccintott 2011. 
szeptember 4-én 16 órakor.

Országszerte tíz borvidék települései 
mozdultak meg a felhívásra, és egy időben 
országosan több mint hétezer ember emel-
te a poharát koccintásra. A Budai Várban, 
a Pest-Buda Bistro volt az eredményhirde-
tés színhelye, ahol 2011-ben Kiskőrös váro-
sa kapta meg az ország legnépszerűbb bor-
vidéki települése címet.  

Eredmények:
Magyarország legkedveltebb borvidéki 

települése 2011-ben: Kiskőrös
A borvidékek legkedveltebb települései 

2011-ben: Kunsági borvidék: Kiskőrös; Ha-
jós-Bajai borvidék: Hajós; Tokaji borvidék: 
Olaszliszka; Nagy-Somlói borvidék: Som-
lószőlős; Villányi borvidék: Kisharsány; 
Pécsi borvidék: Kisjakabfalva; Egri borvi-
dék: Noszvaj; Etyek-Budai borvidék: Buda-
fok; Soproni borvidék: Sopron; Bükki bor-
vidék: Cserépfalu.

Település kategóriában legkedveltebb bor-
vidéki település 2011-ben: a 25 001 lakos feletti 
kategóriában: Pécs; a 10 001–25 000 lakosú 
kategóriában: Kiskőrös; az 5001–10 000 lako-
sú kategóriában: Izsák; a 2001–5000 lakosú 
kategóriában: Hajós; az 1001–2000 lakosú ka-
tegóriában: Olaszliszka; az 1000 lakos alatti 
lakosú kategóriában: Somlószőlős.

A 2011-es versenyt többek között a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége is támogatta.

Ünnepélyes aláírás a tÖosz-ban

A fenntartható vidékfejlesztés problémái-
nak megoldása érdekében három szervezet – a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövet-
sége, a Megújuló HANGYA-2010 Szövetkezet 
és a Magyar LEADER Szövetség a Vidék Meg-
újításáért – partnerséget tanúsító okmányt írt 
alá a TÖOSZ budapesti irodájában. Az együtt-
működési megállapodást a szervezetek elnökei 
látták el kézjegyükkel: a TÖOSZ képviseleté-
ben Schmidt Jenő, a Megújuló HANGYA-2010 
Szövetkezet képviseletében Kopátsy Sándor, a 
Magyar LEADER Szövetség a Vidék Megújí-
tásáért képviseletében pedig Mészáros István. 
A partnerségi okmányt az Agrár-Vidék Dina-
mikus Gazdaságfejlesztő Klaszter Szövetkezet 
Program hazai és Kárpát-medencei megvaló-
sítása céljából írták alá. 

köllner Ferenc-emlékdíj
Szilágyi Menyhértnek, Csorvás polgármes-

terének, a TÖOSZ elnökségi tagjának, a Békés 
megyei tagozat vezetőjének ítélte oda a Köllner 

Ferenc-emlékdíjat a TÖOSZ elnöksége a beér-
kezett javaslatok alapján. Szilágyi Menyhért, a 
szövetség alapító tagja két ízben is ellátta a szö-
vetség „megbízott elnöki” teendőit, és 1975 óta 
vezeti a hatezerfős Békés megyei települést.

Helyi Önkormányzatokért díj
Dicső László, Alsómocsolád polgármestere, 

a TÖOSZ elnökségi tagja, a Baranya megyei ta-
gozat vezetője Helyi Önkormányzatokért Díjat 
kapott, melyet Pintér Sándor belügyminiszter 
adott át az Önkormányzatok Napja alkalmá-
ból a helyi önkormányzatok érdekében, végzett 
eredményes tevékenysége elismeréséül.

Pályázat a raoul Wallenberg-díjra
A díj alapítói – a Nemzeti Erőforrás Minisz-

térium, a Raoul Wallenberg Alapítvány, a Raoul 
Wallenberg Egyesület, a TÖOSZ, a Közigazga-
tási és Igazságügyi Minisztérium, a Roma Pol-
gárjogi Alapítvány, a Svéd Kereskedelmi Ka-
mara – azon személyek, szervezetek áldozatos 
munkáját kívánják elismerni a díj adományozá-
sával, amelyek tevékenységükkel, életútjukkal 
példát mutatnak embertársaiknak az emberi 
és állampolgári jogok érvényesítésében kifej-
tett tevékenységükkel. Raoul Wallenberg-díj-
ban részesülhetnek település és intézményve-
zetők, települési önkormányzatok, intézmények 
is. A díjra 2011. december 31-ig lehet javaslatot 
tenni. A részletes pályázati felhívást a következő 
lapszámunkban, illetve a TÖOSZ honlapján, a 
www.toosz.hu weboldalon tesszük közzé.
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A cég 2008-ban kezdte meg környezet óvásával kapcsolatos tevékeny-
ségét, amelynek fókuszában a szelektív papírfelesleg-gyűjtés ösztönzé-
se áll.  Első programjukként több száz irodai szelektív papírgyűjtő szi-
getet telepítettek, és megkezdték a nélkülözhető papírok nyersanyaggá 
történő átalakításának megszervezését.

MITőL új EZ A KONCEPCIó? 
Egyrészt attól, hogy bár díjmentes utcai papírgyűjtés már létezett, de 
irodai még nem! Másrészt bármely szervezet csatlakozhat a program-
hoz, harmadrészt az INEST garantálja, hogy a papír nem hulladékkeres-
kedőkhöz jut (ezáltal kikapcsolják a díjért dolgozó hulladékkereskedő, 
valamint újrahasznosító, és egyéb közvetítő cégeket), hanem a legrövi-
debb szállítással egyből a felhasználási helyszínre juttatják a papírt.

MIÉRT ELőNYÖS EZ AZ ÖNKORMÁNYZATOK-
NAK, KÖZSZOLGÁLTATó CÉGEKNEK? 
Mert az INEST megoldja egy problémájukat: az iratok és egyéb papí-
ralapú feleslegessé vált dokumentumok biztonságos körülmények kö-
zött megsemmisítésre kerülnek oly módon, hogy azok újrahasznosul-
nak (papír zsebkendő, szalvéta, papírtörlő stb. készül belőlük). 

ÖSSZESSÉGÉBEN:
kevesebb szemét kerül a hulladéklerakókba, égetőkbe, kevesebb fa ke-
rül kivágásra, az önkormányzat, a közszolgáltató cég pénzt takaríthat 
meg azáltal, hogy díjmentes a szolgáltatás, így csökken a saját szemét 
mennyisége (ezáltal annak díja), továbbá dolgozók aktivitásán keresz-
tül terjed a környezettudatos szemlélet. Nem utolsó sorban pályázatok-
nál is sokszor feltételként vagy plusz pontként szereplő helyi fenntart-
hatósági törekvésként is megjelenítheti az önkormányzat. 

A díjmentes szolgáltatás egyszerű, ugyanakkor megbízható.  Első lé-
pésként az önkormányzat, a közszolgáltató cég igent mond, és felveszi 
az INEST-tel a kapcsolatot (06-80-911-000). Következik a szerződéskö-
tés, majd az irodai használatra kifejlesztett erősített hullámkartonból 
készült doboz(oka)t kiviszik a helyszínre. (A dobozok számát a csatla-
kozó cég határozza meg, akár minden dolgozó asztalához díjmentesen 

biztosítható papírgyűjtő dobozt.) Miután a dobozok megteltek, jelzik 
az INEST-nek, és ők a tárolóban összegyűjtött papírt – igény szerinti 
rendszerességgel – térítésmentesen elszállítják. Utolsó lépésként a pa-
pírhulladékból 100%-ban reciklált alapanyagú környezetbarát termé-
kek gyártását támogatják.

AZ INEST NONPROFIT KFT-NEK hÁROM
SZOLGÁLTATÁSTíPuSA vAN.
➩ Az egyik csak a nem szükséges papírok szelektív gyűjté-

sére és elszállítására vonatkozik. 
➩ A második biztonságos iratkezeléssel egészül ki, ami azt 

jelenti, hogy a programhoz csatlakozó önkormányzat, köz-
szolgáltató cég iratait zárt rendszerben elszállítják a tököli 
Büntetés Végrehajtási Intézetbe (BVI), ahol a Paper and 
More Kft. papírüzemében pépesítik. Itt lényeges kiemel-
ni a biztonságot, amelyet a BVI szigorúan őrzött zárt te-
rületén ISO 9001 szerinti minősítés működésével vala-
mint 24 órás kamerás megfigyeléssel garantálnak. (Az 
iratok megsemmisítéséről a Paper and More Kft. hivata-
los igazolást állít ki és juttat el a céghez, megjelölve a sor-
számozott plombával ellátott dobozok ürítésének és pé-
pesítésének dátumát.) 

➩ A harmadik  - egyre jobban keresett - szolgáltatástípusuk 
az „iratok selejtezését”, irodai költözés vagy csak rendra-
kás során keletkezett iratok díjmentes elszállítását, meg-
semmisítését foglalja magába. 

Referenciáik között szerepel már például a Rendőrség, Soexho, Ernst 
& Young, OSI, Gold Communications, Forprofit Kft., Codexis Labo-
ratories Hungary Kft., Sauflon Magyarország Kft. stb., de folyamatban 
vannak tárgyalások önkormányzatokkal, a Vöröskereszttel és bankok-
kal, és egyéb nagy cégekkel is. 

A cég filozófiájának fontos része az a gondolat, hogy a környezet-
tudatos magatartás a jövő generációi számára lehetővé teszi, hogy 
ők is élvezhessék még a természet adta szépségeket.

Léteznek jó kezdeményezések a környezetvédelemben is: az INEST Nonprofit Kft. 
az irodákban keletkező fekete-fehér és színes feleslegessé vált papír gyűjtésére díj-
mentes, praktikus és megbízható megoldást ajánl.



DÍJMENTES 
IRODAI PAPÍRGY JTÉS 
egyszer en és megbízhatóan!

KERESSEN MINKET: 

az irodai papírok szelektív gy jtését, elszállítását,

és az iratok biztonságos megsemmisítését.

Az INEST az ország egész területén 
díjmentesen vállalja

www.inest.hu
06 80 911 000

papir@inest.hu

Csatlakozzon az Ön önkormányzata, közszolgáltató cége is 
az irodai költségcsökkentésben és fenntartható fejl désben 
élenjáró szervezetekhez! 



az eseményekről. A legnagyobb bizonyta-
lanság azon a területen mutatkozott, hogy a 
szovjet csapatok kivonultak vagy nem az or-
szágból, illetve hogy honnan is jöttek visz-
sza a tankokkal.

Hatalmas eltérések mutatkoztak nemcsak a 
tények ismerete, hanem az élményszerű, fel-
idézhető mozzanatok tekintetében is. Ahol a 
történelemtanár korabeli filmrészleteket ját-
szott le, újságcikket, képanyagot használt, a 
tanítványok könnyedén idézték fel a gerbe-
ra csokorral a tank elé fekvő fiatal nő alakját, 
az utcára vonuló lelkes egyetemistákat, a ke-
mény összecsapásokat a Corvin közben, a Szé-
na téren. Érdekes adalék volt, hogy többen is 
említették a bevonuló tankok iszonyatos csi-
korgó hangját. Nem meglepő, hogy akik ké-
pi anyagot is kaptak, a Kossuth téri véreng-
zést, a Kilián laktanya látványosan szétlőtt 
sarkát, az Andrássy út golyó szaggatta ház-
sorait is emlegették, viszont azokat, akik csak 
futólag „tárgyalták” a tananyagot, vagy a 6. 
órában ünnepeltek „valamit”, nem érintette 
meg ’56 üzenete.

Az összegzésből az is kiderült, hogy amíg a 
tanulók háromnegyede 1848. március 15-e ese-
ményeit kronológiai sorrendben tudja idézni, 
addig 1956. október 23-a összemosódik a ké-
sőbbi eseményekkel. A dicsőséges forradalmi 
hangulat helyett a véres események idéződnek 
fel. Amíg március 15-e eufórikus hangulata él, 
addig október 23-a – a lyukas zászló ellenére 
is – szürke. Sem a Rádió ostroma, sem a Sztá-
lin szobor ledöntése nem kötődik dátumhoz, 
tehát a későbbi események sem. 

Nem hiszem, hogy Tóth Istvánné kutatási 
eredményei Somogyra vonatkoztathatók csu-
pán; minden bizonnyal másutt is hasonló, meg-
lehetősen lehangoló képpel szembesülnénk. 
Éppen ezért bőséges feladat vár mindannyi-
unkra a nemzettudat formálása terén (is). ◆

tudta, hogy idegenek és/vagy hazai elnyo-
mók ellen lázadt fel a nép, és ha idegenek vol-
tak, kik lehettek? 

