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Testvérszervezetünk, a norvég önkormány-
zati szövetség és a TÖOSZ közötti szoros 
partneri együttműködés immáron több 
mint öt évre tekint vissza. Eddig két közö-
sen végrehajtott sikeres projektben vettünk 
részt, amelynek eredményeképpen volt alkal-
munk megismerni a norvég önkormányzatok 
és szövetségük helyzetét, valamint a helyi és 
központi hatalomgyakorlás módját. 

Norvégia irigylésre méltóan gazdag skan-
dináv állam, amelynek anyagi erejét a közhi-
edelemmel szemben nem a kitermelt tengeri 
olaj bevétele alapozza meg, hanem az ország 
jó kormányzása, a folyamatos párbeszéden, 
partnerségen alapuló hatalomgyakorlás. Nor-
végiában a kormányzat szervei, a parlament 
bizottságai éppúgy egyeztetnek az érintett 
szakmai és érdekvédelmi szervezetekkel, mint 
ahogy a helyi önkormányzatok is széles kö-
rű társadalmasítást valósítanak meg, vagyis 
a meghozott központi és helyi döntések ki-
alakításában – ha áttételeken és közvetítőkön 
keresztül is – aktívan részt vehetnek és részt 
is vesznek maguk az érintettek is. A társadal-
mi párbeszéd mindennapos, elengedhetetlen 
gyakorlattá vált a közügyek intézésében. En-
nek eredményeként a megalkotott szabályok, 
legyenek azok törvények vagy önkormányzati 
rendeletek, egyaránt alapos előkészítés alap-
ján születnek meg, majd a végrehajtásuk so-
rán folyamatosan elemzik a társadalmi hatá-
sukat. Ha a végrehajtás vizsgálata indokolttá 
teszi, sor kerül a szabály finomítására, meg-
változtatására. S megadják a jó döntéshez 
szükséges kiérlelési időt is.

A közszolgáltatások területén is töreksze-
nek a fenntarthatóságra, vagyis vizsgálják, 
mérik és összemérik az egyes közszolgál-

tatásokat, az ellátásukra fordított anyagi és 
szellemi ráfordításokat. A rendelkezésre ál-
ló közpénz még Norvégiában is mindig kor-
látozottan áll rendelkezésre, ezért különösen 
fontos, hogy takarékosan és hatékonyan gaz-
dálkodjanak vele. 

Ebben a skandináv világban nem csupán 
a feladatok méretezése, megosztása egyér-
telmű, hanem az ellátást biztosítók és dön-
téshozók felelőssége is. Ebből következően 
Norvégiában nincs törvény, amely tiltaná, 
hogy polgármester egyidejűleg parlamen-
ti képviselő is legyen, viszont mégsem ta-
lálunk az Országgyűlésben önkormányza-
ti vezetőket, mert mindenki tisztában van 
vele, hogy eltérőek a szerepek és felelőssé-
gek, így ez a fajta összeférhetetlenség eleve 
nem áll fenn. 

Úgy vélem, a néhány felvillantott példa és 
megközelítés is jól érzékelteti, hogy van mit 
tanulnunk északi barátainktól. A norvég jó 
példák, gyakorlatok, megoldások és módsze-
rek természetesen nem alkalmazhatóak egy 
az egyben Magyarországon, viszont a szem-
léletmód és az erkölcsi hozzáállás elsajátít-
ható – elsajátítandó.

Abban bízom, hogy az elkövetkező bő két 
évben nagyon sok magyar polgármester, jegy-
ző, önkormányzati vezető és képviselő fog 
találkozni az egyes programokkal, és aktív 
részesévé válik valamelyik MANORKA prog-
ramnak, s részvételével hozzájárul a magyar-
országi önkormányzás megújításához, az 
együttműködésben és a partnerségben rejlő 
belső erők jobb kihasználásához.

Zongor Gábor 
TÖOSZ főtitkár, projektvezető

Van mit tanulni



A projekt céljai: a helyi demokrácia fej-
lesztése az önkormányzati szövetségek nor-
vég–magyar tapasztalatcseréje és szakmai 
együttműködése által; a nők szerepvállalásá-
nak erősítése a közéletben, a munka és ma-
gánélet egyensúlyának elősegítése;  az ön-
kormányzati tulajdonú cégek szerepének 
erősítése norvég tapasztalatcsere keretében; 
önkormányzati közszolgáltatások színvona-
lának fejlesztése tapasztalatcsere programok 
és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és terjesz-
tésével; önkormányzati és járási hivatalok 
együttműködésének segítése a közigazgatá-
si reform végrehajtása során.

A projektben részt vesznek mint pro-
jektpartnerek: a Norvég Helyi és Regioná-
lis Önkormányzatok Szövetsége (KS), az 
Életen át tartó tanulásért Ügynökség Nor-
végiában – VOX, a Belügyminisztérium 
(BM), az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma (EMMI), a Közigazgatási és Igazság-
ügyi Minisztérium (KIM), a Magyar Falu-
szövetség (MFSZ), a Kisvárosok Országos 
Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), a Szövetség az 
Életen át tartó Tanulásért (SZETT), vala-

mint a Magyar Köztisztviselők, Közalkal-
mazottak és Közszolgálati Dolgozók Szak-
szervezete (MKKSZ).

A projektet a partnerek vezető testületeinek 
képviselőiből álló Értékelő Csoport (ÉCS) fel-
ügyeli, akik hathavonta találkoznak egymás-
sal. A projekt operatív vezetését, a döntések 
meghozatalát a Menedzsment Bizottság (MB) 
végzi, partnerenként egy-egy képviselővel. 

Öt munkacsoport működik a járásokkal, az 
Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési 
Tanácsával (ÖNET) és a nők esélyegyenlősé-
gével foglalkozó munkacsomagokban. 

A szakmai munkacsomagok  
tartalma:
1. Menedzsment, koordináció és elszámolá-

sok készítése.
2. Értékelési Csoport működésével, felméré-

sekkel kapcsolatos költségek.
3. Információ, kommunikáció és fenntartha-

tóság biztosítása – nyomtatott újság, cik-
kek, online média, záró-konferencia, rek-
lám termékek.

4. Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elő-
segítése.

2013. szeptember 25-én indult az Önkormányzati kapacitásépítés nor-
vég–magyar együttműködéssel című projekt, melynek rövid neve MA-
NORKA (MAgyar NORvég KApcsolatok), s amelynek projektgazdája a 
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége. A projekt 2016. ápri-
lis 30-ig tart a Norvég Alap Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együtt-
működés programterület támogatásával.

Mi az a MANOrKA? 5. Önkormányzati szövetségek kapacitás-
építése
• Az ÖNET és az önkormányzati érdek-
egyeztetés rendszerének fejlesztése norvég 
példák és szakértők támogatása mellett; mi-
nisztériumok, szakszervezet és szövetségek 
vezetőinek közös norvég tanulmányútja. 
• Önkormányzati Információs és Koordi-
nációs Központ létrehozása Budapesten, 
amely nyitva áll az önkormányzatok szá-
mára találkozók helyszínéül, tréninghely-
színként.
• Önkormányzati tulajdonú cégek számára 
tapasztalatcsere a KS-en belül működő KS 
Bedrift példája alapján. Norvég tanulmány-
úttal és SWOT elemzéssel azt önkormány-
zati tulajdonú cégek részvételével.
• Hatékonysági hálózatok/tapasztalatcse-
re-programok, megfelelő adatok gyűjtésé-
vel a következő témákban:

 a)  Falvak helyzete az új önkormányza-
ti rendszerben. Vezető partner e té-
mában az MFSZ.

 b)  Idősellátás, házi segítségnyújtás: szak-
mai tapasztalatcsere. Szakmai veze-
tő a KÖOÉSZ.

• Képviselők Képzése Program aktualizá-
lása.

6. Járási és önkormányzati hivatalok közötti 
együttműködés erősítése.

A munkacsoportban valamennyi pro-
jektpartner aktívan részt vesz. A munka-
csomag vezetője az MKKSZ.

7. Szegénység elleni küzdelem: szociális vál-
lalkozások segítése.

A norvég partnerrel (VOX) tréninganya-
got dolgoznak ki az önkormányzati vezetők 
számára az életen át tartó tanulás témakö-
rében. A projektben minden partner részt 
vesz. Szakmai vezető a SZETT.

Szerző: Sabján Katalin projektmenedzser
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– A magyar önkormányzatok az európai 
uniós fejlesztések mellett meglehetősen nagy 
érdeklődést mutatnak a Norvég Alap által 
meghirdetett pályázatok iránt. Miért tart-
ja fontosnak, hogy a Norvég Királyság pénz-
ügyi pályázati alappal is támogassa Magyar-
országot?

– Norvégia – miután 1972-ben és 1994-ben 
is népszavazáson utasította el az EU-hoz va-
ló csatlakozást –, nem tagja az Európai Unió-

nak. Ez nem jelenti ugyanakkor azt, hogy ne 
lennénk aktív részesei az európai együttműkö-
désnek. Éppen ellenkezőleg, az unió a legfon-
tosabb gazdasági és politikai partnerünk, és ez 
egyértelműen tükröződik az 1994 óta érvény-
ben lévő Európai Gazdasági Térségről (EGT) 
szóló szerződésben is, mely kétségtelenül a leg-
fontosabb és legátfogóbb nemzetközi együtt-
működési megállapodás, amelynek Norvégia 
valaha részese volt. Ennek értelmében néhány 

A hatékony, polgárközeli, 
ügyfélbarát közszolgáltatásokért
A Norvég Királyság noha nem tagja az Európai Uniónak ezer szállal kötődik az unió népeinek közösségéhez. Ezek kö-
zül a magyar önkormányzatok számára legfontosabb a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, amely az elmúlt tíz évben 
mintegy hárommilliárd euróval (több mint 900 milliárd forint) támogatta túlnyomó részt az EU-hoz 2004 után csatla-
kozott országok felzárkóztatását, köztük Magyarországét, mely az egyik legnagyobb kedvezményezett volt maga 288 
millió eurójával (kb. 75 milliárd forint). A Norvég Alap pályázatairól, a támogatások céljáról, a programok – köztük a 
Polgármester Akadémia és a most induló MANORKA – szerepéről, hatékonyságáról s az együttműködés jövőjéről kér-
deztük Tove Skarsteint, Norvégia magyarországi nagykövetét.

Tove Skarstein 
1975-ben politológia szakon diplomázott az Oslói Egyetemen 
2000-ben management szakon MA diplomát szerzett 
1994–1996: a Norvég Menekültügyi Tanács igazgatóhelyettese 
1996–2000: a norvég külügyminisztérium balkáni régióval foglalkozó osztályának 
munkatársa 
2000–2003: Norvégia brüsszeli NATO-képviseletén tanácsos 
2004–2006: a norvég külügyminisztériumban az emberkereskedelemmel 
kapcsolatos ügyek koordinátora 
2006–2012: Norvégia bulgáriai nagykövete 
2012 októberétől Norvégia magyarországi és szlovéniai nagykövete

kivételt jelentő szektort, például a mezőgazda-
ságot és a halászatot leszámítva teljes jogú tag-
jai vagyunk az EU belső piacának, és cégeink e 
hatalmas piacon azonos feltételek mellett ve-
hetnek részt az európai versenyben, mint bár-
melyik magyar vagy német vállalat. 

Úgy véljük azonban, hogy ez az együtt-
működés jóval többről szól, mint pusztán a 
gazdasági kapcsolatok erősítéséről. Egyrészt 
az EGT-megállapodás mellett számos egyéb 

Fotó:  Drobilich Tímea, diplomatamagazin.hu 
(a Norvég Nagykövetség hozzájárulásával)
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– mint például az ún. Veszélyeztetett gyerme-
kek és ifjúság –, részben átfogóbb programok 
– például a Norvég Civil Támogatási Alap – 
kiemelten fontos célcsoportjaként. 

Egyértelműen célunk, hogy olyan terüle-
teket, illetve konkrét tevékenységeket támo-
gassunk, amelyek más – nemzeti vagy uniós 
– forrásokból nem vagy csak nagyon korláto-
zottan tudnak támogatáshoz jutni. Egyfajta ki-
egészítő, hiánypótló pénzügyi segítség tehát 
ez, amely reményeink szerint képes megtalál-
ni a finanszírozási réseket, különösen a jelen-
legi időszakban, amikor a 2007–2013-as EU-s 
források már nem, az újak pedig még nem el-
érhetőek. Abban bízunk, hogy a támogatása-
ink, legyen szó akár egy helyi civil szervezet-
nek juttatott 10 ezer euróról vagy egy állami 
intézménynek nyújtott 1 millióról, hozzájárul-
hatnak a társadalmilag hasznos, sőt gyakran 
elengedhetetlen tevékenység hosszú távú fenn-
tarthatóságához azáltal, hogy újabb projekte-
ket és támogatásokat generálhatnak. 

A jelenlegi időszakban egyenrangú, átfogó 
célkitűzésként jelent meg a kétoldalú kapcso-
latok erősítésének igénye, vagyis az a törekvés, 
hogy a támogatások felhasználása révén minél 
több stratégiai és projekt szintű együttműködés 
jöjjön létre norvég és magyar szervezetek (ön-
kormányzatok, állami intézmények, kutatócso-
portok, vállalatok, civil szervezetek) között. A 
programjaink túlnyomó többségét a lebonyolí-
tásért felelős magyar intézmények norvég (né-
hány esetben izlandi vagy liechtensteini) part-
nerintézményekkel szoros együttműködésben 
közösen tervezték meg, így például az önkor-
mányzati szektor számára kiírt kétoldalú ka-
pacitásfejlesztési programot a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség a Norvég Helyi és Regionális 
Önkormányzatok Szövetségével (KS) közösen 
dolgozta ki. Néhány programunk, mint példá-
ul a már nevében is kétoldalú önkormányza-

felhasználása 12 program keretében történik. 
Mint mindegyik kedvezményezett országgal, 
Magyarországgal is kétoldalú megállapodás 
keretében rögzítettük a támogatandó terüle-
teket, így többek között az önkormányzatok 
számára különösen fontos kétoldalú kapaci-
tásfejlesztést, illetve a méltányos munka és 
háromoldalú párbeszéd témakört. A progra-
mok keretében a pályázati kiírások folyama-
tosan jelennek meg, a projektek lezárásának 
végső határideje 2016 áprilisa lesz.    

– Melyek a meghatározó elvek és célok, ame-
lyek érvényesülését kiemelten támogatni kí-
vánja a Norvég Alap?

– A Norvég Alap két kiemelten fontos cél-
kitűzést támogat. 

Az egyik a társadalmi és gazdasági kü-
lönbségek csökkentése a kedvezményezett 
országokban, vagyis az, hogy a megvalósuló 
programok és projektek révén hozzájáruljunk 
ahhoz, hogy Magyarország minél hamarabb 
elérje az Európai Unió átlagos fejlettségét, és 
ez a fejlődés fenntartható és emberközpon-
tú módon menjen végbe. E célok elérése ér-
dekében a Magyarországon megvalósuló 12 
program igen eltérő szektorokat, tevékeny-
ségeket és társadalmi csoportokat támogat 
a kulturális örökség megőrzésétől kezdve a 
zöld technológiát fejlesztő vállalatokon át a 
népegészségügyi kezdeményezésekig. Nagyon 
hangsúlyosan megjelennek a programjainkban 
egyrészt a környezeti fenntarthatósági szem-
pontok, így támogatásaink mintegy harma-
da közvetlenül kötődik a „zöld” területekhez, 
mint például az energiahatékonyság, a meg-
újuló energiák, vagy az éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodás. De legalább ennyire fon-
tosnak tartjuk a legelesettebb társadalmi cso-
portok, ezen belül is a magyarországi cigány-
ság támogatását, részben önálló programok 

kétoldalú megállapodással kötődünk az Eu-
rópai Unióhoz, így tagjai vagyunk például a 
schengeni övezetnek, illetve részt veszünk az 
EU Kutatási Keretprogramjaiban is. Másrészt 
pedig a kezdetektől fogva jelentős mértékben 
kivesszük a részünket az EU-n belüli társa-
dalmi és gazdasági különbségek csökkenté-
se iránt tett erőfeszítésekből. Ennek legfonto-
sabb eszköze az úgynevezett EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus.

E – formálisan két külön – pénzügyi alap 
2004 óta működik azzal a céllal, hogy túlnyo-
mó részt az EU-hoz 2004 után csatlakozott or-
szágok felzárkóztatását támogassa. Az összesen 
tizenöt (Horvátország csatlakozásával immár 
tizenhat) kedvezményezett országban több mil-
liárd euró összeggel támogattunk a legkülön-
bözőbb területeken megvalósított projekteket. 
Az összeg mintegy 97 százalékát a norvég hoz-
zájárulás teszi ki, a maradékot pedig Izland és 
Liechtenstein bocsátja rendelkezésre. Az első, 
2004–2009-es időszakban mintegy 1,3 milli-
árd euró (390 milliárd forint) összeget hasz-
náltunk fel a kedvezményezett országokban 
több, mint 1250 kisebb-nagyobb projekt támo-
gatására. A jelenlegi időszakban (2009–2014) 
még nem zárult le a programozási és pályáz-
tatási folyamat, így végleges számokról nem 
tudok beszámolni, de az biztos, hogy összes-
ségében még több forrást, mintegy 1,8 milli-
árd eurót (540 milliárd forint) használhatnak 
fel a kedvezményezettek.

Magyarország az első időszakban a máso-
dik legnagyobb kedvezményezett volt, és a kb. 
135 millió euró (35 milliárd forint) támogatás 
révén mintegy 100 projektet és úgynevezett 
pályázati alapot valósított meg, 90 százalék 
körüli abszorpciós rátával, ami igen jó ered-
ménynek mondható. A jelenlegi időszakban 
még nagyobb összeg, 153 millió euró (kb. 40 
milliárd forint) áll rendelkezésre, amelynek 
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A Mátraházán tartott nyitórendezvény 
több szempontból is emlékezetes számomra, 
és nem csak a festői helyszín miatt. Egyrészt 
ez volt az egyik első „nagyprojekt”, amelyet a 
jelenlegi finanszírozási időszakban elindítot-
tunk, hiszen a többi program pályázatait vagy 
még ki sem írták, vagy a beadott pályázatok 
között még nem hirdettek nyertest. 

Jó volt továbbá látni a nagy érdeklődést és 
lelkesedést a magyar önkormányzatok, pol-
gármesterek részéről, és nagyon meggyőző 
volt az a látható elkötelezettség a partnerek, 
minisztériumok, szakmai- és érdekszerve-
zetek, valamint a norvég partnerek részéről, 
amit a rendezvényen tapasztaltam. Pontosan 
ez az a fajta együttműködés, ami a korábban 
említett fő célok elérését, nevezetesen a két-
oldalú kapcsolatok erősítése mellett a fenn-
tarthatóságot is garantálja.  

– Az ÖNkormányzat című folyóirat, a 
TÖOSZ lapja, most a MANORKA projekt 
folyóirataként jelenik meg, és gyakorlatilag 
az önkormányzatok széles köréhez eljut ne-
gyedévente. A folyóirat tervezett tíz száma a 
projekt és a magyar önkormányzás történé-
seinek a krónikája is lesz egyben. Mi a leg-
fontosabb üzenete a magyar önkormányza-
tok, önkormányzati vezetők részére? 

– Remélem, a most induló vagy úgy is 
mondhatnám, folytatódó közös projekt ha-
sonlóan sikeres lesz, mint a korábbi. Az 
igény feltétlenül megvan rá mind magyar, 
mind pedig norvég részről, hiszen az ön-
kormányzatok központi szerepet játszanak 
a korábban említett átfogó célkitűzések el-
érésében, s például a hatékonyabb, polgár-
közelibb, ügyfélbarátabb közszolgáltatások 
révén még sikeresebbek lehetnek ezen a té-
ren. Úgy vélem, a tapasztalatcsere és a köl-
csönös tanulás ennek nagyon fontos esz-

den pontján találni olyan önkormányzatokat, 
amelyek sikeres és fenntartható projekteket 
valósítottak meg. Elég csak az abai művészeti 
oktatás fejlesztésére, a székesfehérvári Hiemer 
Ház felújítására, a szentesi energiahatékony-
sági fejlesztésekre vagy az óbudai egészség-
olimpiára gondolni.

Ami a TÖOSZ által megvalósított Polgár-
mester Akadémiát illeti, bár személyes tapasz-
talatom nincsen a projekttel kapcsolatban, 
hiszen még azelőtt lezárult, hogy Magyar-
országra érkeztem volna, de a visszajelzések 
alapján egyértelmű sikertörténetként tudom 
értékelni. Nem véletlen, hogy a projektben 
partnerként részt vevő Norvég Helyi és Re-
gionális Önkormányzatok Szövetsége, a KS 
már az új pénzügyi időszak kezdetén jelezte, 
hogy szívesen folytatná az együttműködést a 
magyar önkormányzatokkal, ami nyilvánva-
lóan az első program pozitív tapasztalataira 
utal. Ennek megfelelően KS a 2009–2014-es 
időszakban jóval aktívabb és szerteágazóbb 
szerepet játszik a programok lebonyolításá-
ban, nem utolsósorban a TÖOSZ által kidol-
gozott projekt partnereként. 

– Nagyon örülünk, hogy a MANORKA, vagyis 
a MAgyar –NORvég KApcsolatok névre keresz-
telt önkormányzati kapacitásfejlesztési projek-
tünk nyitóre ndezvényén, Mátraházán részt vett. 
Milyen benyomásokat szerzett ezen a projekt 
számára kiemelt jelentőségű eseményen?

– Mindig örömmel veszek részt a Norvég 
Alapból támogatott projektek szakmai ren-
dezvényein, hiszen nagyon fontosnak tar-
tom, hogy személyesen is megismerkedjem a 
résztvevőkkel, illetve a norvég partnerekkel. 
Az ilyen találkozásokon válik igazán kézzel-
foghatóvá a közös munkánk eredménye, sok-
kal inkább, mint ha csak papíron olvasok a 
megvalósítandó tervekről. 

ti kapacitásfejlesztési program vagy a Kutatá-
si Alap, kizárólag olyan projekteket támogat, 
amelyeket magyar és norvég szervezetek közö-
sen nyújtanak be és valósítanak meg. Program-
jaink többségében a partnerség nem kötelező, 
bár a kiválasztás során előnyt jelent.

Ezen átfogó célkitűzések mellett nagyon 
nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a támo-
gatott projektek pénzügyi és társadalmi szem-
pontból is fenntarthatóak legyenek, vagyis a 
támogatási időszak lejárta után is biztosított 
legyen az elért eredmények hasznosítása. Eh-
hez elengedhetetlen, hogy a megvalósuló pro-
jektek illeszkedjenek az adott intézmény, illetve 
a helyi vagy akár nemzeti fejlesztési stratégi-
ákba. Szintén nagyon fontosnak tartjuk, hogy 
olyan tevékenységeket támogassunk, amelyek 
hozzájárulnak egy szolidárisabb, toleránsabb 
társadalom kiépítéséhez, például a nők esély-
egyenlőségének, a demokratikus, jogállami ér-
tékek, illetve az alapvető emberi jogok érvé-
nyesülésének erősítése révén. 

Azt gondolom, hogy a TÖOSZ vezetésé-
vel megvalósuló nagyszabású kapacitásfej-
lesztési projekt mindegyik említett célkitű-
zés elérését nagyban elősegíti, hiszen ezek a 
szempontok igen hangsúlyosan megjelennek 
a MANORKA koncepciójában.    

– Milyennek ítéli meg a Norvég Alap koráb-
bi támogatásával megvalósult projekteket, kü-
lönös tekintettel az önkormányzati pályáza-
tokra, fejlesztésekre vonatkozóan? 

– Az önkormányzatok egyértelműen a leg-
sikeresebb pályázók közé tartoztak, hiszen 
amellett, hogy kifejezetten az önkormányzatok 
kapacitásfejlesztését is több projekt szolgálta, 
intézményfenntartóként a legtöbb területen 
sikerrel pályázhatott akár a kulturális örök-
ségvédelem, akár a környezetvédelem, akár a 
szociális ügyek területén. Így az ország min-
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köze, így azt kívánom, hogy minél többen 
élhessenek a lehetőséggel, amely a Norvég 
Alap révén megadatott.

Talán az egyik legfontosabb üzenet, ami 
a norvég, illetőleg az északi modell tapasz-
talatai alapján megfogalmazódik bennem, 
hogy a konszenzusra való törekvés, továb-
bá az előkészítés során az érintettek minél 
szélesebb körének bevonása talán a siker leg-
fontosabb előfeltétele. Lehetséges, hogy ilyen 
módon lassabb és körülményesebb a dönté-
sek meghozatala, de hosszabb távon, a meg-
valósítás során az alapos tervezés és a lehe-
tő legszélesebb körű egyetértés bizonyosan 
meghozza a gyümölcsét. Ráadásul a megfe-
lelő konzultáció, valamint a konszenzusos 
döntéshozatal a politikai vezetők iránti bi-
zalomra is jótékony hatást gyakorolhat, ami-
re meglátásom szerint égető szükség volna a 
mai Magyarországon.