Amikor a helyszínek után faggatóztak, ahol 
súlyos harcok folytak, csak minden harma-
dik-negyedik diák tudott egyet-kettőt emlí-
teni: Kossuth Lajos tér, Köztársaság tér, Cor-
vin köz, Budai hegyek, Széna tér… 

Mivel a kérdezettek somogyi gyerekek vol-
tak, a kutatást végzők azt várták, a kaposvá-
ri születésű Nagy Imréről lesznek ismereteik. 
Kétharmaduk tudta: a forradalom és a sza-
badságharc mártír miniszterelnöke volt, ám 
azt, hogy csak 1958-ban végezték ki, csupán 
egynegyedük. Minden tízedik tanuló volt tisz-
tában azzal, hogy a szovjet tankok november 
4-én jöttek vissza a fővárosba. Kádár János 
személyét is csak ennyien tudták az esemé-
nyekhez kötni. Arról, hogy a 301-es parcel-
lában nyugszanak az újratemetést követően 
a neves és névtelen hősök, csupán minden 
ötödik diák hallott. 

S hogy mióta nemzeti ünnep október 23-a, 
szinte senki nem tudta.

A kérdezők az elmúlt tanévben 1023 tanu-
lóval beszélgettek, s külön elemezték azok 
válaszait, akik történelemből már tanultak 

Tóth Istvánné, a Kaposvári Egyetem ad-
junktusa régóta vizsgálódik hallgatói, a kis- 
és nagykamaszok körében. A beszélgetések-
re épülő kutatások a családi és a társadalmi 
ünnepeket is nagyító alá veszik: hogyan vi-
szonyulnak a 8-15 évesek ünnepeinkhez, mit 
tudnak eredetükről, gyökereikről? Ismerik-e 
történelmi múltunkat, hagyományainkat, él-
nek-e a szokások?  Úgy vélték, könnyebb dol-
guk lesz a nemzeti ünnepekkel, mivel ezekhez 
iskolai tananyagok, ünnepélyek, települé-
si rendezvények, országos megemlékezések 
kapcsolódnak.

Mit ünneplünk október 23-án? – tették 
fel a kérést.

A kérdezett korosztály fele válaszolt ha-
tározottan: az 1956-os forradalmat, majd az 
azt követő szabadságharcot. Olyan is akadt, 
aki 1848/49 eseményeivel keverte. Csak min-
den tizedik gyerek tudta, hogy a köztársa-
ság kikiáltásának az évfordulóját is ekkor 
ünnepeljük. 

S hogy mi történt ezen a napon? Volt, aki 
Máraival válaszolt: …egy nép azt mondta: 
„Elég volt”. Sokan utaltak „valami” pontok-
ra; közel 60 százalékuk a jelszóra is emléke-
zett: Ruszkik, haza! Egyharmaduk azt sem 

szerző: lőrincz sándor újságíró

Somogyi kamaszfaggató
Mit tudnak 1956-ról?

Ötvenöt év nagy idő. Egyesek szándékosan felejtettek, míg mások soha 
nem tudnak. Ők nagy idők nagy tanúi voltak-lehettek, s ’56 eseményeit 
ezerszer ismételték, mondták, sírták el és írták le gyereknek, unokának, 
barátnak, történésznek, riporternek. Vajon mit tudnak, mire emlékeznek 
mindebből a diákok?
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Megjelent Szenkovits Péter újságírónak, 
Harasztifalu alpolgármesterének Megfog-
ni egymás kezét (1956–2011) című könyve, 
mely az 1956-os forradalom és 1989-es új-
ratemetés emlékeit idézi fel hozzátartozók, 
szemtanúk, cselekvő résztvevők megszólal-
tatásával. Néhány idézet a könyvből:

 „A megmaradt Európában csak úgy marad-
hatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és sehol 
el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok életü-
ket adták, és soha, sehol – még közvetve sem – 
igazoljuk a gyilkosokat…” (Albert Camus) 

„Október huszonharmadikán merni kellene 
ünnepelni; színes ruhába öltözni, a szívekben is 
virágos jókedvvel virágot vinni az emlékművek-
re.” (Jánosi Katalin, Nagy Imre unokája)

„Nem másutt, csak itt van feladatod: mindezt 
elviselni. És talán egy hajszállal elviselhetőbbé 
tenni mások – rabtársaid, kortársaid – számára 
is. Oldani, szétbogozni a kínt.” (Darvas Iván)

„Én tényleg túltettem magam az egészen. Ki-
zárólag azt tartom számon, ami hasznomra vált. 
Mert azért volt ilyen, nem csak akkor, hanem 
amikor segédmunkás vagy éppen pincér voltam. 
Sokszor úgy érzem, hogy bizonyos szempontból 
jobban jártam, mint azok a kollégáim, akik egy-
folytában színészek voltak ebben a rendszerben, 
reggeltől másnap reggelig.” (Mensáros László)

„Nagyon furcsa, érdekes eufória volt 1989. júni-
us 16-a. Miközben elsősorban gyász. Harmincegy 
év után. De mégis, az ember úgy állt ott a ravatal-
nál, hallgatta a beszédeket, s arra gondolt, hogy 
most valami borzalomnak vége van, és jön vala-
mi más, új, szebb, jobb, igazabb, igazságosabb.” 
(Gyenes Judith, Maléter Pál özvegye)

„Először csodálkoztak az emberek. Három-
szor kértem őket, hogy fogják meg egymás ke-

zét. Figyeltem föntről, hullámzott a tömeg, min-
denki kereste a másik kezét. S akkor már együtt 
mondtuk a neveket. Mintegy háromszázezer 
ember rótta le a kegyeletét, kinyilvánította azt 
az akaratát, hogy változtatni akar, ez így tovább 
nem mehet. Tulajdonképpen ez volt az igazi ha-
tárvonal, a régi rendszer bukásának a jelzése, az 
újnak a kezdete.” (Mécs Imre)

„’56-nak ma mit kellene jelenteni? A szabadság 
üzenetét. A szabadság ma csak látszólag van meg. 
Az a tisztesség, az a láz, az a tűz, hogy a közért aka-
rok tenni, ami őbennük megvolt, az nincs jelen. 
Nem hiszem, hogy ezek az emberek azért haltak 
meg, hogy itt a pénz domináljon, minden a pénz-
világ felé összpontosuljon.” (Földes Gáborné)

„Nekünk a magyar forradalom az európai er-
kölcsi helyünket alapozta meg. A végre egyesülő 
Európa itt van már közöttünk, tehát mi is ben-
ne vagyunk. Ezért tartom nagy mulasztásnak, 
hogy ’56 erkölcsi, lelki öröksége nincs igazán jelen 
a magyar életben, társadalomban. Pedig nekünk 
nem az értéktelen termékekkel, nem a politiku-
sainkkal, nem a szerény gazdasági eredménye-
inkkel, nem a szélhámosainkkal kell jelen len-
nünk Európában, hanem ezzel az örökséggel.” 
(Pomogáts Béla)

„1989. június 16-a a rendszerváltás kezdete (…) 
Pozsgay Imréék akkor azt képviselték: modellvál-
tást, nem rendszerváltást. Én határozottan állí-
tottam egy cikkemben: nem modellváltást, ha-
nem rendszerváltást. Azt éreztem meg akkor, s 
már 1988-ban is, az Új Márciusi Front megala-
kulásakor, hogy itt most radikálisan új kezdő-
dik, valóban demokráciának kell jönni, de azt 
is hozzáéreztem, hogy persze ez nem egy olyan 
egyszerű dolog, hogy füttyentünk egyet, és hol-
naptól kezdve demokrácia van. Az egész magyar 
zsákutcás fejlődés minden bajával meg kell majd 
küzdeni…” (Vitányi Iván)

Megfogni egymás kezét

Igényes környezetek, városrészek rekonstukciós munkálataihoz 
szállítunk kandelábereket, padokat,  asztalokat, 
táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat, 
elkészítünk egyedi installációkat antik és modern stílusban.

P
1201 Budapest, Attila u. 37.
Tel.: (1) 283-0155
Tel/fax: (1) 283-1282
E-mail: patina@t-online.hu
Web: www.patinaontode.hu
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táblatartókat, terelőoszlopokat, kutakat, 
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konferencia

Mészáros Tamás, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem rektora házigazdaként 
köszöntötte a konferencia résztvevőit, 
majd beszámolt arról, hogy a Corvinus 
Egyetemen a Hatékony állam, szakér-
tő közigazgatás, regionális fejlesztések 
a versenyképes társadalomért című al-
projektben egyebek mellett az önkor-
mányzatok működését is vizsgálják. 
Részeként annak a 2010-ben indult és 
2012 tavaszán záruló projektnek, amely 
az EU támogatásával, az ESZA társfi-
nanszírozásával valósul meg az Új Szé-
chenyi Terv keretében, és az egyetem 
kutatási, fejlesztési és innovációs telje-
sítményének növelését szolgálja (TÁ-
MOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005). A 
TÁMOP programban a hatékony köz-
igazgatás mellett a fenntartható fejlő-
dés, a gazdasági versenyképesség, az 
élelmiszerbiztonság és a tudásalapú 
gazdaság szerepel kiemelt kutatási te-
rületként. 

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke kö-
szöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a 
siker alapja a bizalom. A recsegő-ro-

pogó önkormányzati rendszer átalakítása 
tovább már nem halasztható, ezért arra kér-
te a kormányt, hogy több bizalommal le-
gyen a TÖOSZ-hoz  és a többi szövetséghez. 
A kormány folytasson érdemi egyeztetést a 
szövetségekkel. A TÖOSZ minden szakmai 
segítséget megad ahhoz, hogy a kormány az 
átalakítást sikerrel tudja megoldani. 

Tállai András, a Belügyminisztérium ál-
lamtitkára az önkormányzati rendszer át-
alakításáról szólva előadását azzal kezdte, 
hogy dolgoznak az önkormányzatokat érin-
tő sarkalatos törvény kidolgozásán, de vég-
leges döntésekről még mindig nem tudott 
beszámolni. 

Az önkormányzati rendszer átalakítását 
érintő változások közül bevezetőjében Tál-
lai András három dolgot tartott fontosnak: a 
törvényességi felügyeletet, a társulás kérdését 
és a kötelezettségvállalás szabályozását. Az 
államtitkár megnyugtatásul hangsúlyozta, 
hogy a jövőben is megmarad az önkormányzás 
joga, még a 12 fős településen is lesz polgár-
mester és képviselő-testület. Cél a működő-
képesség fenntartása, az átlátható finanszíro-
zási rendszer létrehozása, és ki kell mondani, 

hogy nem növekedhet az adósságállomány. 
Fontos a közszolgáltatások színvonalának 
emelése, a modern, költségtakarékos feladat-
ellátási rendszer kialakítása, az önkormány-
zati tennivalók differenciáltabb megfogalma-
zása. Település csak annyi feladatot vállaljon, 
amennyihez megvan az önereje – mondta az 
államtitkár, majd hangsúlyozta azt is, hogy 
mennyire fontos az állami és az önkormány-
zati feladatok újraszabályozása. 

A TÁMOP alprojekt eredményeit Ilonsz-
ki Gabriella egyetemi tanár, az MTA dokto-
ra mutatta be. A tapasztalatokból a legfon-
tosabb megállapításokat idézzük.

„Kutatásunkban a választott településeken 
a polgármesterrel, a jegyzővel és a képvise-
lő-testület tagjaival folytattunk interjúkat a hi-
vatali működésről, a döntéshozatalról és ezek 
képviseleti-politikai összefüggéseiről, »plusz 
egy« témáról: a pályázatok rendjéről, a pályá-
zati rendszer működéséről és hatékonyságá-
ról. A rendre erőforráshiányos önkormány-
zatok számára sokszor a pályázatok jelentik 
a fényt az alagút végén, de a fenntartható-
ság, a működtetés feladatai legalább annyira 
hozzátartoznak a pályázati sikerhez – és té-
mámnál maradva a hatékonysághoz –, mint 
maga a sikeres pályázati folyamat.