Végül személyesen is nagyon fontosnak tar-
tom arra buzdítani a magyar politikai vezető-
ket – országos és helyi szinten egyaránt –, hogy 
vonjanak be minél több nőt a munkába és a 
döntéshozatalba. Úgy vélem, a norvég tapasz-
talatok ezen a téren is megszívlelendők, és egy-
értelműen azt mutatják, hogy a nők magasabb 
részvétele a munkaerőpiacon, csakúgy, mint a 
gazdasági és politikai döntéshozatalban nem-
csak az esélyegyenlőség és az alapvető emberi 
jogok érvényesülése szempontjából kiemelke-
dően fontos, hanem gazdasági értelemben is 
kifizetődő, vagyis végső soron gyorsabb gaz-
dasági fejlődést és jobb életszínvonalat ered-
ményez. Ezért is külön öröm számomra, hogy 
a MANORKA projekt egyik alprogramja ép-
pen ezzel az égetően fontos kérdéssel foglal-
kozik, és ennek keretében norvég női polgár-
mesterek néhány héten belül Magyarországra 
látogatnak, hogy magyar kollegáikkal közösen 
megpróbálják előmozdítani az ügyet. 

A TÖOSZ által vezetett új projekt nyitóren-
dezvényének első napján ülésezett az opera-
tív vezetést ellátó, döntéshozó Menedzsment 
Bizottság, amelynek elnöke Zongor Gábor 
projektvezető, a TÖOSZ főtitkára, helyette-
se Sabján Katalin projektmenedzser, a szö-
vetség nemzetközi titkára. Ezen az ülésen 
mutatkoztak be egymásnak a partnerek – a 
projektgazda és a menedzsment szervezet –, 
illetve sor került a munkacsomagok ismerte-
tésére és a folyamatok áttekintésére is.

Ezt követően az Esélyegyenlőségi Munka-
csoport ülésezett. A résztvevők megismer-
kedtek a saját projektrészükkel, elfogadták az 
SZMSZ-t, illetve megválasztották a munkacso-
port elnökének Zsiros Sándornét, Alsózsolca 
város polgármesterét, a TÖOSZ Polgármes-
ternői Tagozatának elnökét, elnökhelyettesnek 
pedig Oláhné Surányi Ágnest, Velence város 
polgármesterét, a TÖOSZ társelnökét.

Másnap a norvég és a magyar önkormányzati 
érdekvédelemről és a hatékonysági hálózatok 
módszertani ismertetéséről szóló workshoppal 
folytatódott a program. Előadást tartott Elita 
Cakule, a Norvég Helyi és Regionális Önkor-
mányzatok Szövetsége (KS) nemzetközi iroda 
vezetője a norvég önkormányzatok együttmű-
ködési módszeréről, a jó példák és megoldások 
hálózatának rendszeréről. (Lásd: 9. oldal) 

Sűrű napok Mátraházán
Összefoglaló a projektindító eseményekről
A projektindító megbeszéléssorozatot, amely a Polgármester Akadémia foly-
tatásaként 2016. április 30-ig szolgálja az önkormányzati szövetségek kapaci-
tásainak építését, Mátraházán rendezték meg 2013. november 25-27 között.

Sabján Katalin projektmenedzser

Zongor Gábor projektvezető

ÖNkormányzat | első negyedév www.toosz.hu6

Projektindító



Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyette-
se röviden bemutatta a korábbi norvég prog-
ram kapcsán meghonosított tapasztalatcsere 
programot és eredményeit, valamint a legjobb 
önkormányzati gyakorlatok magyarországi 
gyűjtésének és összemérésének a rendsze-
rét. Dancsó József, a Kisvárosi Önkormány-
zatok Országos Érdekszövetségének (KÖO-
ÉSZ) elnöke, Orosháza város polgármestere 
a magyar idősgondozás ügyében fogalmaz-
ta meg a legfontosabb kérdéseket, amelyek-
re szeretne választ adni az önkormányzatok 
együttműködésén alapuló tapasztalatcse-
re program. 

Szabó Gellért, a Magyar Faluszövetség 
(MFSZ) elnöke, Szentkirály község polgár-
mestere a falvak jövőjének problémáit vetet-
te fel az új önkormányzati törvény és finan-
szírozási rendszer összefüggésében.

A harmadik napon, november 27-én volt az 
ünnepélyes projektmegnyitó, amelyen elsőként 
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város pol-
gármestere fejezte ki köszönetét a programot 
lehetővé tevő Norvégia, valamint a programban 
részt vevő szervezetek iránt. Az érintett szerve-
ződések képviselői közül köszöntőt mondtak: 
Tove Skarstein, a Norvég Királyi Nagykövet-
ség nagykövete, Elita Cakule, a KS Nemzet- Szabó Gellért, MFSZ-elnök

Dancsó József, KÖOÉSZ-elnök
 (február 1-től a Magyar Államkincstár elnöke)

Garai Péter, EMMI helyettes államtitkár
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szövetség 10 főt, a KÖOÉSZ 6 főt, továbbá az 
egyes projektpartner-szervezetek egy-egy főt 
delegálnak az Értékelő Csoportba. Az Érté-
kelő Csoport elnöke Schmidt Jenő, a TÖOSZ 
elnöke, helyettese Dietz Ferenc, a szövetség 
társelnöke, Szentendre város polgármestere, 
társelnökei: Dancsó József, a KÖOÉSZ elnö-
ke (február 1-től Sütő László) és Szabó Gel-
lért, az MFSZ elnöke.

A nyitórendezvény a résztvevők véleménye 
szerint sikeres, informatív volt, és jó ösztön-
zést adott a bekapcsolódáshoz. A választott 
önkormányzati vezetők és képviselők hölgy 
tagjai megalakították a munkacsoportjukat, 
amelynek keretében jó gyakorlatokat gyűjte-
nek a nők esélyegyenlőségének biztosításá-
ra, valamint az esélyegyenlőségi tervezés te-
rén; csereprogramot szerveznek a munka és a 
magánélet összeegyeztetésének önkormány-
zati támogató formáiról, kísérleti hazai meg-
valósítással.

A KÖOÉSZ és az MFSZ is munkához lá-
tott november 27-én: az általuk vezetett te-
vékenységben ismertették a norvég tapasz-
talatokat és módszereket. Ez alapján fogják a 
magyar partnerek kidolgozni saját módszer-
tanukat az idősellátás és a kistelepülések sa-
játos helyzetének kezelése terén.

közi Irodájának vezetője, Farkasné Gasparics 
Emese, a BM helyettes államtitkára, Zöld-Nagy 
Viktória, a KIM helyettes államtitkára, Garai 
Péter, az EMMI helyettes államtitkára, Boros 
Péterné, az MKKSZ főtitkára, Várkonyi Zoltán 
szakértő (Balázs Ákos, a Szövetség az Életen 
át Tartó Tanulásért elnöke helyett), valamint 
a részt vevő önkormányzati szövetségek elnö-
kei: Szabó Gellért MFSZ-elnök, Dancsó József 
KÖOÉSZ-elnök. Valamennyi partner kifejez-
te elkötelezettségét a projekt céljainak megva-
lósítása érdekében.

Az ünnepélyes megnyitó keretében Né-
meth Mónika, a Nemzeti Fejlesztési Ügynök-
ség (NFÜ) divízióvezetője tájékoztatta a je-
lenlévő önkormányzati vezetőket a Norvég 
Alap működési rendjéről, valamint a futó és 
a közeljövőben az önkormányzatok számára 
is megnyíló pályázati lehetőségekről.

A három nap legfontosabb eredménye a 
tíz projektpartner együttműködésében, hogy 
megszülettek a partnerségi megállapodások, 
amelyeket a résztvevők alá is írtak.

November 27-én megalakult a projekt 50 fős 
Értékelő Csoportja (ÉCS), elfogadták a testü-
let szervezeti és működési szabályzatát, vala-
mint tájékoztatást kaptak a projekt elemeiről. 
A TÖOSZ mint projektgazda 27 főt, a Falu-

Zöld-Nagy Viktória,  KIM helyettes államtitkár

Boros Péterné,  MKKSZ-főtitkár

Németh Mónika, NFÜ divízióvezető  
(azóta a Miniszterelnökség munkatársa) 

Tove Skarstein
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Az ötmilliós Norvégiában háromszintű a kormányzás: központi kormányzat, 
19 megyei önkormányzat és 428 települési önkormányzat (utóbbi a települé-
sek fokozatos integrálásának az eredménye). Az önkormányzatok több mint 
felének átlagosan kevesebb mint 5000 lakosa van. A 2013 őszén megalakult új 
kormánynak is elhatározott szándéka a község-összevonások folytatása.

Az önkormányzati közszolgáltatások fenntarthatósága érdekében alkalmazzák 
a benchmarkot, a tevékenységek összehasonlítását mérések alapján. A feladat-
ellátások összemérésében önkéntesen részt vevő önkormányzatok hálózatokat 
alakítanak, hálózatokban működnek és egymástól tanulnak. Az alkalmazott 
benchlearning: tanulási folyamat az összehasonlítást követően. 

Az önkormányzatok együttműködése a KS által szervezett Hatékonyság-fej-
lesztési Hálózatok keretében történik. A stratégiaalkotás, a tervezés, az elemzés 
és a szakmai támogatás, tanácsadás a KS oslói központjában működik. Ugyan-
akkor országszerte tíz tanácsadó vesz részt a konkrét szervezésben, a terve-
zésben és a hálózatok létrehozásában. A tanácsadók végzik a hálózati munká-
ban részt vevő települések vizsgálatát, támogatják és koordinálják a tanulási 
folyamatot. A tanácsadók évente négyszer találkoznak, hogy ismereteiket fel-
frissítsék, és tapasztalatot cseréljenek egymással.

A KS 2002 óta kínál lehetőséget minden önkormányzatnak, hogy Haté-
konyság-fejlesztési Hálózatokat hozzanak létre. Azóta több mint 350 önkor-
mányzat vett részt a hálózati munkában. 2013-ban 178 település csatlakozott 
a hálózatokhoz. 

Hatékonyság-fejlesztési Hálózatok 
és legjobb példák Norvégiában
Elita Cakule, a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövet-
sége (KS) Nemzetközi Irodája vezetőjének a norvég önkormány-
zatok hatékonysági hálózatokba szerveződésének rendszeréről, 
valamint a legjobb gyakorlatokról és példákról szóló előadásaiból 
Zongor Gábor, a TŐOSZ főtitkára készített rövid összegzést.

Az élet nem áll másból, mint hogy…
– megfelelő következtéseket vonjunk le, nem tökéletes, nem megfelelő élethelyzetekben.

(Samuel Butler)

Elita Cakule
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■   A felhasználók: elégedettek-e a szolgál-
tatásokkal? 

■   Gazdaság: hatékonyan gazdálkodunk-e a 
rendelkezésre álló erőforrásokkal? 

■   Belső folyamatok, gyakorlatok: racioná-
lisan és hatékonyan szervezzük-e meg a 
szolgáltatásnyújtást? 

■   Az alkalmazottak: elégedettek-e az adott 
munkakörülményekkel?

■   Tanulásra és újításra való képesség: fej-
lődésünk útja korszerű-e, és megfelel-e a 
felmerülő, új szükségleteknek?

A hálózati folyamatban 5-12 önkormány-
zat vesz részt, 4-5 vezetővel, egy éven keresz-
tül, amelynek során öt alkalommal, egy-két-
napos megbeszélésre kerül sor. Így tudják 

lehetőségeinek áttekintése, felismerése. Az 
elemzés kitér a fejlesztési lehetőségek opci-
óira, értékelésére is.

Az egymástól tanulás alkalmas arra, hogy a 
hatékonyságot és a minőséget összehasonlítsák. 
A kölcsönös tapasztalatcsere, tanulás minden 
esetben a fejlesztésekre összpontosít. Töreksze-
nek a legjobb gyakorlatok beazonosítására. Az 
értékelés és fejlesztés – a szolgáltatások össze-
hasonlítása az önkormányzatok között és az ön-
kormányzatokon belül – az egyes időinterval-
lumokon belüli mérőszámok összehasonlítása 
révén alapja a folyamatos fejlesztéseknek. 

A kiegyensúlyozott menedzsment többet 
jelent, mint egy témára való koncentrálás, 
hiszen a kérdések sokaságára kell lehetőség 
szerint egyszerre választ adni:

A norvég önkormányzati kiadások főbb jel-
lemzőit az alábbi táblázat mutatja:

A hatékonysági hálózatok értelemszerűen 
a főbb kiadási területekkel függenek össze, 
így érintett az iskola- és az óvodaműködte-
tés, fenntartás, a gyermekjóléti szolgáltatá-
sok, az egészségügy – beleértve a mozgás-
korlátozottakat, az időseket, a gyermekeket, 
a mentálhigiéniát érintő szolgáltatásokat –, 
továbbá a szociális ellátások ügye. 

A hatékonysági hálózatok munkamódsze-
re a „Benchlearning”, azaz az egymástól való 
tanulás. Ehhez elengedhetetlenül szükséges 
az adott terület szolgáltatásairól összehason-
lítható adatok gyűjtése. Az adatgyűjtés kiter-
jed a szolgáltatásra, a gazdálkodásra, annak 
minőségére és az eredményekre. Az adat-
gyűjtés kitér a lakosok és a különféle köz-
szolgáltatások felhasználóinak véleményé-
re, visszajelzésére. Ugyancsak vizsgálják az 
alkalmazottak megelégedettségét, a beteg-
ség miatti távolmaradások kezelését, a kom-
petenciák megoszlását.

A szolgáltatáselemzés az adott szolgál-
tatás rendszeres és kiegyensúlyozott érté-
kelése és értelmezése. Az elemzés célja a 
szolgáltatás erősségeinek, gyengeségeinek, 

A norvégiai nettó kiadások eloszlása

Települések 

Egészségügy, idősellátás 43 % 

Alapiskolai ellátás, óvodák 41 % 

Kulturális szolgáltatások  5 % 

Ügyintézés  7 % 

Megyék 

Oktatás  (középfokú) 54 % 

Közutak, közlekedés 32 % 

Ügyintézés   6 % 

Erőforrások 
bemenetel

Költség/szolgáltatás

Mért minőség
A végrehajtásra szánt munkaidő, 

felhasználói eredmények stb.

Hálózat

Szolgáltatások 
rendelkezésre állás

Tapasztalat minőség
Szolgáltatások értékelése 

felhasználói oldalról

• Milyen eredményeink vannak?
• Mit tanulhatunk másoktól?
• Célok meghatározása

Szolgáltatások céljai 
és fejlesztések

Célok elérése, intézkedések  
megvalósítása, fejlesztés
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információnyújtás a szervezeten belül, vala-
mint az állampolgároknak és a felhasználók-
nak, harmadrészt a tájékoztatás és bevonás 
a politikai szinten. Végül, de nem utolsósor-
ban az egymástól való tanulás, egymás ta-
nítása iránt érzett motiváció kialakítása és 
fenntartása.  

A norvég partnerek szerint minden ön-
bizalom kérdése, vagyis érdemes megfele-
lő vállalkozó kedvvel nekikezdeni a munká-
nak. Megítélésük szerint az önkormányzat 
rendelkezésére áll minden olyan eszköz, 
amely a megfelelő minőségű szolgáltatás-
nyújtást lehetővé teszi. Fontos, hogy a há-
lózatokban megfelelően összehasonlítható 
módon értékeljék a munkát. Az átlátható-
ság érdekében az eredményeket az önkor-
mányzatok honlapjukon keresztül is nyil-
vánosságra hozzák, és informálják a helyi 
közösségeket a nyújtott közszolgáltatások 
állapotáról.

megismerni a legjobb gyakorlatokat, vala-
mint készülnek el az útmutatók a szolgálta-
tás-fejlesztés során.

A Hatékonyság-fejlesztési Hálózatok ta-
nulásra is lehetőséget adnak, amelynek ré-
vén az önkormányzatok fejlődnek, ugyanis 
betekintést nyernek saját szolgáltatásaikba, 
a szolgáltatás minősége összekapcsolódik a 
felhasznált erőforrásokkal. A tanulási folya-
mat a felhasználókra irányítja a figyelmet, 
ösztönzi velük a párbeszédet és bevonásukat 
a munkába. Idővel a többi önkormányzattal 
való összehasonlítást is lehetővé teszi.

A Hatékonyság-fejlesztési Hálózatok a 
KS-nek segít a jó példák összegyűjtésében, 
s abban, hogy megfelelő dokumentáció áll-
jon rendelkezésre. 

A sikert meghatározó tényezők: egyrészt 
a végrehajtó szervezet erős elkötelezettsé-
ge a fenntarthatóság és az optimális műkö-
dés elérése érdekében, másrészt folyamatos 

5 Tapasztalatcsere 
Párbeszéd 
Vezetőség

2 Erőforrások 
Gazdálkodás 

Termelékenység

3 Minőség 
Felhasználók 
Eredmények

4  Teljes kép 
Értékelés 

Haladási irány

1 Előkészítés 
Áttekintés 
Motiváció

2014 februárjában indult el a www.manorka.net, 
az Önkormányzati kapacitásépítés norvég-ma-
gyar együttműködéssel (MANORKA) projekt 
honlapja. Az internetes oldalon megtalálható 
minden információ, ami a projekttel kapcsolatos. 
Honlapunkon folyamatos tájékoztatást adunk a 
projekt eredményeiről, eseményekről. Egy-egy 
eseményünk videón is megtekinthető. 

Kövessen minket a Facebookon is, így mindig 
naprakész információkhoz juthat! Keresse a Face-
bookon a „manorkaprojekt” elnevezésű oldalt!

MANORKA projektünk egyik fő célkitűzése, 
hogy támogassuk a norvég és magyar önkormány-
zatok közötti meglévő kapcsolatok, együttműkö-
dések erősödését, fejlődését, illetve új kapcsolato-
kat szeretnénk építeni. E cél megvalósítását segíti 
elő a honlapunkon működő „Partnerkeresés ön-
kormányzatoknak” menü, ahol az online kérdőív 
kitöltésével juttathatja el hozzánk kérését, igényét, 
amit továbbítunk a norvég partnereinknek.

Kérdéseikkel, kéréseikkel forduljanak hozzánk 
bizalommal! 
 A TÖOSZ Titkársága

www.manorka.net

MANORKA projekt: 
MAgyar-NORvég KApcsolatok
„Önkormányzati kapacitásépítés 
norvég-magyar együttműködéssel” projekt 
HU11-0005-HU11-PP1-2013 

Projektgazda:  
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK  

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 
1067 Budapest, Teréz krt. 23. 

1386 Budapest 62. Pf. 908, 
T: 1-321-24-96, 1-327-24-97  

E-mail: toosz@toosz.hu
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mazott, bevált norvégiai szisztémát kísérel-
jük meghonosítani. A projekt tapasztalatait 
a tavasszal induló megyei polgármesteri fó-
rumokon is megosztjuk a jelenlévő önkor-
mányzati vezetőkkel. Bízom benne, hogy ez 
a programunk segíteni fogja az állami és az 
önkormányzati igazgatásban tevékenykedők 
közötti együttműködést is. 

– Melyek a legfontosabb tanulságok és felis-
merések, amelyek a norvég partnerrel, a KS-sel 
való együttműködésből származnak?

– A KS Norvégiában az egyetlen, ugyan-
akkor a teljes önkormányzati szférát felölelő 
szövetség, amelyben a tagság értelemszerűen 
önkéntes, de az összefogás szükségességének 
felismerése, valamint a szövetség által nyúj-
tott, a mindennapi gyakorlatban hasznosítha-
tó szolgáltatások következtében valamennyi te-
lepülési és megyei önkormányzat csatlakozott 
a szerveződéshez. Ugyancsak fontos norvég 
tapasztalat, hogy az önkormányzati közszol-
gáltató vállalatok is részei az önkormányzati 
érdek-képviseleti rendszernek, amelyben – a 
közszolgálati érdekegyeztetéshez hasonlóan 
– a munkaadói oldal képviselőjeként szerepel 
a KS. Ennek következtében az önkormányzás 
teljes körét fogja át a szövetség érdek-képvise-

leti és munkaadói szempontból egyaránt. A KS 
vezetőivel, munkatársaival való többszörös ta-
lálkozás, együttgondolkodás és -munkálkodás 
során vált számomra is nyilvánvalóvá, hogy a 
norvég társadalomirányítási rendszer alapve-
tően az együttműködésre, a partnerségre és a 
bizalomra épül. Norvégiában a döntéseket szé-
les körű szakmai, társadalmi érdekegyeztetések 
előzik meg, amelynek következtében a végre-
hajtásban érintettek már a döntések megszü-
letésekor felkészültek a változásra és annak al-
kalmazására. A szabályozás, a szabálykövetés 
és alkalmazás harmóniája lényegesen kiszá-
míthatóbbá és hatékonyabbá teszi a közigazga-
tás működésének egészét. Ugyancsak fontos-
nak tartom megjegyezni, hogy a kormány és 
az önkormányzatok közötti egyeztetések ese-
tén Norvégiában azonos helyzetből indulnak 
ki, mivel azonos adatbázist használ a központi 
és a helyi önkormányzat egyaránt. A közérdekű 
adatok nyilvánosak és egzaktak. Ennek révén 
a magyar helyzetnél lényegesen pontosabban 
meghatározható, kiszámítható és összemérhe-
tő, hogy mibe is kerülnek az egyes közszolgál-
tatások. Ez a partnerségre építő döntéshozatali 
mechanizmus kiszámíthatóvá, hosszabb távon 
tervezhetővé teszi a társadalmi folyamatokat és 
az önkormányzást egyaránt. A norvégok joggal 
állítják, hogy az országuk gazdagságának leg-
főbb oka a partnerségen alapuló jó, kiszámít-
ható kormányzás. Ennek következtében a nor-
vég együttműködésünk nem csupán a konkrét 
projekt megvalósulását eredményezheti, hanem 
egyfajta szemlélet, megközelítési mód elsajá-
títását is. Természetesen a mai magyar viszo-
nyok között sok norvég megoldás egy az egyben  
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– Elnök úr! Milyennek ítéli meg az első két 
program eddigi tapasztalatait?

– A Norvég Helyi és Regionális Önkor-
mányzati Szövetség (KS) és a TÖOSZ közötti 
szakmai együttműködés az Európai Telepü-
lések és Régiók Tanácsa (Council of Europe-
an Municipalities and Regions [CEMR]) ke-
retében alakult ki az elmúlt évtizedben. A jó 
kapcsolat eredményeként hozta létre a TÖOSZ 
norvég támogatással, 2009-ben Polgármester 
Akadémiát, és indítottuk el képzési rendsze-
rünket, szerveztük meg a képviselő-testületi 
tréninget, a tapasztalatcsere programjainkat. 
Ez a sikeres képzési program alapozta meg a 
szövetségünk tudásbázisát és elkötelezettsé-
gét az önkormányzati vezetők tudásának meg-
alapozására, bővítésére, valamint az önkor-
mányzás tudásszintjének a növelésére. Képzési 
programjaink jól jelzik, hogy a nyitott önkor-
mányzati vezetők részéről igény van a szerve-
zett képzésekre, tréningekre. Hisszük, hogy 
a sikeres önkormányzás alapfeltétele az ön-
kormányzók megfelelő felkészültsége. A 2012 
őszén megkezdett „A Harmadik Oldali Erőszak 
megelőzése helyi szinten” projektünkben már 
nem csupán a polgármestereket, a jegyzőket, 
hanem az önkormányzati hivatalok munka-
társait is bevontuk, és a több évtizede alkal-

Norvég inspirációval magyar sikerekért
A TÖOSZ immáron a harmadik projektben vesz részt a Norvég Alap által  
támogatott pályázaton. A korábbi Polgármester Akadémia és „A Harmadik 
Oldali Erőszak megelőzése helyi szinten” projekt után indul a MANORKA, 
vagyis a MAgyar–NORvég KApcsolatok névre keresztelt önkormányzati ka-
pacitásfejlesztési projekt. Interjú Schmidt Jenő elnökkel.



nem alkalmazható. Ezt jól tudjuk, ezért a konk-
rét működési módszerek másolása helyett a 
megközelítési mód: a norvég szisztéma hazai 
körülmények közötti átültetésére törekszünk. 
Ez pedig leginkább a döntéshozók meggyőzése 
és jó értelemben vett tanítása útján lehetséges 
csak. Ezért fontos és elengedhetetlen a folya-
matos tanulás és tudásbővítés.

– A legújabb norvég támogatottságú projekt a 
MANORKA, vagyis a MAgyar–NORvég KAp-
csolatok nevet viselő önkormányzati kapaci-
tásfejlesztési program, melyben a TÖOSZ mint 
projektgazda mellett két norvég és hét magyar 
szervezet vesz részt. Hogyan ítéli meg a kezde-
ti tapasztalatok alapján a tíz szervezet együtt-
működését?

– Az önkormányzati érdekképviselet erő-
sítését, hatékonyságának növelését célozta 
meg az önkormányzati kapacitásépítési pá-
lyázat, amelyre a norvég nagykövetség 2012 
márciusában meghívta mind a nyolc magyar 
országos önkormányzati szövetséget, hogy le-
hetőség szerint közös pályázattal alapozzák 
meg a szövetségek együttműködését. Mint 
ismert, három szövetség – a Budapesti Ön-
kormányzatok Szövetsége, a Megyei Jogú Vá-
rosok Szövetsége és a Megyei Önkormány-
zatok Szövetsége – eleve nem kívánt élni a 
közös pályázat lehetőségével. A többi szerve-
zet kinyilvánította együttműködési szándé-
kát, de végül is nem sikerült az öt szervezet-
nek megállapodnia, így a TÖOSZ a Kisvárosi 
Önkormányzatok Országos Szövetségével és 
a Magyar Faluszövetséggel közösen pályázott 
– sikerrel. Egyik oldalról sajnálom, hogy a 
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évente. A folyóirat tervezett tíz száma a pro-
jekt és a magyar önkormányzás történéseinek 
a krónikája is lesz egyben. Mik a  legfontosabb 
elvárásai a 2016 tavaszáig tartó programmal 
kapcsolatban?