Bár természetesen nem lehet néhány mon-
dattal összegezni az önkormányzati hatékony-
ságot vizsgáló kutatás eredményeit – az in-
terjúk tapasztalatai és az elemzések részben 
megjelentek a Pro Publico Bono című új fo-
lyóirat online felületén (http://www.propub-
licobono.hu/), részben még megjelenés előtt 

a versenyképes társadalomért
rendkívül gazdag önkormányzati programnak adott otthont szeptember 
22-én a budapesti Corvinus egyetem, amelyen az önkormányzati vezetők 
mellett a témával foglalkozó tudományos kutatók széles köre és a kormány-
zat is képviseltette magát. az önkormányzati kommunikációról szóló konfe-
renciát a 2010-es legjobb önkormányzati gyakorlatok prezentációi követték, 
melyről külön összeállításban számolunk be.
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azzal magyarázza a hely ügyektől való távol-
maradását, hogy úgysem vennék figyelem-
be a véleményét. Ez bizalmi deficitet tük-
röz, amelynek okait bizonyára nem csupán 
a megélt tapasztalatokban, hanem a beideg-
ződésekben, a hozott mintákban, akár még 
az önigazolásban is kereshetjük.”

Új médiaeszközök alkalmazásáról 
a szekcióüléseken hallottunk.
Kriskó Edina, a BCE KIK adjunktusa a web-
kettes alkalmazások jelentőségéről beszélt. 
Olyan második generációs webalkalmazá-
sokat mutatott be, amelyek használata ál-
tal a kormányzati és önkormányzati szervek 
erősíthetik online jelenlétüket, s megvethe-
tik lábukat a közösségi médiában. Hangsú-
lyozta, hogy a webet és különösen a webket-
tes alkalmazásokat (pl. üzenőfalak, időszalag, 
„storytelling”) az emberek nemcsak szemé-
lyes kapcsolataik menedzselésére használják, 
hanem a közjóról, a politikai döntésekről fo-
lyó beszélgetésre, véleményeik és követelése-
ik artikulálására is. Fölhívta a figyelmet arra, 
hogy a megjelent webkettő a döntéshozókkal 
szembeni fellépés, a tiltakozások, illetve azok 
szervezésének színtere, a szolidaritás, a segít-
ségnyújtás (adománygyűjtés), a közös értéke-
ket vallók egymásért és közös céljaikért való 
kiállásának fóruma. Épp ezért a kormányza-
ti szerveknek és önkormányzatoknak is fel-
adata, hogy ezen kommunikációs színtereket, 
az online közösségek találkozóhelyeit minél 
többen megismerjék. Akit az online közös-
ségek támogatnak, az a legszélesebb társa-
dalmi rétegeket nyerheti meg a maga, ügyei 
és politikai nézetei számára.

Herendy Csilla, a BCE KIK adjunktusa az 
önkormányzati weboldalak használhatósá-
gáról beszélt. Egy átgondoltan szerkesztett, 
friss információkkal ellátott weboldal segít-

ségével egyszerűen, hatékonyan és sikeresen 
tud a település kommunikálni a helyi lakos-
sággal, és a különféle külső célcsoportjaival 
is. Már érkezésük előtt segítőkész és előzé-
keny lehet a turistákkal, valamint gazdasá-
gi előnyeit bemutatva potenciális befektető-
ket is csalogathat. 

Optimális esetben a weboldal tulajdono-
sának fontos, hogy az oldalra látogató fel-
használó éppolyan jól átlássa és értse az ol-
dal felépítését, mint ő maga. Herendy Csilla 
konkrét tanácsokat is adott, itt csak néhány 
gondolatát idézzük: egyszerű, egyértelműen 
használható weboldalakat kell készíteni. A fel-
használóknak különösebb erőfeszítés nélkül 
meg kell érteniük, hogy az oldalon mi mire 
jó, és mi hogyan használható. Időnként elő-
fordul, hogy az önkormányzati honlapokon a 
felhasználó számára értelmetlen kifejezések-
kel találkozik, és sokszor nem ott és nem úgy 
találja a keresett információt, ahol és ahogy 
a megszokása diktálná. Fontos, hogy az ol-
dalra érkező látogató azonnal tisztában le-
gyen azzal, hogy pontosan hol, melyik web-
oldal, melyik aloldalán tartózkodik, és hogy 
onnan hogyan, hová tud továbblépni. 

Simon Izabella (BCE Politikatudományi 
Doktori Iskola) a helyi önkormányzati kom-
munikációt és az új médiaeszközöket vizs-
gáló kutatást (ez a TÁMOP program alpro-
jektje) foglalta össze Cegléd, Vác, Biatorbágy 
esettanulmánya alapján.

A polgármesterekkel és sajtóreferensekkel 
készített interjúkban a hangsúlyt annak fel-
tárására helyezték, hogy milyen helyi nyil-
vánosság, helyi információáramlás és helyi 
médiastruktúra megszervezésére van kapa-
citása az említett önkormányzatoknak.

Kiderült, hogy minden településen más-más 
hagyomány és felfogás uralkodik arról, kinek 
a feladata és hatásköre az önkormányzati a
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állnak– összességében azt találtuk, hogy a 
hivatali működésben jellemző a stabilitás, az 
emberi erőforrások  megfelelőek. A döntésho-
zatal kapcsán feltárult a folyamat komplexi-
tása, az egyes szereplők eltérő napirendalko-
tó képessége a sokszereplős döntési térben, a 
konfliktusok természete, az, hogy a döntésho-
zatalt átjárja az informalitás. Vagyis a szemé-
lyek szerepe, integráló képessége és integritása 
meghatározó ebben a folyamatban. (…)

A választókkal való kapcsolatoknak kü-
lönösen nagy jelentőséget tulajdonítottak a 
válaszolók az önkormányzati hatékonyság 
megítélése szempontjából, ezért a kutatás 
második szakaszában ezen a nyomvonalon 
folytattuk a munkát. (…) Összességében úgy 
találtuk, hogy az önkormányzat és az állam-
polgár kapcsolata a hatékonyság egyik kulcs-
kérdése. Ennek a megállapításnak a jegyében 
ezerfős reprezentatív népességvizsgálatot vé-
geztünk 2011 augusztusában. Arra kerestük a 
választ, hogy mennyire számíthatnak az ön-
kormányzati és az országos szint közpolitikai 
szereplői az állampolgárokra a hatékony mű-
ködéshez feltétlenül szükséges bizalom tekin-
tetében. Kiderült, hogy legnagyobb arányban 
a polgármesterrel léptek kapcsolatba a válasz-
tók az elmúlt egy év során (12,3%), ezt köve-
tik az önkormányzati képviselők (7,3%), míg 
az országos politikusokkal való kapcsolatfel-
vétel inkább esetlegesnek mondható. A helyi 
szint előnye figyelemre méltó.

Ezek az adatok szinkronban vannak az 
elégedettségi mutatókkal: a polgármester 
munkájával a legelégedettebbek, utána az ön-
kormányzati képviselőjével, végül az ország-
gyűlési képviselő következik. (…)

Figyelemre méltó, hogy azok körében, akik 
nem foglalkoznak helyi ügyekkel, 13,2 száza-
lék gondolja úgy, hogy a közügyekről a kép-
viselő-testület döntsön. 73,2 százalék viszont 



Jenei Ágnes tanszékvezető egyetemi docens, 
tréner, a BCE TÁMOP program  keretében vég-
zett, önkormányzati kommunikációval kapcso-
latos külföldi terepkutatásairól számolt be. Itt 
csak két rövid példáját áll módunkban ismer-
tetni. Az egyik inkább szemléletet tükröz s a 
nyitottságról és bizalomról szól. A norvég ön-
kormányzatokra (pl. Barum 100 ezer, Lorens-
kog 32 ezer lakos) az jellemző, hogy az önkor-
mányzatok internetes megjelenése – a közérdekű 
adatok publikálása, amelybe a képviselő-testü-
leti tagok határidőnaplója, a hivatalok egymás 
közötti levelezése, a szomszédok egymást be-
panaszoló levelei is beleértendők –, ugyanúgy, 
ahogy az üvegfalú épületek, üvegfalú, egymás-
sal kölcsönösen felcserélhető irodák, tárgyalók 
és termek mind azt hivatottak sugallni, hogy a 
norvég közigazgatásnak nincs mit titkolnia, át-
látható módon működik egy nyitott, demokra-
tikus, kooperatív társadalom keretén belül. 

A másik példa a mindössze 35 éves holland 
nagyvárosból, Almeréből (196 ezer lakos) va-
ló, ahol a polgári nyilvánosság eszménye a ká-
véházból az önkormányzat épületébe költözött 
át. Minden csütörtök este 19.00–22.30-ig tart 
a Politikai piacnak elnevezett rendezvény. Az 
üvegfalú, „bewebkamerázott” teremben a kép-
viselő-testület a lakosokkal találkozik egy, leg-
feljebb két ügy megtárgyalására. Az első két 
órában, az úgynevezett „körforgó” alatt a ple-
náris terem melletti kisebb irodákban a képvi-
selő-testület tagjai különféle információforrá-
sok adataihoz, véleményeihez juthatnak hozzá. 
Az információk gyűjtését nyilvános vita követi 
az üvegfalú teremben, majd a képviselő-testület 
maximum fél óra alatt dönt. A képviselő-tes-
tület tagjai igennel vagy nemmel szavaznak, és 
rövid indoklás után kihirdetik a döntés ered-
ményét. Az est vitathatatlan előnye: a döntési 
folyamat átlagosan két hónapról három órá-
ra rövidült le, a döntési mechanizmus pedig 

kommunikáció irányítása, szervezése. Ahol 
a polgármester erős, a testületben a többségi 
frakció bizalmát élvezi, ott a helyi kommu-
nikáció is „kézi vezérlésű” (Cegléd, Biator-
bágy), közvetlenül a polgármester irányítása 
alá rendelt. Ezt leginkább a sajtóreferensek 
szervezetben elfoglalt helye példázza: Ceg-
léden a polgármesteri kabinet tagjaként, míg 
Biatorbágyon közvetlenül a polgármester be-
osztottjaként gyakorolja a munkáltatói jogo-
kat. Ezeken a településeken igen nagy a pol-
gármester befolyása az információáramlásra, 
a napirend meghatározására. Ezzel szemben 
a többségi testületi frakció támogatását nem 
egyértelműen élvező váci polgármester be-
folyása csekély, hiszen a helyi kommuniká-
ciót – holding formában – egy külsős cég 
végzi, amely a képviselő-testülettől kapja 
megbízását.

A kommunikációs csatornák közül mind-
egyik településen megtalálható az írott, az 
audiovizuális és az online csatorna, ezeket 
az önkormányzatok használják is saját üze-
neteik célba juttatására, a választókkal való 
kapcsolattartásra, igaz a digitális lehetősé-
geket még nem tudják kihasználni. A váro-
si honlapok esetében technikai kapacitáshi-
ányként mutatkozik a szerver kis teherbíró 
képessége, emiatt a kép- és videómegosztás 
ezeken a honlapokon nem elérhető, holott a 
referensek szerint volna rá igény, amely a láto-
gatottságot is növelné. Ennek ellenére mind-
egyik önkormányzatnál találunk egyedi, jó 
gyakorlatnak számító megoldásokat.

Üvegfalú irodák mint a nyitottság 
szimbólumai
A második szekció a Külföldi önkormányzati 
kommunikációs gyakorlatokról szólt, célja az 
volt, hogy a legjobb hazai gyakorlatok körét jó 
nemzetközi példákkal gazdagítsa.
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a hálózatosodásban rejlő erő
A 3. szekció témái elsősorban a Duna men-
ti településeket érintették, azzal a nem tit-
kolt céllal, hogy a Duna Településszövetség 
(DTSZ), a konferencia társszervezőjeként, a 
DATOURWAY európai uniós nemzetközi 
projektben rejlő lehetőségeket megismertes-
se a jelenlévő önkormányzatokkal.

A projektet Majorné Vén Marianna, a VÁ-
TI projektvezetője mutatta be. Az Európai 
Unió és a nemzeti kormányok támogatásá-
val megvalósuló DATOURWAY projekt so-
rán 2012-ig hét ország szakemberei, magyar 
vezetéssel tárják fel a Duna térség turiszti-
kai adottságait, közös adatbázist hoznak lét-
re, valamint stratégiát és mintaprojekteket 
dolgoznak ki a térség fejlesztésére. A pro-
jekt teljes körű vezetéséért és megvalósítá-
sáért a projekt vezetőpartnere, a VÁTI Non-
profit Kft. felel.

A cél, hogy a Dunát mint desztinációt egy-
ben láthassuk. Létrejöhet a Duna mentén egy 
Zöldút hálózat, amely összefüggő útvonalat 
jelent a nem motorizált (gyalogos, kerékpá-
ros, evezős) turisták számára a látnivalók és 
szolgáltatások felfűzésével. A projektben va-
ló részvétel erősítheti a települések közötti 
együttműködést, a fejlesztések koordinálásá-
ban pedig, azok hatékonyságának növelését. 
A gyönyörű táji adottságok, a városi-falusi tu-
rizmus kapcsolódási pontjai, a turisztikai in-
formációk terjesztése az érdeklődő nemzet-
közi közvélemény számára, és a Duna-parti 
önkormányzatok által nyújtott szolgáltatások 
hozzájárulnak a legfontosabb célhoz, a Duna 
mente fenntartható területfejlesztéséhez. 