– Azt remélem, hogy a 2013. szeptember vé-
gén megkezdett és folyamatosan intenzíveb-
bé váló közös programunk végrehajtása ered-
ményeként jelentősen növekedni fog a bizalom 
az önkormányzati szövetségek között és az 
önkormányzati szféra, valamint a kormány-
zati szereplők között egyaránt. A partnerség 
megerősítése jelentős mértékben fogja javíta-
ni a szakmai munka színvonalát, mind a jog-
alkotás, mind a jogalkalmazás területén. Bí-
zom abban is, hogy a közös program hatására 
bővülni fog az együttműködésben részt vevő 
önkormányzati szövetségek köre. Ha kellően 
nyitottan és eredményesen végezzük a mun-
kánkat, elérhető lesz, hogy a városok, községek 
és falvak szövetségei között megvalósul a széles 
körű integráció. Természetesen nem kívánom 
kizárni a közös munkából a nagyvárosokat, a 
fővárost és a megyéket sem. Ehhez azonban 
az érdekvédelem területén dolgozó szereplők-
nek szükséges felismerniük, hogy egységben 
az erő, és vannak olyan közös önkormányza-
ti alapértékek és érdekek, amelyek megőrzése, 
védelme és erősítése valamennyi önkormány-
zat és érdekszövetség számára egyaránt fon-
tos. A legoptimistább elvárásom a települési 
önkormányzati szövetségek teljes integráci-
ója, viszont realistaként beérném a nyolcból 
legalább öt szövetségnek az integrációjával 
is. Meggyőződésem szerint Norvégia sikere 
kellő inspiráció lehet az önkormányzatok és 
szövetségeik számára a közös, partnerségen 
alapuló munkához. Ehhez a közös tevékeny-
séghez kérem Magyarország valamennyi ön-
kormányzatának, önkormányzati vezetőjének 
támogatását és együttműködését.

kormánytisztviselők személyes elkötelezett-
sége jelentős mértékben hozzájárul a prog-
ram sikeréhez. Az önkormányzás megújítá-
sa és megerősítése értelemszerűen javítja az 
állam működésének a hatékonyságát is, így a 
kormányzati szereplők részvétele, együttmű-
ködése a garanciája a közös sikernek. Ugyan-
csak fontos, hogy a közszféra meghatározó 
munkavállalói érdek-képviseleti szervezete, 
a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazot-
tak és Közszolgálati Dolgozók Szakszerve-
zete ebben a norvég projektünkben is aktív 
partner. „A Harmadik Oldali Erőszak meg-
előzése helyi szinten” projektünkben kiala-
kult szoros szakmai partneri együttműködés 
alapján joggal remélhető, hogy a MANORKA 
projektben is sikeres lesz az együttműködés. 
Az MKKSZ gondozza az ún. járási projekt-
elemet, amelyben a járási hivatalok és az ön-
kormányzati hivatalok együttműködésének 
az erősítése a cél. 

Tekintettel arra, hogy a szakszervezetnek 
mindkét típusú hivatalban dolgozók köré-
ből vannak tagjaik, így reményeink szerint a 
munkavállalói érdekképviselet képes az elté-
rő érdekek összehangolására. Természetesen 
az egyes projektelemekért felelős szervezetek 
nincsenek magukra hagyva, ugyanis minden 
tevékenységben, eseményen, rendezvényen a 
többi szereplő is aktívan részt vehet, vagy-
is mindenki segíti a másik munkáját, amely-
nek következtében az eltérő megközelítések 
többletet jelenthetnek. A MANORKA csak 
így válhat a magyar önkormányzati rendszer 
megújításának kiemelt programjává.

– A projekt kapcsán megfogalmazott re-
ményei impozánsak. A TÖOSZ lapja, az ÖN-
kormányzat most a MANORKA projekt fo-
lyóirataként jelenik meg, és gyakorlatilag az 
önkormányzatok széles köréhez eljut negyed-

nyolc önkormányzati szövetségből csak hár-
man tudunk a vállalt módon együttműködni 
a projektben, viszont mindenképpen szüksé-
gesnek tartom, hogy minden fontos mérföld-
kőről folyamatosan tájékoztassuk a kimaradt 
szövetségeket is. Nélkülözhetetlennek tar-
tom, hogy a projekt részeként valamennyi 
szövetséget bevonjuk a kormány és az ön-
kormányzatok egyeztető mechanizmusa, az 
ÖNET megújítási folyamatába. A kisvárosok 
és a falvak szövetségeinek aktív részvétele na-
gyon fontos az önkormányzati érdekképvise-
let megújítása szempontjából, hiszen eltérő 
adottságú, nagyságrendű, kapacitású önkor-
mányzati típusok együttműködésére, az elté-
rő problémák és lehetőségek megismerésére 
nyílik lehetőség, ami meggyőződésem sze-
rint megerősítheti a közös önkormányzati 
alapértékek mentén építkező érdekvédelmi 
munkát. A magyar önkormányzati érdekvé-
delem a 2014-es önkormányzati választások-
kal új dimenzióba kerül azáltal, hogy ősztől 
már polgármesterek, önkormányzati veze-
tők nem lehetnek egyidejűleg országgyűlési 
képviselők is. Ennek következtében a kívül-
ről megfogalmazott vélemények csak akkor 
jutnak be a parlamentbe, ha azt megfelelő 
szervezettséggel és hatékonysággal tudjuk 
közösen képviselni. A változtatás lényege-
sen javíthatja az egységes fellépést, és csök-
kenti a lokális érdekek és a kijárás szerepét, 
legalábbis reményeim szerint. 

Másik oldalról kifejezetten kedvezőnek tar-
tom, hogy a projektünkben partnerként vesz-
nek részt az önkormányzatok tevékenysége 
szempontjából meghatározó jelentőségű mi-
nisztériumok: a Belügyminisztérium, a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma. A prog-
ram végrehajtásában részt vevő helyettes ál-
lamtitkárok és más magas rangú szakmai 
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KS
A Norvég Helyi és Re-
gionális Önkormány-
zatok Szövetsége (KS) 
az egyet len mun-
kavállalói szövetsé-
ge és érdekvédelmi 
szervezete a norvég 
önkormányzatoknak, 

megyéknek és a helyi közszolgáltató cégek-
nek. A szövetséget 1972-ben alapították az 
1903-ban létrehozott Norvég Városszövetség, 
és az 1923-ban alapított Norvég Faluszövet-
ség összeolvadásával. 2006 áprilisa óta tag-
ja mind a 428 önkormányzat és a 19 megye 
is, a kb. 500 önkormányzati tulajdonú cég-
gel együtt.

Küldetésünk a független és innovatív he-
lyi önkormányzati szektor fejlesztése. A KS 
azon dolgozik, hogy tagjai számára a lehető 
legjobb gazdasági és politikai kereteket és fel-
tételeket biztosítsa. 

A KS legfőbb szerve a Nemzeti Kongresz-
szus, amely a települések és megyék delegált 
politikusait tömöríti. Ez a szerv dönt a poli-
tikai irányokról, amit az adminisztrációnak 
követnie kell. 

Bemutatkoznak a partnerek

Kilencek a MANORKÁ-ban
Az Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel 
(MANORKA) projekt rendkívülinek mondható partneri együttműködéssel 
valósul meg. Részt vesznek benne önkormányzati, kormányzati és érdek-
képviseleti szereplők egyaránt. Alábbiakban a projektvezető TÖOSZ mellett 
a projektben résztvevő kilenc projektpartner mutatkozik be, röviden ismer-
tetve saját tevékenységét, illetve részvételének motivációit és céljait.

A Nemzeti Kongresszus négyévente elnököt, 
alelnököt, Állandó Bizottsági tagokat, Végre-
hajtó Testületet és Munkacsoportot választ. 
A Végrehajtó Testület rendelkezik a KS tevé-
kenységei felett átfogó felelősséggel, és végre-
hajtja a Kongresszus valamint az Általános 
Tanács döntéseit. A testületnek 15 tagja van, 
akik rendszeresen találkoznak.

A Munkacsoport felelős a KS mindenna-
pi tevékenységeiért, a napi működésért, és a 
folyó ügyekben hoz döntéseket.

A KS 17 megyei szintű Végrehajtási Bizott-
sággal is rendelkezik, amelyeket a KS 9 regio-
nális irodája szolgál ki. A KS-nek 1994 óta van 
Brüsszelben irodája, 3 alkalmazottal. 

A KS széles körű nemzetközi együttműkö-
désekkel bír, és tagja az Európai Települések 
és Régiók Tanácsának (CEMR). Az EGT Ala-
pok keretében a KS donor program partneri 
szerepet tölt be öt ország esetében és donor 
partner 17 projektben. 

Szerepünk a MANORKA projektben, amit 
a magyar EGT és Norvég Alap program finan-
szíroz, hogy támogassuk a tapasztalatcserét 
a norvég és a magyar önkormányzati szek-
tor között. Ennek érdekében a TÖOSZ-szal 
számos tevékenységben működünk együtt, 

beleértve a Norvégiába irányuló tanulmány-
utak és magyarországi események szervezé-
sét. A legfőbb témáink az esélyegyenlőség 
és a számos területen megvalósuló kapa-
citásépítés.

VOX 
A VOX Nor vég 
Ügynökség az Éle-
ten Át Tartó Ta-
nulásért a Norvég 
Oktatási és Kuta-
tási Minisztérium 
háttérintézménye. 
Fő célja az aktív ál-

lampolgárság elősegítése, foglalkoztatás nö-
velése, és a képzésben résztvevők számának 
növelése.

A VOX elősegíti a formális és nem formális 
felnőttképzéshez való hozzáférést és részvé-
teli lehetőséget: a kutatásaival és tudásépítés-
sel az életen át tartó tanulás terén; a nemzeti 
politikák fejlesztésével; valamint az alapkész-
ség-fejlesztés érdekében hozott intézkedések 
végrehajtásával; azon munkánkon keresztül, 
amely a felnőtt bevándorlók oktatási és társa-
dalmi integrációját célozza; az életen át tartó 
karriertervezéshez nyújtott támogatás orszá-
gos rendszerének koordinációján keresztül; 
és a különféle országos programok és támo-
gatások kezelésével.

A tudás és a tapasztalatok megosztása Eu-
rópán belül és azon kívül is fontos cél a VOX 
valamennyi részlege számára, és az ügynök-
ségünk aktív részese az Európai Bizottság 

Gunn Marit Helgesen

Sbertoli Graciela
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munkájának a felnőttképzési politika fejleszté-
sében. A VOX jelenleg a Norvég Nemzeti Ko-
ordinátor az Felnőtt-tanulás Európai Agenda 
végrehajtásában. Mi vagyunk a házigazdája a 
Felnőtt-tanulás Északi Hálózatának (Nordic 
Network for Adult Learning, NVL), valamint 
a mi javaslatunkra született meg az Európai 
Alapkészség-fejlesztési Hálózat, amelynek el-
nöki teendőit mi látjuk el éppen.

A mi szerepünk – mint donor program 
partnernek abban a Norvég Alap program-
ban, amely a MANORKA projektet támogatja 
–, hogy elősegítsük az életen át tartó tanulás 
komponens beépülését e szektor valamennyi 
projektjébe. A MANORKA projekt keretében 
a Magyar Életen át Tartó Tanulás Szövetségé-
vel együttműködve kidolgozzuk és végrehajt-
juk a célcsoportnak szánt tréningeket.

BM
A Belügyminisztérium 
Önkormányzati Ál-
lamtitkársága gondos-
kodik az önkormány-
zati szervezetrendszert 
és az ezzel kapcsolatos 
működési feladat- és 
hatáskört érintő jog-
szabályok és állami 

döntések előkészítéséről, a stratégiai jogal-
kotási feladatok ellátásáról. 

Ellátja az állami költségvetési tervezés és 
zárszámadás önkormányzatokat érintő kor-
mányzati feladatait. Folyamatos kapcsolatot 
tart az önkormányzati érdekszövetségekkel, 
valamint működteti az Önkormányzatok 
Nemzeti Együttműködési Tanácsát. Szak-
mai tanácsokkal segíti az önkormányzatok 
működését, elősegíti az önkormányzatok és 
a civil szervezetek közötti együttműködés 
szélesítését. 

A MANORKA projektben a Belügyminisz-
térium az Önkormányzati Helyettes Állam-
titkársága útján vesz részt. Vezetője Farkasné 
Gasparics  Emese helyetes államitkár. Leg-
hangsúlyosabban az ÖNET és a Járási Mun-
kacsoport munkájába kapcsolódik be. 