A DTSZ tevékenysége egy széles körű Du-
na menti hálózat létrehozását is célozza, ami 
alapja lehet egy olyan összefogásnak, mely a 
Duna mente összehangolt és fenntartható 
fejlődését segíti megvalósítani.  ◆

minden érdeklődő lakos számára nyilvános 
és átlátható.

Az olykor meghökkentően eredeti norvég, 
holland, német és olasz példák ismertetése mel-
lett Jenei Ágnes azokról a kirajzolódó trendek-
ről is beszélt, amelyekbe a vizsgált önkormány-
zatok tevékenységei beilleszthetők. A trendek 
legfontosabbika: az intelligens, mindenhol je-
lenlévő/mindenhonnan elérhető, ügyfélbarát, 
szolgáltató közigazgatás koncepciója, amely-
ben a kommunikáció sokcsatornás, lehetőség 
szerint interaktív: lehetőséget nyújt a párbe-
szédre, a társadalmi részvételre. (Részleteseb-
ben: a BCE Pro Publico Bono című interne-
tes lapban.)

Pallai Katalin, településvezetési és mediáci-
ós szakértő és tréner, a Legjobb Önkormányza-
ti Gyakorlatok programban az Európa Tanács 
szakértője röviden beszélt a híres Porto Alegre-i 
részvételi költségvetés tervezésről, hosszabban 
pedig a Települési Atlaszról, amely széles rész-
vételi folyamatban térképezte fel a településre 
vonatkozó információkat. A részvételi térképe-
zésnek az volt a célja egyrészről, hogy beemel-
je a „nem hivatalos”, „helyi tudásokat” a hivata-
los, szakértői tudások mellé, másrészről, hogy 
a résztvevők minél többet fedezzenek fel és is-
merjenek meg környezetük működéséből, és ez-
zel megerősödjön önbizalmuk és elkötelezett-
ségük, hogy a települési ügyekben dolguk van. 
Végül ismertetett egy részvételifolyamat-szer-
vezési módot, amely a hagyományos vezetés po-
zicionális tekintélyre alapozó felfogásán túllép-
ve a hálózatok tudományának felhasználásával 
a közösségek erejét mozgósította. A lényege az, 
hogy nem a hatalmi vagy vezetői pozícióban le-
vő, elfoglalt emberekre épít, hanem azokra, akik 
az informális kapcsolati hálók csomópontjai, így 
bevonásuk sok embert megmozgat. Ez sokat se-
gíthet abban, hogy a részvétel „fertőzővé váljon”. 
(Részletesebb leírás: a www.pallai.hu-n.)
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A pályázók közül két témakörben kilenc ön-
kormányzat vehetett részt a prezentációs dön-
tőben. A lakóhelyhez kötődés erősítése téma-
körben Alsómocsolád, Erdőkertes, Gyugy, 
Hajdúdorog, Rózsaszentmárton és Szentend-
re mutatta be 10-10 percben önkormányzati 

jó gyakorlatait, az önkormányzati kommu-
nikáció témakörben pedig Budapest Főváros 
XIII. kerülete, Nyim és Sátoraljaújhely. 

Az eredményhirdetés után a győztesek 
pezsgős koccintással és állófogadással egy-
bekötve vették át díjaikat. Majd következett a 
Közigazgatási Szakmai Ifjúsági Napok díjai-
nak átadása. Az ünnepi eseményen felléptek a 
Felsőörsi Snétberger Zenei Tehetség Központ 
diákjai; Sárközi Lili és Sárközi József. 

A következőkben a döntőbebe került ön-
kormányzati jó gyakorlatok rövid összefog-
lalóit közöljük.

A lakóhelyhez kötődés erősítése
ALSÓMOCSOLÁD: 
az élhető zsáktelepülés, 
települési jövőképalkotás 
és megvalósítás
A település vezetése nagy gondot fordít a tele-
pülés lakóival közösen megfogalmazott reális 
jövőkép kialakítására, a küldetés, a stratégiai 
terv megfogalmazására, folyamatos karban-
tartására, aktualizálására. Jövőképük kialakí-
tása a Falufejlesztési Társaság mentorálásá-
val indult 1991-ben, majd 1992-ben a JPTE 
Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesz-
tési Intézetének oktatói és hallgatói támoga-
tásával folytatódott. A folyamat 2000-ben a 
Civil Társadalom Fejlődéséért Alapítvány 
modellkísérletében teljesedett ki, a DEAL 
(Development Actions Locally) program ke-

retében. A DEAL olyan közösségfejlesztő te-
vékenység, amely az egy földrajzi területen 
élő emberek közös cselekvési potenciáljá-
nak, állampolgári részvételének növelésére 
irányul. 2008-ban az Alsómocsoládiak Ba-
ráti Körének Közös Ügyeink programja ré-
vén körjegyzőségi hatókörűvé vált. 

Küldetésük: olyan élhető, a polgárai által 
védett, megbecsült és szeretett település lét-
rehozása, mely megtartja népességét, vissza-
vonzza elszármazottait. Keresi és megtalálja 
kitörési pontjait. Emberi léptékek szerint fej-
lődik. Folyamatosan megújul. Nyitottá, érde-
kessé és vonzóvá teszi a települést ország-világ 
számára. Felkutatja azokat a lehetőségeket, 
amelyek helyi, térségi és szélesebb igényeket 
is tudnak gazdaságosan szolgálni. 

A megtervezett jövőkép a képviselő-testü-
let által jóváhagyott gazdasági programok-
ban, ciklusprogramokban ölt testet, valóra 
váltása a kialakított eszközrendszer alkal-
mazásával folyamatos.

Szakmai nyílt nap Alsómocsoládon önkor-
mányzatok részére 2012. április 13–14.

ERDŐKERTES:
az erdők, kertek gyökerei
Az elmúlt 15-20 évben a település lakosság-
száma megduplázódott. Ma már az őslako-
soknál többen vannak az ideköltözők, akiknek 
nincs semmilyen kötődése a helyi társada-
lomhoz. Többségükben nagyvárosban szo-

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

Az önkormányzati kommunikációról szó-
ló Párbeszéd az önkormányzatokkal cí-
mű országos konferencia keretében ren-
dezte meg szeptember 22-én a Települé-
si Önkormányzatok Országos Szövetsége 
(TÖOSZ) a Duna Településszövetséggel 
és a Budapesti Corvinus Egyetemmel kö-
zösen a Legjobb Önkormányzati Gyakor-
latok (LÖGY) pályázatának prezentációs 
döntőjét a BCE Fővám téri épületében. A 
versenyzők bemutatkozása előtt Zongor 
Gábor, a TÖOSZ főtitkára ismertette a 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok tör-
ténetét. Majd következett a döntő.a
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lajdonosok aktív közreműködésével az ön-
kormányzat és a község civil szervezetének 
összefogásával megújították a falu közterü-
leteit, fejlesztették a műemlékek, látnivalók 
környezetét, parkerdőt létesítettek, rende-
zetté tették a portákat is. Nagyrészt ennek 
köszönhető az is, hogy sikerült feléleszteni 
az egykor országszerte ismert búcsúi zarán-
doklat hagyományát. Munkájuk eredménye-
képp a falu egyre látogatottabbá, ismertebbé 
válik, a helyiek pedig egyre inkább sajátjuk-
nak tekintik a községet.

Szakmai nyílt nap Gyugyon önkormány-
zatok részére: 2012. május 12-én. Jelent-
kezni lehet a jelenka@gyugy.hu címre kül-
dött levélben május 8-ig.

HAJDÚDOROG:
adventi gyertyagyújtás a közösségért
Sokan szeretnének Hajdúdorog igen gazdag 
kultúrájával, szép hagyományaival megis-
merkedni. A városi szokáskör jelentős része 
a mai napig él: szentsír állítása, Krisztus-ka-
tonák rituális cselekménysora, pászkakészí-
tés, ünnepélyes pászkaszentelés, pünkösdi ki-
rályválasztás, karácsonyvárás, betlehemezés, 
csillagozás, kecskézés, kóringyálás, szállást 
keres a szent család. 

A görög katolikus vallás az, amely nem 
csupán a múltban, de a jelenben is megha-
tározza a városban élő emberek minden-
napjait. A szülőföldhöz, a valláshoz való ra-

cializálódott emberek és leszármazottaik, 
akik a környező falvak – pl. Őrbottyán, Gal-
gamácsa vagy Vácegres – zárt közösségéhez 
nem szívesen csatlakoztak. Talán azért is vá-
lasztották inkább Erdőkertest, mert az itteni 
társadalom korábban is sokszínűbb, hetero-
génebb összetételű volt. Persze az is hozzá-
járult ehhez, hogy a telekárak itt elérhetőb-
bek voltak. 

Ezt a sokszínű, főképp Budapestről ki-
költözött lakosságot szeretnék a jó gyakor-
lat szerint jobban összekovácsolni, olyan ha-
gyományok teremtésével, melyek évről évre 
ismétlődve erősítik a kötődést lakóhelyük-
höz, hogy büszkén vállalják: ők Erdőkerte-
sen élnek.

GYUGY: 
vallási turizmus a Pogányvölgyben 
(avagy Nemzetünk Csillagainak Emlék- 
ösvénye Gyugyon)
A program megvalósításának kezdetei az 
1990-es évek közepére nyúlnak vissza. Ebben 
az időszakban a községet – hasonlóan más 
aprófalvas térségekhez – az erőteljes elván-
dorlás jellemezte. Az elmúlt közel két évtized 
alatt megvalósult program elsődleges célja 
a lakosok kötődésnek, az „egy közösséghez 
tartozás” érzésének erősítése volt, ami egy-
úttal a község turisztikai értékeihez méltó 
környezet kialakítását is szolgálta. A prog-
ram során a helyi lakosok és az ingatlantu-

gaszkodás mélyen beleivódott a lakosságba, 
generációról generációra öröklődve. A hit 
és a szokás együttes ereje hatja át az adven-
ti gyertyagyújtások ünnepi programjait im-
már négy éve. 

Hajdúdorogon a hathetes szent idő az ad-
vent, a karácsonyra való lelki felkészülés, 
Krisztust váró ünnep. Így karácsony köze-
ledtével minden évben a város főterén hatal-
mas adventi koszorút állítanak fel, amelyet 
hat fehér színű gyertya díszít. Hagyomány-
nyá vált, hogy az adventi koszorút megáld-
ja a megyés püspök, és az első szál gyertyát 
ő lobbantja lángra, míg az utolsót Hajdúdo-
rog város polgármestere. Mindig meghatá-
rozó szempont volt a további gyertyagyúj-
tók kiválasztásakor, hogy olyan hajdúdorogi 
vagy hajdúdorogi kötődésű embereket kérje-
nek fel, akik munkájuk során igazi értékeket 
teremtettek a városban; segítőkészségükkel, 
alázatosságukkal pedig meghatározták an-
nak fejlődését. 

Szakmai nyílt nap Hajdúdorogon önkor-
mányzatok részére: 2011. december 16.

RÓzSASzENTMÁRTON: 
közös múlt, közös jövő
A 2000 lelkes Rózsaszentmárton a mátra-
aljai lignitbányászat bölcsője. Lakói három 
emberöltőn át a megélhetést, a jólétet, a falu 
fejlesztését köszönhették a bányászatnak. A 
bánya bezárásával a problémák sorával kel-

Tanulunk egymástól
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Ma a lakók érzelmileg is kötődnek a meg-
valósult feladatokhoz, magukénak érzik a te-
lepülést, könnyebben „hadra foghatók” társa-
dalmi munkára, a falu szépítésére. Az ország 
minden tájáról egyre többen választják le-
telepedés céljára a települést, a fiatalok már 
nem akarnak elköltözni. A szemléletváltás-
nak köszönhetően Rózsaszentmárton kitört 
az elszigeteltségből, újra jó itt élni.

SzENTENDRE: 
tűsarkúban Szentendrén
A városvezetés elengedhetetlennek tartja 
azt, hogy a helyiek – korosztálytól, társa-
dalmi hovatartozástól függetlenül – érez-
zék, fontos tagjai a városnak. Ezért dolgoz-
ták ki a Szentendreiek vagyunk lokálpatrióta 
programot, amely minden réteget és korosz-
tályt érint, az újszülöttektől a nyugdíjaso-
kig (babautalványok kiosztása, városi ösz-
töndíjak, Idősek napja, Vállalkozói fórum, 
HPV oltás stb.). 

Ami a programot Magyarországon egye-
dülállóvá teszi, az a bécsi és párizsi minta 
alapján kidolgozott Nőkre szabott város fe-
jezet, amely kifejezetten női szempontból 
közelíti meg a városi gyakorlatot. 

Célok: női biztonságérzet növelése – HÉV-
aluljáró megfelelő kivilágítása (2009. II. fél-
év), parkolóhelyek és járdák jobb megvilá-
gítása (2009.), ingyenes HPV oltás a 13 éves 
lányoknak (2009.), térfigyelő kamerák elhe-
lyezése a város 32 pontján (2010. I. félév). Az 
esélyegyenlőség megvalósítása érdekében – 
Esélyegyenlőségi nap a Városházán (2010. 
I. félév), pelenkázó és játszósarkok kialakí-
tása (2010. I. félév), női parkolók létrehozá-
sa (2009-től folyamatosan), Anyatejes világ-
nap megtartása minden szeptemberben. A 
női szerepek fontosságának megőrzése és a 
nők politikai és gazdasági szerepének erősí-

lett szembenéznünk: a drasztikusan csök-
kenő népességszám, a generációk közötti 
kapcsolat hiánya, az elöregedő lakosság, a 
rendezetlen ingatlanok,a fenntarthatatlan 
intézményrendszer, az infrastruktúra hiá-
nya, az elszigeteltség, és ami a legsúlyosabb, 
a falu megosztottsága, kettészakadása, a gyö-
kerek elvesztése.

A nagy kihívás az volt, hogy újból felélesz-
szék az emberekben a bányász öntudatot, az 
összetartozás érzését. A fiatalok ismerjék meg 
a falu múltját, erősödjön a lakóhelyhez va-
ló kötődés, megálljon a falu elnéptelenedé-
se, fenntartható fejlődési pálya, pozitív élet-
kép álljon a lakosok előtt.

Az önkormányzat vállalta ezt a nemes és 
nehéz feladatot. Felelevenítette és beépítet-
te a közgondolkodásba az aktív megemléke-
zést a falu múltjáról, országosan is elismertté 
téve a községet. Újra divatba hozták a társa-
dalmi munkát, megmentették a lebontástól 
a több mint százéves régi iskolaépületet, új 
funkciót találtak a kihasználatlan, gazos kül-
területi ingatlanoknak. A falu határában el-
helyeztek egy 120 tonnás bányagépet, amely 
minden idelátogatónak jelzi: „mi bányász te-
lepülés vagyunk”. Aktív partneri kapcsola-
tot építettek ki a jelenleg is működő bánya-
vállalatokkal, bányász szakemberekkel, akik 
anyagilag és erkölcsileg is támogatták elkép-
zeléseiket.

Mindezt folyamatos kommunikációval, fó-
rumok, beszélgetések sorozatával, partneri 
együttműködésben, az írott és az elektroni-
kus sajtó felhasználásával tudatosították az 
emberekben. A fejlesztések így kevésbé ter-
helték az önkormányzat költségvetését, a 
szigorú gazdálkodás eredményeképp jutott 
forrás a nagy beruházásokra – önálló szenny-
víztisztító-telep, idősek otthona épült – rá-
adásul hitel felvétele nélkül.
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tése – női jelenlét erősítése, például közterek 
elnevezése (Modok Mária tér), Ligeti Erika 
szobrának felavatása, Nők Tanácsának lét-
rehozása stb.

A program nőkre szabott fejezete azért 
egyedülálló csomag, mert bár egyes részei (pl. 
HPV oltás) más településen is megtalálhatóak, 
azonban így egyben, a nők igényeihez illeszke-
dő csomagot még sehol máshol nem dolgoz-
tak ki, illetve nem alkalmaznak. A város célja 
egy új szemlélet kialakítása. 2009-től Szent- 
endrén minden infrastrukturális fejlesztés-
ben megjelentek a nőbarát program elemei. 
A városban a családok és a gyermekek sze-
repe különösen fontos, ugyanis Szentendre 
26 ezer fős lakosságából 6 ezer a gyermek. A 
program során végzett tevékenységet, elért 
eredményt a Nagycsaládok Országos Egye-
sülete Családbarát Önkormányzat kitüntető 
díjjal jutalmazta 2009 júliusában. 

Szakmai nyílt nap Szentendrén önkor-
mányzatok részére: 2011. november 22.

Helyi önkormányzati kommunikáció
BUDAPEST FŐvÁROS 
XIII. kerület: közterületi megújítás, 
újszerű lakossági kommunikáció
Az évek óta dinamikusan fejlődő XIII. ke-
rületben a hosszú távú és középtávú prog-
ramokban kiemelt hangsúlyt kap a lakókör-
nyezet folyamatos javítása, a több generáción 
átívelő fenntartható fejlődés. A Gyöngyösi sé-
tány jó példáját felhasználva az önkormány-
zat kidolgozta az 1980-as években épült Or-
szágbíró utcai lakótelep közterületeinek és 
zöldfelületeinek átfogó, hosszú távú felújítá-
si programját – a közösségi tervezési mód-
szertan felhasználásával, a lakosság aktív 
bevonásával.

A program a lakótelep lakóiban, közössé-
gében kedvező fogadtatásra talált. A komp-

lex felújítás eredményeként a lakótelep és 
környezete a korábbinál igényesebben szol-
gálja a lakosság pihenését, kikapcsolódását. 
A program megvalósulásával a lakótelepen 
élők büszkék lehetnek környezetükre, óvhat-
ják, folyamatosan fejleszthetik, miközben a 
lakóingatlanaik értéke is növekszik.

„A program során számba vettük, hogy az 
itt élők mit tekintenek értéknek, és mi jelent 
számukra problémát a közterületekkel kap-
csolatban. A lakossági fórumokon elhangzott 
javaslatokat és észrevételeket figyelembe véve, 
az eltérő véleményeket ütköztetve, lehetőség 
szerint konszenzust kialakítva dolgoztuk ki 
a közterületi megújítási programot. Kiemel-
kedő eredményének tartjuk, hogy a program 
megvalósulása során a lakossági érdeklődés 
és részvétel folyamatosan növekedett, ami 
jelezte a növekvő bizalmat az önkormány-
zati kezdeményezés iránt.”

Szakmai nap: a jó gyakorlatot bemutató hely-
színi szemlét érdeklődés esetén, közösen egyez-
tetett időpontban szervezik meg az érdeklődők 
számára. Érdeklődni az info@angyalzold.hu 
email címen,  illetve a 06-1-270-0413-as tele-
fonszámon lehet.

NYIM: 
a község örökbefogadása 

Egymásra talált egy apró falu és egy isko-
la. A Somogyi TISZK Siófoki Baross Gábor 
Közép- és Szakiskolája Nyim Község Önkor-
mányzatával kötött együttműködési megál-
lapodást, amelyben „örökbe fogadta” a tele-
pülést. Ez azt jelenti, hogy az iskola diákjai 
szabadidejükben, önkéntes munkájukkal se-
gítik a falut (időseket patronálnak, karban-
tartják a közterületeket, kisgyermekre fel-
ügyelnek, szórakoztatnak stb.). A rendszeres 
gyakorlatok során közvetlenebb, érzelmileg 
is emelkedettebb kommunikáció alakult ki 
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a diákok és a falu lakossága, a diákok és ta-
náraik, valamint a település lakóinak egy-
más közötti viszonyában is.

SÁTORALJAÚJHELY:
merre tovább Sátoraljaújhely?
A 750 éves város az elmúlt években olyan 
fejlettségi szintre jutott az utóbbi évtized 
beruházásainak sikeres megvalósítását kö-
vetően, hogy jogos igényként merült fel egy 
tíz évre szóló fejlesztési program megalkotá-
sa. Egyedi volt Zemplén fővárosában az a jó 
gyakorlat, ahol az újhelyiek határozták meg 
saját városuk előrehaladását. Mi lehet fon-
tosabb az állampolgárnak, mint az a hely, 
ahol mindennapjait éli, ahol az életkörül-
ményeit meghatározó feltételek javulásáról 
ő maga dönthet, s ebben a folyamatban fon-
tosnak, nélkülözhetetlennek érzi saját sze-
mélyét. A különféle szakterületek (oktatás, 
egészségügy, idegenforgalom, kultúra stb.) 
egyenlőek voltak az ún. kollégiumok meg-
nevezésével is, amelyek vezetője egy-egy vé-
leményvezér volt. A „programalkotók” köre 
folyamatosan bővíthető volt nemtől, etni-
kai, politikai hovatartozástól függetlenül, s 
egyre csak nőtt az ötletadók száma. Előbb a 
programot alkotó személyek, majd az álta-
luk megfogalmazott javaslatok, vélemények 
fogalmazódtak meg (ötletbörze), ezt követő-
en pedig valamennyi kommunikációs csator-
na használatával a prioritásokat határozták 
meg. A koncepció megfogalmazását pedig a 
megvalósítás időszaka követi. Merre tovább 
Sátoraljaújhely? Ezt az igényes újhelyi embe-
rek döntötték el. 

Szakmai nyílt nap 2011. november 9.  
E-mail: budai.edit@satoraljaujhely.hu.

Az eredeti pályázati anyagok letölthetőek 
a www.toosz.hu című weboldalról. ◆
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A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a 
Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program-
ját – a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (TÖOSZ), az Európa Tanács He-
lyi és Regionális Demokrácia Szakértői Köz-
pontja, a  Magyar Faluszövetség, A Magyar 
Önkormányzatok Szövetsége, a Belügymi-
nisztérium és a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium együttműködésével har-
madik alkalommal hirdette meg 2010-ben. 
Megvalósításában részt vett a Magyar Falu-
szövetség, a Magyar Önkormányzatok Szö-
vetsége, az Önkormányzati Minisztérium, 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztéri-
um, valamint a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium.

Szeptember 22-én Párbeszéd az önkor-
mányzatokkal című konferencia keretében 
adták át a legjobb önkormányzati gyakorla-
tok díjait. A verseny mind a kilenc résztve-
vője kapott ajándékot. 

A lakóhelyhez való kötődés erősítése  
Rózsaszentmárton Önkormányzata
Közös múlt – közös jövő című pályázatával 
elnyerte a Legjobb Önkormányzati Gyakor-
lat Díját, s a vele járó egymillió forintot. A 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programja

➊
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település kapta a Manual Hungary külön-
díját is, egy Konica Minolta lézernyomta-
tót. (1. kép)

hajdúdorog Önkormányzata
Adventi gyertyagyújtás a közösségért című pá-
lyázatával – a közönség szavazatai alapján – 
érdemelte ki a BM különdíját, egy nagyérté-
kű Zsolnay porcelánkészletet. (2. kép)

Szentendre Önkormányzata 
Szentendreiek vagyunk– lokálpatrióta prog-
ram nőkre szabott gyakorlattal a Manual Hun-
gary különdíját nyerte el, egy Konica Minol-
ta lézernyomtatót. (3. kép)

Alsómocsolád Önkormányzata
Az Alsómocsolád az élhető zsáktelepülés – tele-
pülési jövőképalkotás- és megvalósítás című mun-
kájával egy Konica Minolta fénymásolót nyert a 
Manual Hungary felajánlásában. (6. kép)

Gyugy Önkormányzata
A Nemzetünk Csillagainak Emlékösvénye Gyu-
gyon pályázatával a Magyar Posta Zrt. kü-
löndíját nyerte, egy Személyes Bélyeg cso-
magot. (5. kép) 

Erdőkertes Önkormányzata
 Az erdők, kertek gyökerei pályázatáért a Comp-
lex és a Corvinus Egyetem különdíját kapta, 
egy könyvcsomagot. (4. kép)

Helyi önkormányzati kommunikáció 
Budapest Főváros XIII. kerület  
Az Országbíró utcai lakótelep és sétány közte-
rületi megújítása, a lakosság aktív bevonása új-
szerű kommunikáció, közösségi tervezési mód-
szertan felhasználásával programja elnyerte 
a  Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díját, s 
vele az egymillió forintot. (7. kép)

Nyim  Önkormányzata 
Nyim Község Örökbefogadása pályázatával 
a Manual Hungary különdíját nyerte el, egy 
Konica Minolta lézernyomtatót. (8. kép)

Sátoraljaújhely Önkormányzata
 A „mi” városunk a 750 évvel ezelőtt várossá 
nyilvánított Sátoraljaújhely című pályázatá-
val a Complex és a Corvinus Egyetem külön-
díját nyerte, egy könyvcsomagot. (9. kép)

Eredmények – 2010
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A Magyar Posta Zrt. valamennyi
döntőbe jutott résztvevő önkormányzat 
számára felajánlott egy-egy 
Személyes Bélyeg csomagot.