Az ÖNET Munkacsoportban fő szerepet fog 
kapni az önkormányzati szövetségek kapaci-
tásépítése. A projekten belül a cél az ÖNET 
és az önkormányzati érdekegyeztetés rend-
szerének fejlesztése norvég példák és szakér-
tői támogatás mellett. 

A munkacsoport keretében lehetőség nyí-
lik majd minisztériumok, szakszervezet és 
szövetségek vezetőinek közös norvég tanul-
mányútjára. 

A Járási Munkacsoportban az elérni kívánt 
cél az önkormányzati és járási hivatalok kö-
zötti formális és informális együttműködé-
si területeinek bővítése. 

A BM elérni kívánt céljai:
v  A kormányzati, önkormányzati érdek-

egyeztetés rendszerének fejlesztése nor-
vég példák figyelembe vételével;

v  A helyi demokrácia fejlesztése az önkor-
mányzati szövetségek norvég–magyar ta-
pasztalatcseréje és szakmai együttműkö-
dése által;

v  önkormányzati és járási hivatalok együtt-
működésének segítése a közigazgatási re-
form végrehajtása során;

v  önkormányzati közszolgáltatások színvo-
nalának fejlesztése tapasztalatcsere prog-
ramok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével 
és terjesztésével;

v  a norvég-magyar önkormányzati kapcso-
latok fejlesztése;

v  a helyi önkormányzati érdekvédelem erő-
sítése norvég tapasztalatokkal, szakérte-
lemmel. 

EMMI
Az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma (EMMI) 
felelős többek között a 
hazai szociális és egész-
ségügyi ellátórendszer 
működéséért, az iskolai 
oktatás fejlesztéséért, 
a kulturális értékeink 

megőrzéséért, a gyerme-
kek és az ifjúság érdekeinek érvényesítéséért, 
a nők és férfiak társadalmi egyenlősége, vala-
mint a társadalmi felzárkózással kapcsolatos 
kormányzati elképzelések megvalósításáért. 

A MANORKA projekt Esélyegyenlőség cí-
mű 4. Munkacsomagjában projektpartnerként 
az EMMI Társadalmi Felzárkózásért Felelős 
Helyettes Államtitkársága vesz részt. Vezető-
je: Garai Péter helyettes államtitkár. A helyet-
tes államtitkárság alapvető célkitűzése, hogy 
a bővülő lehetőségekből arányos rész jusson 
a hátrányos helyzetű embereknek és csopor-
toknak. Az új koncepció lényege a komplexi-
tás, azaz csupán akkor érhető el minőségi vál-
tozás, ha az oktatási, szociális és egészségügyi, 
valamint a foglalkoztatási körülmények egy-
idejűleg javulnak. 

Az Esélyegyenlőségi Munkacsoport célja – 
a norvégiai jó gyakorlatok megismerésén és 
a hazai érdekeltek közötti együttműködésen 
keresztül – az esélyegyenlőség kormányza-
ti-önkormányzati kezelésének összehasonlí-
tása és a magyarországi pilot programok vég-
rehajtása.

Az EMMI célkitűzése a projektben:  
v  a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének 

érvényesítése minden szinten (gender ma-
instreaming);

v  a többszörös diszkrimináció, azaz a ne-
mi alapú és etnikai alapú diszkrimináció 

Gasparics Emese

Garai Péter
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összefonódása a legösszetettebben Ma-
gyarországon a roma nőket sújtja, Norvé-
giában pedig a bevándorló nők helyzete 
különösen nehéz. Munkanélküliség, ko-
rai iskolai lemorzsolódás, tartós szegény-
ség, rossz egészségi állapot és lakhatási 
helyzet, alacsony társadalmi és gazdasági 
státuszuk, előítéletek együttesen és egy-
mással kölcsönhatásban okozzák a több-
szörös társadalmi kirekesztettséget. Ezért 
a jó gyakorlatok összegyűjtésénél, a pilot 
programok kidolgozásánál figyelmet kell 
fordítani a többszörös diszkrimináció ál-
dozataivá váló nőkre;

v  a munka-magánélet egyensúlyának megte-
remtésére irányuló legjobb önkormányzati 
intézkedések, jó gyakorlatok megismerése, 
tapasztalatcsere.  

  Ennek érdekében az EMMI:
  szavazati jogú tagként részt vesz a Me-

nedzsment Bizottságban és az Esélyegyen-
lőségi Munkacsoportban, megfigyelőként 
az Értékelő Csoportban; 

v  az Esélyegyenlőségi Munkacsoportot ve-
zető TÖOSZ-al és a munkacsoport többi 
partnerével szoros együttműködésben ja-
vaslatokat tesz az esélyegyenlőségi mun-
kacsoport üléseinek témáira és meghívot-
ti körére;

v  részt vesz a hazai munka-magánélet jobb 
összeegyeztetésével kapcsolatos jó gyakor-
latok bemutatásában és a tanácskozások-
ban a norvég partnerekkel.

KIM
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 
(KIM) felelős a kormányzati munka össze-
hangolásáért, a központi és területi közigaz-
gatás fejlesztéséért, a közigazgatási minőség- 
és személyzeti politikáért. A minisztérium 
kiemelt feladata a Kormány igazságügyi po-

litikájának előkészítése, 
koordinációja és végre-
hajtása is. 

2010-2014. között 
a Kormány Nemzeti 
Együttműködés Prog-
ramja és a Magyary Zol-
tán Közigazgatás-fejlesz-
tési Program keretében 
megtörtént a magyar 

közigazgatás átfogó korszerűsítése, benne a 
területi államigazgatás átalakítása is, melynek 
során versenyképesebb, egységes, költséghaté-
kony, egyszerűbb, a polgárok érdekeit és szük-
ségleteit magas színvonalon szolgáló területi 
államigazgatás koncepciója valósult meg. 

A közigazgatás átalakítása alapvető válto-
zásokat hozott a helyi önkormányzati rend-
szerben is, és helyi szinten kulcsfontosságú 
szerepet tölt be a járási hivatalok és önkor-
mányzatok partnerségre épülő együttmű-
ködése. 

A MANORKA projekt Járási és önkormány-
zati hivatalok közötti együttműködés erősítése 
című 6. Munkacsomagjában projektpartner-
ként a KIM Területi Közigazgatás Fejleszté-
séért Felelős Helyettes Államtitkársága vesz 
részt, melynek vezetője: Zöld-Nagy Viktória. 
A helyettes államtitkárság felelősségi körébe 
tartozik többek között a területi államigaz-
gatás rövid és hosszú távú fejlesztési koncep-
cióinak meghatározása, az ezzel összefüggő 
jogszabályok előkészítése, valamint a hatá-
ron átnyúló területi közigazgatással kapcso-
latos feladatok irányítása.

Az önkormányzati, kormányzati és érdek-
képviseleti szereplőket tömörítő MANORKA 
projekt Járási Munkacsoportja keretében a 
norvégiai jó gyakorlatok megismerésén és a 
hazai érdekeltek közötti együttműködésen 
keresztül elérni kívánt cél az önkormányza-

ti és járási hivatalok közötti formális és in-
formális együttműködés területeinek bővíté-
se. Célunk ezen belül, hogy a járási hivatalok 
jelentsenek információs csatornát az önkor-
mányzatok számára; az önkormányzatok jel-
zése alapján képesek legyenek a jogszabályok 
végrehajtásával kapcsolatos javaslatokat be-
csatornázni a jogalkotási, döntéshozatali el-
járásokba; célunk végül a járási ügysegédi 
rendszer fejlesztése gyakorlatban felmerült 
igények figyelembevételével.

Mit tesz a KIM a fenti célok eléréséért:
v  Szavazati joggal rendelkező tagként részt 

vesz a Menedzsment Bizottságban, és Já-
rási Munkacsoportban, megfigyelőként az 
Értékelő Csoportban; 

v  a  Já r á s i  Mu n kac sopor tot  vez ető 
MKKSZ-szel és a munkacsoport többi 
partnerével szoros együttműködésben 
a gyakorlati problémák feltárását célzó 
workshop-ot szervez 19 megyében;

v  közreműködik a kormányhivatalok mun-
katársai és gyakorló önkormányzati szak-
emberek közül kiválasztandó trénerek to-
borzásában, akik a járási hivatalok és az 
önkormányzati hivatalok vezetői, dolgozói 
számára tartanak képzéseket a hivatalok 
közti együttműködés kereteiről;

v  részt vesz a kétnapos tréninganyag ki-
dolgozásában, melyet 100 járásban szer-
veznek meg a járási hivatalok és az ön-
kormányzatok vezetői és munkatársai 
részvételével.

MFSZ
A Magyar Faluszövetség 1989 októberében 
Budapesten alakult 136 település részvéte-
lével a legkisebb települési önkormányzatok 
érdekeinek képviseletére. Tagjai kezdettől 
fogva csak községi önkormányzatok, jelen-

Zöld-Nagy Viktória
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leg 200 település. Elnöke 2006 novemberé-
től Szabó Gellért. 

Érdekképviseleti tevékenységünk legfon-
tosabb területei: az önkormányzatokat érin-
tő jogszabályok tervezeteinek véleményezé-
se, konferenciák szervezése falusi vezetők 
számára, és információk megosztása velük. 
Folyamatosan tagja vagyunk a Kormány és 
önkormányzatok mindenkori egyeztető fó-
rumának, ahol próbáljuk a döntéshozók fi-
gyelmét ráirányítani az országos népesség 
harmadát kitevő falusiak és tanyasiak gond-
jaira – mérsékelt sikerrel.

A falusi iskolák megmentése érdekében 
2008-ban más civil szervezetekkel országos ak-
ciót szerveztünk, két évvel ezelőtt pedig átfo-
gó vitairatot bocsátottunk a közvélemény elé a 
vidék jövőjéről. A társadalmi, gazdasági – ezen 
belül agrárgazdasági – és környezeti, valamint 
vidékfejlesztési kérdésekkel egyaránt foglalko-
zó anyag általános elismerést váltott ki a dön-
téshozók körében is, javaslataink azonban alig 
jelennek meg a jogszabályokban.

Az önkormányzati rendszer átalakítása 
kapcsán a falvak kötele-
ző feladataira, és a ren-
delkezésre álló forrá-
sok ellentmondásaira 
fókuszáltunk több al-
kalommal is különfé-
le médiákban.

A helyi ügyek intézé-
se terén az átszervezés a 
falvakban nem idézett 

elő feladatcsökkenést, hiszen államigazga-
tási ügyek alig kerültek el tőlünk, a növekvő 
mértékű adatszolgáltatás pedig inkább több 
munkát jelent.

A MANORKA Projektben való részvéte-
lünkkel lehetőséget látunk arra, hogy a kon-
zorciumi partnerek némelyikével kialakuljon, 

másokkal erősödjön a szakmai kapcsolat; a 
megyei fórumok során szövődő emberi kap-
csolatok megfelelő alapját adják a falvak ha-
tékonysági hálózatának. 

KÖOÉSZ
A Kisvárosi Önkor-
mányzatok Orszá-
gos Érdekszövetsége 
(KÖOÉSZ) az első 
önkormányzati vá-
lasztások után, 1990. 
november 22-én ala-
kult meg Jászbe-
rényben. Mint neve 
is kifejezi, azoknak 

az érdekeknek a védelmére alakult, és azokat 
az értékeket képviseli, amelyek ma a kisvá-
rosi körben találhatóak meg. Nincs még egy 
önkormányzati típus, amelyik a városi intéz-
ményhálózatával akkora térségi feladatot lát 
el, mint a kisvárosi önkormányzatok. Jelenleg 
93 város tartozik a Szövetségünkhöz. 

Legfontosabb tevékenységünk/célunk a kis-
városok helyzetének folyamatos figyelemmel 
kísérése, a településfejlesztés, a támogatási le-
hetőségek feltárása, az együttes segítségnyúj-
tás és részvétel a jogalkotási munkában.

2014. február 1-ével Szövetségünk elnö-
két, Dancsó Józsefet, Orosháza polgármes-
terét kinevezték a Magyar Államkincstár el-
nökének. A projektben való részvétel mellett 
még ő döntött, munkáját a projektben febru-
ár 1-től Sütő László alelnök vette át. 

Miért fontos számunkra a MANORKA 
projektben való részvétel?

A nagy ellátórendszerek (egészségügy, ok-
tatás) felügyeletének, fenntartásának átala-
kítását követően a szociális ágazat lett az ön-
kormányzati működtetés egyik legfontosabb 

területe. Ezen belül kiemelkedő jelentőségű 
az időskorú ellátások megszervezése, hiszen 
a kisvárosokban folyamatosan nő az idősko-
rú lakosság aránya, akik közül mind többen 
maradnak egyedül. Ezért szükséges a közös-
ség segítsége, amely a rendszeres látogatástól, 
a bentlakásos intézményekig magába foglal 
nagyon sok ellátási területet. Ezek azonban 
nem egységesek, és városonként más-más 
módon valósulnak meg. Sőt befolyásoló té-
nyező az ország településszerkezete is, hiszen 
egy nagyobb alföldi kisvárosnak csak a saját 
feladatait kell megoldania, míg Észak-Ma-
gyarországon, vagy Dél-Dunántúlon a kis-
város teljes szimbiózisban él az őt körülvevő 
pár száz fős önálló feladatellátásra képtelen 
falvakkal. Ezért is szükséges a tapasztalatok 
megosztása, melynek fontos eleme – és csat-
lakozásunk egyik fő motivációja is – a nem-
zetközi gyakorlatok megismerése, hiszen a 
korábban vázolt folyamat Európa több or-
szágában már lezajlott, és az időskorú ellátás 
területén számunkra is hasznosítható rend-
szerek működnek. Az információkat koráb-
ban a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül 
próbálták a kisvárosok begyűjteni, azonban 
ezek nem tükrözték vissza az adott ország 
teljes időskorúakkal foglalkozó politikáját. 
A MANORKA projektben erre is lehetősé-
günk van, hogy ne csak egy település jó gya-
korlatát, hanem egy országos rendszert is-
merhetünk meg, egyúttal az egyes magyar 
városokban kialakított pozitív példákat is 
általánossá tudjuk tenni.

SZETT
A Szövetség az Életen Át Tartó Tanulásért 
párbeszédet és széles körű összefogást kí-
ván kialakítani mind országos, mind helyi 
szinteken annak érdekében, hogy a magyar 

Szabó Gellért

Sütő László
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emberek folyamatosan fejleszthessék ké-
pességeiket, és ezáltal egyre értékesebb és 
megbecsültebb munkavállalókká, sikeresebb 
vállalkozókká, aktív és közösségi szellemű, 
céljaikat és vágyaikat valóra váltani képes 
állampolgárokká válhassanak. 

Különösen fontos 
számunkra a hátrá-
nyos helyzetű cso-
portok, közöttük is 
a munkanélküliek, 
az alacsony isko-
lai végzettségűek, 
a fogyatékos embe-
rek, a roma közös-
ségekhez tartozók, 
az idősödő illetve 

a női munkavállalók kompetenciáinak fej-
lesztése, és ezáltal esélyeik és lehetőségeik 
kibővítése a felzárkózásra, a munkaerő-pi-
aci aktivizálásra, a társadalmi-közösségi 
beágyazódásra. 

A fenti célok eléréséhez nyújt konkrét le-
hetőséget jelenleg futó TÁMOP-5.3.9. szá-
mú NYITOK hálózat a társadalmi befoga-
dásért című kiemelt programunk, amelynek 
keretében, alapozva korábbi sikeres modell-
kísérletünkre 50 helyszínen hozunk létre 
Nyitott Tanulási Központokat, ahol a he-
lyi szükségletekre építve, különféle egyéni 
és csoportos formákban támogatjuk a fel-
nőttek ingyenes tanulását. 

A TÖOSZ felkérésére csatlakoztunk a 
MANORKA projekthez. Az általunk meg-
valósítandó projektelem alapvető célja, hogy 
erősítsük az elköteleződést a települések ve-
zetésében az életen át tartó tanulás támoga-
tása iránt, és mintákat adjunk megvalósításá-
hoz. Három, egymásra épülő feladatunkat a 
helyi tanulási központjaink bevonásával sze-
retnénk megvalósítani hét kistérségben.

Első lépésben térségenként 6-7, összesen 
45-50 polgármestert szeretnénk tanulási köz-
pontjainkba invitálni, s ott beszélgetni velük 
a felnőttkori tanulás fontosságáról, és benne 
az önkormányzat szerepéről. Ezzel egyidejű-
leg egy 20 órás tanulási programot ajánlunk 
fel a vállalkozó polgármestereknek, amely-
ben info-kommunikációs eszközök haszná-
lata és angol nyelvtanulás lesz a középpont-
ban. A részvételnek szimbolikus jelentősége 
is van: a helyi közösség láthatja, hogy jó pél-
dával jár elöl a településük vezetője.

A második feladat, hogy a bevont tele-
pülések két-két önkormányzati munkatár-
sa számára felkészítést tartunk a 7 tanulási 
központban arról, hogyan lehet olyan helyi 
tanulási partnerségeket és önkormányza-
ti kezdeményezéseket kialakítani, amelyek 
hatékonyan szolgálják az életen át tartó ta-
nulást. Harmadik lépésben útmutatót adunk 
ki, összefoglalva benne a programok tan-
anyagait és tapasztalatait.

MKKSZ
Magyar Köztiszt-
viselők és Közal-
ka lmazottak és 
Közszolgálati Dol-
gozók Szakszerve-
zete (MKKSZ) az 
állami és az ön-
kormányzati igaz-
gatási szervezetek, 
költségvetési intéz-
mények, gazdasági 

és társadalmi szervezetek munkavállalóinak 
és nyugdíjasainak országos érdekképviseleti 
és érdekvédelmi szervezete. Egyik jogutódja 
a hajdani Közalkalmazottak Szakszervezeté-
nek. Mai formájában 25 éve működik.

Az MKKSZ a közszolgálati érdekképvise-
let egyik zászlóshajója. Állásfoglalásai, kez-
deményezései gyakran találnak támogatás-
ra a közszolgálat más szakszervezeteiben is. 
Vezető tisztségviselőinek személyesen is je-
lentős szerepük a közszolgálatban foglalkoz-
tatottak jogállását érintő törvények, a köz-
igazgatás működését rendező jogszabályok, 
törvényjavaslatok véleményezésében.

Az MKKSZ által képviselt közszolgálati 
tisztviselők részben a kormányzati irányí-
tású kormányhivatalokban (kormánytisztvi-
selők), részben az önkormányzati irányítású 
polgármesteri hivatalokban (köztisztvise-
lők) dolgoznak. Mindkét területen vannak 
szervezeteink és tagjaink. Az MKKSZ min-
den lehetséges fórumon harcol ezeknek a 
tisztviselőknek a jobb bérezéséért, juttatá-
saik növeléséért. És minden lehetséges fó-
rumot megragadunk annak érdekében is, 
hogy ezeket a tisztviselőket tájékoztassuk 
munkánkról, lehetővé téve, hogy támogas-
sák munkánkat. 

A két terület (a járási és önkormányzati hi-
vatal) kölcsönhatása, a kapcsolatok fejleszté-
se, a formális és informális együttműködés 
lehetőségeinek javítása fontos közigazgatá-
si feladat. Ennek segítésére vállalkozott az 
MKKSZ 9 másik partnerrel együtt, a norvég 
kormány pénzügyi támogatásával. 

A MANORKA projektben az MKKSZ 100 
ezer eurót nyert el az „Önkormányzati ka-
pacitásépítés norvég-magyar együttműkö-
déssel” projekt részeként. A program kere-
tében minden megyében megyei fórumokat, 
járási találkozókat és tréningeket(az önkor-
mányzatok és a járások együttműködéséről), 
továbbá 100 járásban tréningeket tartunk a 
partnerekkel. A tapasztalatok lehetőséget 
adnak finomhangolásra, akár a jogszabályi 
változtatás kezdeményezésére is.

Balázs Ákos

Boros Péterné
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2013 2014

JANUÁR MFSZ workshop (40 fő), esélyegyenlőségi pilotok meghirdetése, szerződéskötés, 
 honlapindítás, felmérés témáinak meghatározása

FEBRUÁR

Esélyegyenlőség (febr. 19.), ÉCS (febr. 18.), MB: 1 napos ülés (febr. 18.); 1. Járási Munka-
csoport ülés (MKKSZ), KÖOÉSZ workshop Orosházán 26-án; MFSZ workshop,  (40 fő),   

országos felmérés kiküldése esélyegyenlőség, esélyegyenlőségi pilotok meghirdetése 
 és kiválasztása (5); járási vezető trénerek kiválasztása

MÁRCIUS  MFSZ workshop (40 fő), pilot esélyegyenlőség határidő, 1. újság

ÁPRILIS

Végső határidő: Önkormányzati Koordinációs és Információs Központ átadása sajtó- 
tájékoztatóval; MFSZ tanulmányút Norvégiába (15 fő) 7-10 között; KÖOÉSZ workshop 
16-án Kisteleken; MFSZ workshop (40 fő), előkészítő esélyegyenlőségi csereprogram  

pilot találkozó (április 28-30.)

MÁJUS MFSZ workshop (40 fő), utazás Norvégiába esélyegyenlőség pilotok, KÖOÉSZ norvég  
tanulmányút

JÚNIUS 2. Járási Munkacsoport ülés (MKKSZ); MFSZ workshop (40 fő); KÖOÉSZ workshop  
Marcaliban; járási trénerek kiválasztása, 2. újság

JÚLIUS Képviselők Képzése tréninganyag átdolgozása, trénerek kiválasztása

AUGUSZTUS Pilot workshopok esélyegyenlőség

SZEPTEMBER A projekt kezdő dátuma: szeptember 25. Pilot workshopok esélyegyenlőség;Képviselők Képzése trénerek workshopja; 
SZETT 2. komponens tréninganyag kidolgozásának kezdete, 3. újság

OKTÓBER Előkészítés Önkormányzati cégek felmérése; járási trénerek képzése 
(25 KIM-től és 25 önkormányzatoktól)

NOVEMBER
November 25: Projektindítás: Esélyegyenlőségi Munkacsoport (EM), Értékelő Csoport 

(ÉCS) és Menedzsment Bizottság (MB) alakuló ülése; Workshop a hatékonysági
 hálózatokról- MFSZ, KÖOÉSZ tapasztalatcseréhez

Esélyegyenlőség, ÉCS, MB: 2 napos ülés; 3. Járási Munkacsoport ülés (MKKSZ); 
25 fős ÖNET delegáció Norvégiába; önkormányzati cégek felmérése, 

Képviselők Képzése tréningek (40), MFSZ workshop (40 fő)

DECEMBER Kommunikációs csatornák, felületek kialakítása, előkészületek
Összefoglaló szakmai kiadvány készítése esélyegyenlőségben, önkormányzati cégek  

felmérése, Képviselők Képzése tréningek (40), MFSZ workshop (40 fő); 
SZETT 1. komponens tréninganyag kidolgozásának kezdete; 4. újság

MAgyar–NORvég KApcsolatok
Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel
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2015 2016

JANUÁR Képviselők Képzése tréningek (40), 2. Kérdőíves felmérés nők; megyei fórumok, téma: a 
járások és az önkormányzatok együttműködése + tréningek; MFSZ workshop (40 fő) Kérdőíves átfogó felmérés; 9. újság

FEBRUÁR
Képviselők Képzése tréningek (40),  megyei járási találkozók + tréningek,  

MFSZ workshop (40 fő); SZETT Golden Skills képzések, SZETT 2-es komponens képzések, 
ÖNET 1. mcs

Esélyegyenlőség, RCS, MB: 1 napos ülés

MÁRCIUS
Megyei fórumok (lsd. január) + tréningek, MFSZ workshop (40 fő); SZETT Golden Skills  

képzések, SZETT 2-es komponens képzések szervezése, workshop az önkormányzati  
tulajdonú cégek vezetőinek (45 fő), 5. újság

Zárókonferencia; 10. újság

ÁPRILIS Megyei fórumok (lsd. január) + tréningek; MFSZ workshop (40 fő); Járási konferencia; 
 SZETT Golden Skills képzések, SZETT 2-es komponens képzések

    
 

MÁJUS
Esélyegyenlőség, ÉCS, MB: 1 napos ülés; KS Bedrift tanulmányút Norvégiába 15 fő; 
SZETT Golden Skills képzések, SZETT 2-es komponens képzések, járási tréningek,

 ÖNET 2. mcs ülés

JÚNIUS SZETT Golden Skills képzések, SZETT 2-es komponens képzések, járási tréningek, 6. újság

JÚLIUS SZETT 2-es komponens képzések

AUGUSZTUS SZETT 2-es komponens képzések, ÖNET 3. mcs. ülés

SZEPTEMBER
KÖOÉSZ és MFSZ konferencia (+ kiegészítés: járási képzések összegzése) (200 fő), 

 SZETT 2-es komponens képzések; Önkormányzatok Napján ünnepélyes ÖNET aláírás  
kormányzat-önkormányzatok között; ÖNET 4. mcs ülés, 7. újság

OKTÓBER Esélyegyenlőség, ÉCS, MB: 2 napos ülés;  SZETT 2-es komponens képzések;
4. járási munkacsoport ülés (MKKSZ)

NOVEMBER  Norvég tanulmányút esélyegyenlőség (20)

DECEMBER Esélyegyenlőségi konferencia Magyarországon (200 fő, 11 norvég részvevő), 8. újság

MAgyar–NORvég KApcsolatok
Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel
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mestere a védőnői hálózat, valamint a pénz-
ügyi területen dolgozó szakemberek hiányára 
hívta fel a figyelmet. Németh Kálmán, Rép-
celak polgármestere megismételte december-
ben megfogalmazott javaslatát, hogy átlago-
san minden önkormányzati köztisztviselőnek 
és azon közalkalmazottaknak, akik az elmúlt 
négy évben nem részesültek fizetésemelésben 
átlagosan havi nettó százezer forinttal emel-
kedjen a 2014. évi fizetése. A javasolt összeg a 
köztisztviselőknél mindössze 3 milliárd forint 
nettó kiadást jelent a költségvetésben, hisz a 
bruttó és a nettó közti különbség az állam-
hoz kerül. A közalkalmazottaknál sem lehet 
több mint 20-30 milliárd forint.