Az Irányító Bizottság tagjait a TÖOSZ, 
a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkor-
mányzatok Szövetsége, a Belügyminisztéri-
um és az Európa Tanács Helyi és Regionális 
Demokrácia Szakértői Központja delegálja. 
Munkájukat az Európa Tanács szakértője és 
a TÖOSZ által kinevezett projektmenedzser 
segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű több-
séggel dönt valamennyi felmerülő kérdésben. 
Tagjainak joga és lehetősége van más intéz-
ményeket, döntéshozókat javasolni a mun-
kájukban való részvételre, szakértőket java-
solni a Szakértői Csoportba, és azokat közös 
döntéssel kinevezni.

Az Irányító Bizottság határozza meg a pá-
lyázati kiírást tartalmazó kiadvány kritériu-
mait, pályázati feltételeit, a kiválasztási eljárást 
és felügyeli a Szakértői Csoport kiválasztási 
eljárását. Elfogadja a képzési programot, meg-
határozza a képzési lehetőségeket és kötele-
zettségeket a Legjobb Önkormányzati Gya-
korlatok Díjak nyertesei számára; irányítja 
az esettanulmányok széles körű terjesztését; 
aktív kommunikációs eszközökkel támogat-
ja a program végrehajtását; együttműködik a 
záróünnepség szervezésében. 

A Szakértői Csoport önkormányzati gya-
korlattal rendelkező szakembereit az Irányító 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Díjra azok az önkormányzatok pályázhatnak, 
amelyek a maguk megítélése szerint a meg-
adott területek valamelyikén valami új és má-
sutt is alkalmazható gyakorlatot alakítottak 
ki. A győztesek szakmai tanulmányúton ve-
hetnek részt. A díjjal pénzjutalom nem jár. A 
tanulmányutat, amelynek a legjobb gyakor-
lattal kell kapcsolatban lennie, a TÖOSZ-szal 
együtt tervezi meg a győztes önkormányzat. A 
pályázat benyújtásával az önkormányzat vál-
lalja, hogy a TÖOSZ-szal kötendő szerződés 
szerint a saját, díjazott gyakorlatát más ön-
kormányzatokkal megismerteti. Annak érde-
kében, hogy a tudás széles körben, az ország 
más részein is hasznosulhasson, a nyertesek 
a legjobb gyakorlatukat bemutató fontosabb 
információkat nyílt napok, szakmai konferen-
ciák, tanulmányutak, internetes bemutatko-
zás keretében adják át. A program a nyertes 
önkormányzatok képviselőinek mindehhez 
felkészítő képzést kínál.

A szervezőkről
A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Prog-
ramját Magyarországon a TÖOSZ felügye-
lete mellett az Irányító Bizottság fejleszti 
ki és vezeti.  

A program célja a legjobb önkormányzati gya-
korlatok feltérképezése és megismertetése az 
ország más önkormányzataival, később eset-
leg a nemzetközi szakmai közélettel is.

Az új és innovatív helyi megoldások fel-
térképezése, illetőleg az ilyen megoldásokat 
nyújtó önkormányzatok tudásának és ta-
pasztalatának terjesztése a hasonló problé-
mával küszködő önkormányzatok körében 
jobb közszolgáltatásokat s a településveze-
tésben magasabb színvonalú teljesítményt 
eredményezhet. A program által kezdemé-
nyezett tudásátadási folyamat azonban nem-
csak azokat az önkormányzatokat segíti, ame-
lyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat 
is, amelyek a gyakorlatokat kialakították. 
Hiszen a tudásátadás nemcsak írott formá-
ban, hanem nyílt napokkal és a kollégákkal 
való konzultáció során valósul meg. E kon-
zultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az át-
adó önkormányzat is a kialakított gyakorla-
tok továbbfejlesztésére. A program hozadéka 
lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődé-
sének segítése érdekében felhívja a központi 
kormányzat figyelmét az erős és felelősség-
teljes önkormányzatok, továbbá a jobb ön-
kormányzati feladatellátás és az innovációk 
támogatásának szükségességére.

2011-ben újra!
A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 
Programját 2011-ben negyedik alkalommal hirdeti meg a TÖOSZ az Európa Ta-
nács Helyi és Regionális Demokrácia Szakértői Központja együttműködésével. 
Megvalósításában részt vesz a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormány-
zatok Szövetsége, a Belügyminisztérium és a testvér-települési témakör miatt 
újonnan csatlakozott Tempus Közalapítvány.
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lex program, ám lehet egy eleme is valamely 
nagyobb programnak.

Legjobb testvérvárosi találkozó
Az Európai Bizottság Európa a polgárokért 

programjának ebben a közkedvelt pályázati for-
májában a magyar települések nagy számban 
vesznek részt. A testvérvárosi találkozók cél-
ja, hogy a részt vevő települések lakosai sze-
mélyesen találkozzanak, és az önkormányzati 
együttműködés mellett erős informális, baráti 
kapcsolatok is kialakuljanak az emberek között. 
A legtöbb testvérvárosi pályázat fő eseményei 
a kulturális és gasztronómiai programok, ame-
lyek alkalmasak arra, hogy a résztvevők meg-
ismerjék egymás kultúráját, szokásait, hagyo-
mányait. Ennek nagy jelentősége van, hiszen 
hatására az emberek toleránsabbak és befoga-
dóbbak lesznek egymás iránt. Egy ilyen nem-
zetközi találkozó azonban ennél sokkal több 
lehetőséget rejt magában: lehetőség van szak-
mai tapasztalatcserére, társadalmi kérdések 
megvitatására, gazdasági, turisztikai, kulturális 
együttműködések elmélyítésére (akár további 
pályázatok előkészítése révén). Célunk, hogy a 
települések – saját igényeiknek megfelelően – 
a lehető leghatékonyabb módon kihasználják 
a testvérvárosi találkozók lehetőségeit, ezért 
keressük azokat a pályázatokat, amelyeket jó 
példaként bemutathatunk. Pályázni olyan, le-
hetőleg az Európa a polgárokért program ál-
tal támogatott, már megvalósított testvérvá-
rosi találkozóval lehet, ahol a hagyományos 
kulturális jellegű programokon túllépve, az 
esemény jelentős szakmai elemeket is tartal-
mazott és/vagy hosszú távú együttműködé-
sek megalapozására szolgált.

vizek varázsa avagy varázslatos vizes világ
Magyarország európai uniós elnöksége ide-

jén fogadták el a tagországok a Duna Régió 

Bizottság delegálja. A csoport feladata a be-
érkezett pályázatok értékelése és a díjazásra 
érdemes gyakorlatokra vonatkozó javaslat-
tétel az Irányító Bizottságnak. A szakértők a 
program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, 
illetve a projektmenedzserrel együttműköd-
ve részt vesznek a pályázati kiírás témájának 
meghatározásában; a kritériumok/indikáto-
rok meghatározásában valamennyi pályázati 
területen; rövid listát készítenek azon beér-
kezett önkormányzati pályázatokból, ame-
lyek elismerésre érdemesek; közreműködnek 
a meghatározott önkormányzati gyakorlatok 
helyszíni ellenőrzésében; a legjobb gyakorla-
tok kiválasztásának előkészítésében. 

A Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (Zongor Gábor főtitkár, Pallai 
Katalin szakértő és Sabján Katalin projekt-
menedzser: sabjan@toosz.hu) támogatja és 
megszervezi az Irányító Bizottság és a Szak-
értői Csoport munkáját. 

Pályázati témák 2011-ben
Amikor nem a pénz a meghatározó – 
ötletekkel, összefogással településünkért

Pályázni lehet minden olyan, az önkormány-
zatok hatáskörébe tartozó feladat innovatív 
újszerű megoldási módozatának leírásával, 
amely nem vagy csekély anyagi hozzájárulást 
igényelt az önkormányzat részéről. „Nincsen 
ingyen ebéd” – vagyis a kialakított jó gyakor-
lat is, amely e témakörben eséllyel indulhat, 
bizonyosan valamely erőforrás felhasználá-
sát igényelte. Azonban a forrás elérése nem 
közvetlenül az önkormányzatnak jelentett 
pluszkiadást, hanem például társadalmi fe-
lelősségvállalás, önkéntesség áll mögötte. A 
jó gyakorlat legyen tehát innovatív a program 
szokásos alapértékein kívül – vagyis legyen 
fenntartható, hasznos, hatásos, jogszerű… 
stb. és mások által is átvehető. Lehet komp-

Stratégiát, ezzel ráirányították a figyelmet a 
Dunára, Európa legjelentősebb folyójára. Itt 
azután rengeteg olyan ötlet, javaslat, terv szü-
letett, amely Magyarország és a vizet szere-
tő emberek számára máshol is hasznosítható, 
ha lakókörnyezetükben vizes élőhely, folyó, tó 
vagy legalább egy kis patak található.

A Duna mentén megvalósított jó gyakor-
latokat átvehetik más települések, és az ő jó 
ötleteiket a Duna mellett is biztosan lehet 
hasznosítani. 

Olyan gyakorlatokat várunk, amelynek leg-
alább a kezdeményezésében az önkormány-
zat vezető szerepet vállalt, és célja a környe-
zet- és a természetvédelem, a víz szeretetére 
nevelés, a vizes élőhelyek megőrzése, hasz-
nosítás, a vízen vagy víz mellett a szabad-
ban végzett sport és rekreációs tevékenység, 
a tiszta, egészséges, jó levegőjű környezetben 
létrehozott parkok, emlékhelyek, gyalogtúra-, 
és kerékpárútvonalak, kikötők, tanösvények 
létrehozása volt. A hangsúly azokon a szak-
mai értékeken van, amely a program irányí-
tóinak sajátja az önkormányzatiságról: a helyi 
demokrácia, az egyenlő esélyek biztosítása, az 
állampolgárok bevonása a helyi döntésekbe, a 
helyi közösségi életbe. Fenntartható és meg-
valósított programokat várunk, amelynek va-
lamely eleme a vizekhez kapcsolódik.

A díj elnyerésének feltételei
A bemutatott gyakorlatok 
bírálati szempontjai

Elfogadottság és együttműködés. A gyakor-
lat tervezését és bevezetését megfelelő egyez-
tetések kísérték-e, amelyek során sikerült-e 
megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és 
az együttműködés megvalósításáról. 

Átláthatóság és nyitottság. A gyakorlat ki-
alakítását segítő döntések jól definiáltak-e, 
és közérthető formában hozzáférhetőek-e. 
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Minőségi játszóterek komplett kivitelezése  
a tervezéstől az üzembehelyezésig.
EU szabványos játszótéri eszközök

IPS - Gyermekszem Kft.
+36 26 560 358    +36 30 616 8987

info@gyermekszemkft.hu    www. gyermekszemkft.hu

Kialakításuk során konzultáltak-e résztve-
vőkkel, és van-e lehetőség a közreműködé-
sükre a megvalósítás szakaszában. Töreke-
dett-e az önkormányzat az aktív részvétel 
támogatására.

Hatásosság. A gyakorlat megvalósította-e a 
kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg ha-
tást gyakorol-e más kapcsolódó területek gya-
korlataira, a lakosok pozitívan értékelik-e.  

Hatékonyság. A gyakorlat bevezetése je-
lentős, mérhető hatékonyságjavulást ered-
ményezett-e.

Fontosság. A gyakorlat hozzájárul-e a tele-
pülés egyik (vagy több) problémájának meg-
oldásához. Olyan probléma megoldásához 
járul-e hozzá, amely sok településen jellem-
ző, s kevéssé ismert a megoldása. 

Fenntarthatóság. A gyakorlat intézménye-
sült-e, integrálódott-e az önkormányzat cse-
lekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és 
szervezeti fenntarthatósága.  

Megismételhetőség. A gyakorlat bevezethe-
tő-e több más településen különösebb prob-
léma nélkül.  

A kiválasztás 
A TÖOSZ összegzést készít a befogadott pá-
lyázatokról, amelyek közül a Szakértői Cso-
port tagjai témánként legfeljebb öt pályázat-
ból álló rövid listát készítenek az elismerésre 
méltó jó gyakorlatokból.

A projektmenedzser a Szakértői Csoport 
egy-két tagjával látogatást tesz a listán szere-
peltetett jó gyakorlatok helyszínére. A láto-
gatók a helyi vezetőket felkérik a jó gyakorlat 
ismertetésére; így lehetőség van olyan rész-
letek bemutatására is, amelyek a pályázatból 
esetleg kimaradtak, ám a program szempont-
jából fontosak. 

A győztesek kiválasztása előtt, a helyszíni 
tapasztalatok nyomán meghívást kapnak az 

esélyes önkormányzatok, hogy a saját jó gya-
korlatukat az Irányító Bizottság előtt ismer-
tessék, majd a Szakértői Csoport és az Irányító 
Bizottság együttes döntése alapján mindhá-
rom témában egy-egy pályázó nyeri el a Leg-
jobb Önkormányzati Gyakorlat Díjat.

A díjátadó ünnepség 
A program 2012-ben szakmai konferenciával 
zárul, ahol szélesebb szakmai közönség előtt 
zajlik a prezentációs döntő. 

A legjobb gyakorlatok terjesztése
A programra sikeres pályázatot benyújtó 
önkormányzatok felkérést kapnak, hogy a 
TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rög-
zítsék a maguk jó gyakorlatának szélesebb 
körű ismertetéséhez szükséges csatorná-
kat és módszereket. A nyertes önkormány-
zatok vállalják, hogy meghatározott számú 
önkormányzat képviselőit fogadva ismerte-
tik a maguk díjazott gyakorlatát. A tudás-
átadás folyamata további innovációk forrá-
sa lehet, mert a fogadó önkormányzatok is 
hasznosítható ötleteket meríthetnek a szak-
mai párbeszédből. 

A TÖOSZ a maga információs csatornáin 
népszerűsíti a legjobb gyakorlatokat, ezzel 
segítve azokat az önkormányzatokat, ame-
lyek problémáira e gyakorlatok megoldást 
kínálnak.   

 
Valamennyi magyarországi helyi önkormány-
zat elnyerheti a Legjobb Önkormányzati Gya-
korlatok Díját. Egy önkormányzat egyidejűleg 
akár több pályázatot is benyújthat. Pályázni a 
www.toosz.hu internetes honlapról letölthe-
tő pályázati formanyomtatvány elektronikus 
kitöltésével lehet. A pályázatot kinyomtatva 
egy eredeti és egy másolati példányban postai 

úton (tértivevényes, ajánlott küldeményként) 
kell eljuttatni a TÖOSZ címére (1386 Buda-
pest 62. Pf.: 908.). A pályázatokat elektroni-
kus formában a következő címre kell elkülde-
ni: palyazat@toosz.hu. A postára adás (postai 
bélyegző) dátuma legkésőbb: 2012. február 15. 
A pályázatot a polgármester eredeti aláírá-
sával kell ellátni. A pályázathoz csatolhatók 
a jó gyakorlat eredményeit bemutató doku-
mentumok, kiadványok, fotók is. Az Irányító 
Bizottság fenntartja a jogot, hogy – bármely 
kategóriában – nem hirdet győztest.

További információk: telefon: (06-1) 321-2496, 
fax: (06-1) 413-0482, e-mail: sabjan@toosz.hu    
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népszámlálási vita a roma értelmiségen belül

Roma értelmiségiek egy csoportja kampányt 
indított annak érdekében, hogy az idei nép-
számlálás a cigány közösségekhez is elérjen, 
a cigány kisebbség minél több tagja ismerje 
meg a népszámlálás célját, és lehetőleg minél 
többen vallják meg származásukat. A tíz évvel 
ezelőtti legutóbbi népszámlálásnál, 2001-ben 
190 ezren vallották magukat cigánynak. Ez-
zel szemben a szociológiai kutatások 6-800 
ezer főre becsülik a magyarországi cigány ki-
sebbség számát. 

Az Ide tartozunk! Népszámlálás 2011 kam-
pány kezdeményezői szerint több szempont-
ból is fontos lenne, hogy a mostani népszám-
lálás alkalmával a valóságot minél jobban 

tükröző adatok szülessenek. Érvelésükben 
abból indulnak ki, hogy nem lehet hatékony 
a cigány önszerveződés, ha a cigányság kö-
rülbelül 70 százaléka „hivatalosan” nem lé-
tezik, mert a népszámlálás során nem jelenik 
meg. Ráadásul a népszámlálási adatok jelen-
tik a különféle társadalompolitikai és szak-
politikai intézkedések viszonyítási pontja-
it. „Felelős kormányzás esetén e társadalmi, 
szakmai intézkedéseket nem hasraütés-szerű-
en, hanem a társadalom állapotát, jellemző-
it, paramétereit tükröző népszámlálási sta-
tisztikai adatok alapján alkotják meg” – írja 
Setét Jenő, a kampány főkoordinátora a Mél-
tóságot Mindenkinek Mozgalom közösségi 
oldalán, a coMMMunity blogon megjelent, 
Lutri vagy önbecsülés? című cikkében. Ezért 
– vonják le a következtetést a kampány támo-
gatói – egyáltalán nem mindegy, hogy a hi-
vatalos népszámlálási adatokban hány roma 
szerepel. Ennek alátámasztásául Setét felidé-
zi azokat az eseteket, amikor az érdekükben 
kezdeményezett programokat azzal utasítot-
ták el a döntéshozók, hogy „nem is tudható, 
mennyien vannak a cigányok”.  Setét kiemeli 
azt is, hogy „az idei népszámlálás lehetőséget 
teremt a többes identitás megvallására, azaz 
egyszerre vallhatjuk magunkat cigányoknak 
és magyaroknak.”  Másik fontos érvük szerint 
az identitás megvallása az önbecsülés fontos 
eszköze, illetőleg aki erőfeszítéseket tesz azért, 
hogy elrejtőzzön, letagadja származását, ma-
gának okozza a legtöbb szenvedést – mond-
ják. Ráadásul a nem cigány többség ugyanúgy 
cigánynak fogja tartani a származását meg-

tagadót, függetlenül identitásának vállalásá-
tól vagy tagadásától.

A kampány ellenzőinek érvelésében a féle-
lem játssza a legfontosabb szerepet. Többen 
attól tartanak, hogy a nemzetiségi adatok rög-
zítése a romák etnikai alapú összeírását ered-
ményezheti. Bogdán Péter tanár, újságíró sze-
rint „még nem jött el annak az ideje, hogy egy 
roma ember nyíltan felvállalja a származá-
sát, mert a szélsőségesek oly mértékben meg-
erősödtek, hogy az csak a 20. század harmin-
cas éveihez hasonlítható.” Lehet, hogy 2014 
után is demokratikus kormány lesz Magyar-
országon, de jöhet egy antidemokratikus for-
dulat is. Utóbbi esetben előfordulhat, hogy a 
„2011-es népszámlálási adatok lesznek az utol-
só feljegyzések rólunk” – hívja fel a figyelmet 
az etnikai adatok kiszolgáltatásának veszé-
lyeire Bogdán Lutri című írásában a sosinet.
hu-n. A kampány hívei ezekre a félelmekre 
azt felelik, hogy a népszámlálás nem etnikai 
regisztráció, a kérdőív kitöltése önkéntes és 
anonim. „A népszámlálás során tehát kizá-
rólag számadatok születnek, nem pedig sze-
mélyneveket tartalmazó listák” – érvel Setét 

Az októberi népszámlálás megosz-
totta a roma értelmiséget. A két tá-
bor között folyó vita, amelyet a nem-
zetiségi hovatartozás megvallásáért 
indított kampány váltott ki, fontos és 
érzékeny kérdéseket érint. A vitában 
felszínre került félelmek és remények 
ismét rávilágítanak a legnagyobb ma-
gyarországi kisebbség helyzetének 
nehézségeire.

Félelmek és remények
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Bár a szélesebb nyilvánosság figyelmét eddig 
elkerülte, ennek a vitának a többséghez tartozók 
számára is komoly jelentősége van. A romákra 
vonatkozó népszámlálási adatok és a valóság 
közti eltérés nemcsak tájékozatlanságról, de fé-
lelemről is árulkodik. Azokban az országokban, 
ahol a többség és a kisebbség között nincs ek-
kora feszültség, a hovatartozás megvallása nem 
vezet olyan vitákhoz, mint amilyenek idehaza a 
roma elit köreiben zajlottak az elmúlt hetekben. 
A népszámlálás fontos intézmény, s az a közös 
társadalmi érdek, hogy a statisztikusok minél 
pontosabb adatokhoz jussanak hozzá. Ennek 
ellenére meg lehet érteni azokat is, akik a ma-
gyar történelem ismeretében nem nyugodtak, 
amikor a származásukról hivatalos személyek 
tesznek fel kérdéseket. Amiben a vitatkozó felek 
egyetértenek: a népszámlálás eredményei meg-
mutatják majd, mennyire félnek ma a romák  
Magyarországon.  ◆

dőnek, valamint azt is, hogy a kérdőív nem 
kerülhet illetéktelen kezekbe, ráadásul a fel-
dolgozás után meg is semmisítik.

Az Ide tartozunk! kampány szervezői hang-
súlyozzák, hogy tiszteletben tartják az embe-
rek szabad döntését, és senkire nem akarják 
ráerőszakolni az identitás megvallását. Vi-
szont a származásuk megvallására bátoríta-
ni szeretnék a kisebbségek tagjait.

A kampány szervezői országos hálózatot 
építettek ki, minden megyében, százkilenc 
kistérségben több száz önkéntes segítő, ak-
tivista dolgozik. A szervezők büszkék arra, 
hogy először sikerült politikai és világnéze-
ti elköteleződéstől függetlenül mozgósítani 
nagyszámú roma szervezetet és magánsze-
mélyt. A kampány, függetlenül attól, hogy 
végül mennyien vallják magukat cigánynak, 
ezért egy valódi civil önszerveződés ígéretét 
is magában hordozza.

     Jenő. Nem azonosítható, hogy ki a roma, csak 
az tudható meg az összesítésekből, hogy me-
lyik településen mennyi roma él, és milyenek 
a szociológiai jellemzőik. Ráadásul – teszik 
hozzá a támogatók közül néhányan – a min-
dennapokban többé-kevésbé mindenki tudja, 
ki a roma. A szélsőségesek nem a népszámlá-
lási adatokból tájékozódnak. Az adatszolgál-
tatás elutasítása nem nyújt több biztonságot, 
de veszíteni lehet azzal, ha a romák nem je-
lennek meg a valós számuknak megfelelően 
az össznépességben. A romák helyzetén javí-
tani akaró állami vagy uniós programok ter-
vezői is a hivatalos statisztikákból indulnak 
ki, ezért a források pontos meghatározása és 
azok megfelelő területi elosztása érdekében 
sem mindegy, mennyire megbízhatóak a né-
pességi adatok.

A kampány szervezői, mint az a www.ide-
tartozunk.hu honlapról kiderül, azt is sze-
retnék elérni, hogy a kérdezőbiztosok kö-
rében megfelelő számban legyenek romák. 
Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy 
ez nem könnyű feladat, sok helyen ugyanis 
szabotálták a roma kérdezőbiztosok felvé-
telét. Setét Jenő egy sajtótájékoztatón arról 
is beszélt, hogy a 2001-es adatok megbízha-
tatlanságát az is okozhatta, hogy a számlá-
lóbiztosok egy része valószínűleg be sem 
ment a romatelepekre, s előfordult az is, 
hogy egy-egy magasabban kvalifikált em-
bertől nem fogadták el, ha cigánynak vallot-
ta magát. Legfontosabb feladatuknak ezért 
most azt tartják, hogy minél több romát tá-
jékoztassanak a népszámlálással kapcsolatos 
információkról: mikor és hogyan történik, 
és miért fontos ez. Emellett elmagyarázzák, 
hogy a kérdezőbiztos nem kérheti el a sze-
mélyes adatokat, hogy a nemzetiségi kérdés-
re nem kötelező válaszolni, hogy mindenki 
vallhatja magát több nemzetiséghez kötő-
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Akik az új roma stratégiától konkrét intéz-
kedések leírását, a korábbiaknál több pénzt 
megmozgató terveket, vagy eddig nem ismert 
megoldási javaslatokat vártak, alighanem csa-
lódottan olvasták a 122 oldalas szöveget. Az 
előterjesztők erre bizonyára azt mondanák: 
a most elkészült anyag a helyzetértékelést, a 
stratégiai célok és a lehetséges eszközök ki-
jelölését tartalmazza, az ezekre épülő, konk-
rétumokat tartalmazó cselekvési tervek majd 
a társadalmi vita lezárulta után készülnek el. 
A 27 tagú Roma Koordinációs Tanács részt-
vevői, köztük a roma szervezetek, a politikai, 
az egyházi, a civil, valamint a tudományos és 
gazdasági élet meghívott képviselői minden-
esetre kifejezték együttműködési szándéku-
kat a stratégia megvalósításában.

Fél millióval kevesebb szegény
A roma stratégia tehát mindenekelőtt az elérni 
kívánt célokkal foglalkozik. A kormány csök-
kenteni akarja a társadalmi kirekesztettség-
ben élők arányát, a hátrányos helyzetű gyer-
mekek társadalmi lemaradását, valamint a 
roma és nem roma népesség közötti társa-
dalmi különbségeket. A stratégia számsze-
rű vállalást is megfogalmaz: 2020-ra félmillió 
embert szeretnének kisegíteni a szegénység-
ből. 2008-as adatok szerint közel három mil-
lió ember él a szegénységi küszöb alatt. Ebbe 

Nemes célok, kevés konkrétum
A kormány elkészítette és nyilvános vitára bocsájtotta a Nemzeti Felzárkózási és Roma Stratégia tervezetét. A doku-
mentumot a szeptemberben megalakult Roma Koordinációs Tanács első ülésén mutatta be Navracsics Tibor minisz-
terelnök-helyettes és Balog Zoltán, a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár. 

szerző: Ónody-molnár dóra újságíró

és osztályoknál”, de a javasolt megoldási irá-
nyok között az iskolai deszegregációs progra-
mok nem szerepelnek.
A stratégia felveti, hogy a halmozottan hát-
rányos helyzetű gyerekek hároméves kortól 
járjanak óvodába, ezt azonban nem jogsza-
bályi előírással, hanem a szülők ösztönzésé-
vel és célzott férőhelybővítéssel próbálnák 
elérni. A roma stratégia szerint növelni kell 
a hátrányos helyzetű, köztük a roma gyere-
kek arányát az érettségit adó képzésekben és 
a felsőoktatásban, ami azért is érdekes, mert 
a párhuzamosan készülő közoktatási és fel-
sőoktatási törvények a tankötelesség korának 
leszállítását, a felsőoktatási férőhelyek szűkí-
tését tartalmazzák.

Hárompilléres foglalkoztatáspolitika
A stratégia bőven tárgyalja Magyarország 
foglalkoztatási problémáit, benne a tartósan 
munkanélküliek nehézségeit. Megoldáskép-
pen egy három pillére épülő rendszert javasol. 
Az első pillér a valódi munkaerő-piaci elhe-
lyezkedés ösztönzése. Ennek eszközei a cél-
zott bér- és járuléktámogatások lennének. A 
tervezet itt sem utal a párhuzamosan készülő 
egyéb törvényekre, például a költségvetésire, 
amely alapján viszont nehezen képzelhetők 
el ilyen többlettámogatások a közeljövőben. 
A szociális gazdaság jelenti a második pil-

beletartoznak a tartósan mélyszegénységben 
élők és az alsó középosztályból lecsúszó réte-
gek is. A tervezet külön kiemeli, hogy a sze-
gények számának tervezett csökkentésével 
a legsúlyosabb helyzetben lévőket is el akar-
ják érni, nem elégszenek meg a relatíve ke-
vésbé rossz helyzetű népesség pozíciójának 
javításával.

Óvoda hároméves kortól
A stratégia elemző része nagy hangsúlyt fektet 
az oktatás szerepére, ugyanakkor a legfonto-
sabb kérdésben, az integrációval kapcsolatos 
vitában nem foglal állást. A dokumentumban 
a készítők egyfelől megismétlik a gyakran han-
goztatott nézetet, miszerint az „erőltetett in-
tegráció a szándékolttal ellenkező hatást ered-
ményezhet”, ugyanakkor az integrált oktatást 
nem vetik el, amennyiben rendelkezésre állnak 
azok a pedagógiai kompetenciák, amelyek „mű-
ködtetésével minden érintett szereplő és részt-
vevő helyzete javul, érdeke nem sérül”. Mind-
ezekből következik, hogy az új roma stratégia 
az oktatás területén nem a szegregáció felszá-
molását tartja a legfontosabb feladatnak. Az 
anyag ugyan megemlíti, hogy „a szegregált is-
kolákban és osztályokban rosszabb az oktatás 
színvonala: kisebb a szaktanárok által meg-
tartott órák száma, az érintett intézmények 
gyengébb felszereltségűek más helyi iskoláknál 
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szerint „preferálni kell a hátrányos helyzetű-
eket, köztük romákat foglalkoztató vállalko-
zásokat”, a jogi és adatvédelmi összefüggések 
azonban itt is homályban maradnak.

társadalmi vita
A stratégia néhány hetes társadalmi vita után 
kerül majd a kormány elé. A Roma Koordinációs 
Tanács első ülése után tartott sajtótájékoztatón 

lért, amely részben saját bevételből, részben 
állami forrásból oldaná meg a munkanélkü-
liek foglalkoztatását. A készítők nem térnek 
ki ennek költségeire, és az sem derül ki, hogy 
az ilyen foglalkoztatási forma miért vezet-
ne át hosszabb távon a nyílt munkaerőpiac-
ra. Végül, a harmadik pillér a közfoglalkoz-
tatás, amelyhez szintén azt a reményt fűzik 
a stratégia alkotói, hogy az értelmes munka 
lehetősége segíteni fogja az elsődleges mun-
kaerőpiacon való elhelyezkedést.

telepfelszámolás vagy 
telepkorszerűsítés?
A régóta tartó vita ellenére a dokumentum 
nem foglal egyértelműen állást az a cigány-
telepek sorsát illetően sem. A szöveg szerint, 
„ahol lehet, a telepek felszámolását, ahol nem, 
ott az elemi lakhatási és higiénés feltételek 
biztosítását” kell célul kitűzni. Pénz és egy-
értelmű politikai akarat nélkül telepeket fel-
számolni nem lehet, ezek hiányában szokott 
előkerülni a másik lehetőség, a telepek kom-
fortosítása. A lakhatási problémák kezelésére, 
ahogy megannyi korábbi terv, ez a stratégia is 
elsősorban a szociális bérlakás állomány bő-
vítését javasolja, de elődeihez hasonlóan, en-
nek forrásait nem tárja fel.

Pozitív diszkrimináció
A stratégia fontosnak tartja a romák média-
reprezentációjának kérdését is. Etikai kódex 
kidolgozására tesz javaslatot, hogy a médiá-
ban olyan tartalmak jelenjenek meg, amelyek a 
romákkal kapcsolatos témákat árnyaltan mu-
tatják be. A stratégia azt is felveti, hogy több 
roma fiatal vehetne részt a műsorkészítésben, 
ugyanakkor nem részletezi, hogy ezt milyen 
eszközökkel lehetne elérni. A pozitív diszk-
rimináció lehetősége máshol is felbukkan a 
szövegben, a közbeszerzéseknél a stratégia 
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Farkas Flórián, az Országos Cigány Önkor-
mányzat elnöke, a Roma Koordinációs Tanács 
társelnöke elmondta: „a roma önkormányzato-
kon túl értesíteni és kérni fogjuk a települések 
polgármestereit az együttműködésre”. 

A stratégia a http://romagov.kormany.hu/
index oldalon érhető el, a készítők a tarsa-
dalmifelzarkozas@kim.go.hu címre várják a 
javaslatokat.  
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Share (y)our voice – hallasd a hangod, 
avagy: hallassuk együtt a hangunkat – 
címmel rendezték meg október 19–20-án 
Brüsszelben az EuroPCom 2011 elneve-
zésű konfrenciát. Az immár második al-
kalommal rendezett eseményen a Tele-
pülési Önkormányzatok Országos Szö-
vetségének tudósítója is jelen volt.

A rendezvényre helyi, regionális, nemzeti és 
európai szintek kommunikációs szakembereit 
hívták meg azzal a céllal, hogy megosszák gya-
korlati tapasztalataikat, és megvitassák nézete-
iket az aktuális kommunikációs kihívásokról. 
Az eseménynek, amelyet a Régiók Bizottsága 
rendezett az Európai Parlamenttel, az Európai 
Bizottsággal, az Európai Tanáccsal és a Len-
gyel EU-elnökséggel; több mint 650 résztve-
vője volt. A kétnapos információcserét az elté-
rő nemzetiségek jelenlétén túlmenően tovább 
színesítette a közönség aktív szerepvállalása 
és a mintegy hatvan kiváló előadó. Az olykor 
provokatív kerekasztal-beszélgetések pedig azt 
mutatták, hogy az előadók által bemutatott té-
mák és vélemények iránt nagy az érdeklődés, 
és hogy napjaink kommunikációs kihívásai-
ra a szakértők közötti folyamatos információ-
csere adhat választ. Az EuroPCom elsődleges 
céljai között szerepelt a közszféra kommuni-
kációs gyakorlatának javítása, amelyet a részt-
vevők 12 tematikusan felépített workshopból 
kiválasztva ismerhettek meg (a legjobb gya-
korlatok bemutatása, a márkaépítés, a közössé-
gi média, illetve az állampolgárokkal való pár-

beszéd terén, a professzionális kommunikációs 
know-how minden politikai szinten; a kapcso-
latépítés elősegítése az EU-ban a közmédiában 
dolgozók között).

A konferenciát Mercedes Bresso, a Régiók Bi-
zottságának elnöke nyitotta meg, aki szerint nagy 
kérdés, hogyan tudjuk az EU-t láthatóbbá tenni 
úgy, hogy az emberek megértsék, miről beszé-
lünk. Milyen az a tartalom és forma, amellyel 
megértetjük a Brüsszelben gyártott informáci-
ókat az EU 500 millió polgárával, akiket éppen 
a gazdasági válság hatásai gyötörnek.

Hangsúlyozta, nem hunyhatunk szemet a 
felett, hogy az euroszkepticizmus nő Euró-
pa-szerte. Az EU üzenetei és kommunikáció-
ja gyakran ütköznek korlátokba, s az egyik fő 
akadály a közömbösség. Az EU imázsának ja-
vítása számos komplex és nagyon körültekin-
tő feladatot jelent. Mercedes Bresso elmondta, 
hogy 2012-re megegyezés született a bizottság 
és Barroso elnök javaslatai nyomán a kommu-

nikációs prioritásokról. Ezek a következők: az 
unió gazdaságának fenntarthatóvá, ésszerűvé, 
befogadóvá kell válnia, az állampolgárok Euró-
páját kell felépíteni, a legtöbbet kell kihozni az 
európai politikákból.

A bizottság elnöke kiemelte, minél messzebb 
megyünk Brüsszeltől és minél közelebb kerü-
lünk az emberekhez az önkormányzatokon ke-
resztül, annál nagyobb szükség van arra, hogy 
a helyi választott képviselők segítségével erősít-
sük meg az európai üzeneteket, hiszen a válasz-
tópolgárok számára a tőlük kapott információk 
a leginkább megbízhatóak. Szerinte az európai 
polgárokat leginkább a regionális és helyi saj-
tón, televízión és rádión keresztül, illetve a kö-
zösségi hálózatok (Facebook, Twitter stb…) ál-
tal érhetjük el, és segítségükkel teremthetünk 
partnerségben kommunikáló Európát.

A konferencián mély benyomást keltő előadá-
sában Simon Anholt brit országimázs-szakértő 
a márkaépítés és a kommunikáció lassú és rögös 
útjairól beszélt. A finnekről hozott példájában 
azt ecsetelte, hogy hosszú és áldozatos munka 
eredménye volna az, hogy ne először a szauna 
jusson róluk eszünkbe. A márkaépítés hossza-
dalmas és nehéz feladat, ám az elmúlt tizenöt 
év szakértői tapasztalata szerint a régiók, váro-
sok, települések esetébenmég ez is kevés. Nem 
az számít igazán, amit kommunikálnak, hanem 
sokkal inkább az, amit tesznek.

A legfontosabb problémaként azt jelölte meg 
a szakember, hogy globális gazdasági rendszert 
teremtettünk, de nem teremtettünk hozzá glo-
bális társadalmat. Végül hozzátette: az EU eh-
hez képest sikertörténet.

share (y)our voice
kommunikációs konferencia brüsszelben

Szöveg: Kolin Péter
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      Alex Bútor 

– minden térben 

     megoldás...

Alex Fémbútor Kft. 
2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
telefon: +36/23 341-356, fax: +36/23 565-088

www.alexbutor.hu
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Játszóterek, oktatási intézmények, irodák, és közterületek bútorai nak széles válasz-

dokumentációjának  elkészítésével szakmai segítséget nyújt ahhoz, hogy ötleteiket, el-
képzeléseiket megvalósíthassák az adott pályázati támogatás keretein belül. Teljes kíná-
latunkat tekintse meg honlapunkon, és kérje ingyenes  katalógusainkat.

Magyar gyártó, 
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