A TÖOSZ elnöksége egyetért azzal, hogy 
a közszférában a bérek rendezésének szüksé-
gességére fel kell hívni a közvélemény és a po-
litikai erők figyelmét, annak érdekében, hogy 
az új kormány mielőbb tegye meg a szüksé-
ges intézkedéseket.

A TÖOSZ elnöksége 2014. március 18-án 
tartotta következő soros ülését, amelyen foly-
tatódott a vita a közszféra javadalmazásának 
helyzetéről és mértékéről. Az elnökség végül 
is a következő álláspontot alakította ki.

Egyrészt a kormányalakítást követően meg 
kell kezdeni a tárgyalásokat a polgármesteri bér 
és javadalmazás korrekt szabályozása érdeké-
ben. Az elnökség tagjai felhívták a figyelmet 
arra a veszélyre, hogy ha marad a kétharmados 
önkormányzati törvénybe rögzített szabályo-
zás, akkor a települések jelentős részében oly 
mértékben leértékelődik a polgármesteri sze-
rep, hogy félő, a tevékeny, felkészült település-
vezetők nem tudják vállalni ezt a közfeladatot. 
Természetesen nincsen kétsége senkinek afe-
lől, hogy lesznek vállalkozók a polgármesteri 
tisztségre, viszont a jelképes bérezés és java-
dalmazás következtében a megfelelő minőségű 
munkavégzés már illúzió lesz a jövőben.

követően 2001 óta három szervezeti egység-
re, majd két szervezeti egységre tagozódott. 
2010-től működnek a regionális irodák, 2011-től 
a megyei területi egységek. Részletesen ismer-
tette az önkormányzatokkal kapcsolatos tevé-
kenységi területeiket. A MÁK új elnöke egy-
ben elköszönt a fórumon az önkormányzati 
szövetségi partnereitől, és bejelentette, hogy 
a KÖOÉSZ képviseletét a jövőben Sütő Lász-
ló, Marcali polgármestere, a kisvárosi szövet-
ség alelnöke látja el a projektben.

A TÖOSZ elnökségi ülésén ismételten té-
ma volt az önkormányzati közszolgálati dol-
gozók bérfejlesztésének ügye. Boros Péterné, 
az MKKSZ főtitkára elmondta, hogy Lázár Já-
nos Miniszterelnökséget vezető államtitkár fo-
gadta a szakszervezet női tagozatának képvi-
selőit. A megbeszélésen egy javaslatsort adtak 
át a köztisztviselők béremelésére vonatkozó-
an. Javaslatuk szerint mindenképpen komplex 
megoldást kell találni a probléma rendezésére. 
A konzultáción úgy látták, hogy a kormányzat 
részéről a fogadókészség erre megvan, a tár-
gyalások folytatására kaptak ígéretet. 

Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármestere 
kiemelte, hogy nagyon fontos a köztisztviselői 
életpálya előmozdítása, de amennyiben mód 
van rá, a polgármesterek életpálya modell-
jét is el kellene kezdeni kidolgozni, mert ha a 
bérek így maradnak, akkor nagy gondok vár-
hatók. Hokstok Imre, Győrsövényház polgár-

Gunnbjorg Navik rövid tájékoztatójában el-
mondta, hogy az aláírt partnerségi nyilatko-
zatukat magával hozta, és átadta a TÖOSZ 
részére. Tervei szerint részt kívánnak ven-
ni a félévente tartandó ülések mindegyikén. 
„A norvég szövetség minden tevékenységben 
részt vesz, jelenleg a munka elején tartunk, 
még sok egyeztetés áll előttünk” – mondta. 
Az esélyegyenlőségi munka elkezdődött, és 
Navik asszony örömmel közölte, hogy norvég 
részről megvan az az öt partner, akik részt 
vesznek ebben a projektelemben: egy képvi-
selő, két alpolgármester és két polgármester 
asszony. Az előkészítő találkozóra Magyar-
országon kerül sor, a gyakorlati rész pedig 
Norvégiában zajlik majd. 

Az Értékelő Csoport ülésével együtt került 
sor a szövetség vezető testületének ülésére is. 
Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök felhívta a figyel-
met, hogy az Értékelő Csoport ülései egyben 
a programban részt vevő önkormányzati szö-
vetségek elnökségeinek az ülései is, így lehe-
tőség van arra, hogy az egyes elnökségek na-
pirendre tűzzenek aktuális ügyeket, bennük 
kialakítsák álláspontjukat, amelyekhez a töb-
bi szövetség elnöksége is csatlakozhat.

Az ülésen Dancsó József, a Magyar Állam-
kincstár (MÁK) elnöke tájékoztatást adott a 
Kincstár és az önkormányzatok kapcsolatá-
ról. Előzményként általános információként 
elmondta, hogy a MÁK 1996-ban alakult, ezt 

TÖOSZ elnökségi ülések
A MANORKA projekt Értékelő Csoportjának második ülését 2014. február 18-án 
tartották a budapesti Benczúr Hotelban. Schmidt Jenő TÖOSZ-elnök, az Érté-
kelő Csoport elnöke köszöntötte a megjelenteket, köztük Gunnbjorg Navik 
asszonyt, aki a KS képviseletében vett részt az ülésen. Az összefoglalót Zon-
gor Gábor TÖOSZ-főtitkár készítette.
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jait a felek által meghatározott önkormány-
zati érdekszövetség kéri fel.

A bizottságot – hasonlóan a választott bí-
rósági eljáráshoz – alávetéses módon lehet 
igénybe venni. Az önkormányzatok már a tár-
sulási megállapodásban rögzítik, hogy jogvi-
ta esetén bármelyik fél kérheti ennek a szer-
vezetnek az állásfoglalását.

A szabályozás alapján bármelyik érdekszö-
vetség mellett működhet egyeztető bizottság, 
ezért a megállapodásban megjelölt szövetség 
bizottságának állásfoglalását lehet kérni. 

Minthogy egy önkormányzat megkere-
séssel élt a szomszédos településekkel kötött 
társulási szerződésben foglaltak alapján, az 
elnökség egyetértését fejezte ki a szövetségi 
egyeztető bizottság összetételére vonatkozó 
elvekkel. Vagyis, hogy a mindenkori egyezte-
tő bizottság három tagból álljon, és vezetője 
mindig a TÖOSZ adott megyei tagozatveze-
tője legyen. A bizottság tagjának olyan pol-
gármestert vagy jegyzőt kérjenek fel, aki tagja 
a Munkaügyi Közvetítői és Döntőbizottsági 
Szolgálatnak, vagy ennek hiányában legalább 
három ciklusban polgármesteri tisztséget töl-
tött be a vitában érintett települések megyé-
jében, valamint a szövetség főtitkára vagy 
helyettese. A vita kezelésére szükség esetén 
szakértő is legyen alkalmazható.

A TÖOSZ Elnöksége egyetértett az együtt-
működési megállapodás megkötésével a Bel-
ső Ellenőrök Magyarországi Közhasznú Szer-
vezetével (BEMSZ), mivel a belső kontrollok 
fejlesztésében közösek a céljaik és az érdeke-
ik. A TÖOSZ elő kívánja segíteni a hatékony 
és transzparens önkormányzati tevékenysé-
get, együttműködve az Állami Számvevőszék-
kel. A TÖOSZ a kontrollrendszerek megfelelő 
működését kiemelkedően fontos kritérium-
nak tartja, ezért veszi igénybe a BEMSZ szak-
mai közvetítő lehetőségeit. 

Agrárpolitika két pillérje (I. pillér közvetlen 
agrártámogatás, II. pillér vidékfejlesztés) kö-
zötti tervezett átcsoportosítás veszélyeire.  
Az amúgy is csökkent mértékű vidékfejlesz-
tési forrásból 15 százalék átcsoportosítása az 
agrártámogatás rendszerébe elsődlegesen a 
vidéki kistelepülések számára jelenthet ve-
szélyt, amely hosszabb távon az ország le-
maradását, a vidék további hanyatlását hoz-
hatná magával.

A Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
92.§ értelmében a helyi önkormányzatok kép-
viselő-testületei között a társulások műkö-
dése során felmerülő vitás kérdésekben a 
közigazgatási és munkaügyi bíróság dönt. 
A társult önkormányzatok képviselő-testü-
letei megállapodhatnak abban, hogy a vitás 
kérdésekben bármelyik képviselő-testület 
kérheti a megállapodásban megjelölt önkor-
mányzati érdekszövetség által felkért tagok-
ból álló egyeztető bizottság állásfoglalását, to-
vábbá abban, hogy a kereset benyújtása előtt 
a képviselő-testület kéri az egyeztető bizott-
ság állásfoglalását. 

A jelzett szabályozás jelentős változást hoz 
a korábbi önkormányzati és a társulási tör-
vény alapján kialakult gyakorlathoz képest 
egyrészt azáltal, hogy szabályozták, a tár-
sulások működésével kapcsolatos jogviták-
ban mely bíróság járjon el, másrészt pedig 
az Mötv. bevezetett egy alternatív vitaren-
dezési megoldást. A hosszadalmas perek el-
kerülése érdekében a társulásban részt vevő 
önkormányzatoknak lehetőségük van létre-
hozni az önkormányzati érdekszövetség ál-
tal felkért tagokból álló egyeztető bizottsá-
got. Az egyeztető bizottság a felekre kötelező 
állásfoglalást ugyan nem ad ki, de segíthet a 
vitatott kérdések rendezésében anélkül, hogy 
perre kerülne sor. Az egyeztető bizottság tag-

Mindenképpen szükséges felhívni a kor-
mányzat és az országgyűlési képviselők figyel-
mét ennek a veszélyére, ugyanis az ma már 
egyértelmű, hogy az első számú településve-
zető hozzáállásától, képességeitől, felkészült-
ségétől, munkabírásától jelentős mértékben 
függ egy-egy kistelepülés sorsa. A nem veze-
tett települések továbbélése kérdésessé válhat, 
így nem csupán a polgármester személyéről, 
egyéni sorsáról, hanem sok száz, sőt ezernyi 
település jövőjéről van szó, amikor a település-
vezetők anyagi megbecsüléséről beszélünk. Az 
elnökség elhatározta, hogy az áprilisban indu-
ló megyei polgármesteri fórumok napirendjére 
tűzi a polgármesteri szerep kérdését.

Ugyancsak döntött arról az elnökség, hogy 
a 2015-ös költségvetési tárgyalások során el 
kell érni, hogy a feladatalapú finanszírozás-
ban nevesítetten jelenjen meg a polgármester 
bérének és juttatásának a fedezete.

Másrészt az elnökség Németh Kálmán kez-
deményezését ismételten tárgyalva megsza-
vazta, hogy a köztisztviselők bére átlagosan 
havi nettó 100 ezer forinttal növekedjen eb-
ben az esztendőben. Ugyancsak érdemi bérfej-
lesztést sürgetett az elnökség mindazon köz-
alkalmazottak részére, akik nem részesültek 
az elmúlt időszakban bérfejlesztésben.

A megyei polgármesteri fórumsorozat elő-
készítése során az elnökség meghallgatta Si-
tányi László, a Dél-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség ügyvezetője, Kis Zoltán, 
a Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesz-
tési Főosztály Térségi Programok Osztályá-
nak vezetője, valamint Finta István, az MTA 
KRTK Regionális Kutatások Intézete tudomá-
nyos munkatársának előadását a 2014-2020 
közötti időszak önkormányzatokat érintő eu-
rópai uniós fejlesztési lehetőségeiről, különös 
tekintettel a vidékfejlesztésre. A tudományos 
kutató felhívta az elnökség figyelmét a Közös 
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Ennek megfelelően a 12 fős Járási Munka-
csoport vezetője Fehér József szakértő lett, az 
MKKSZ korábbi főtitkára. Rajta kívül a szak-
szervezet képviseletében alelnökként Boros Pé-
terné, az MKKSZ jelenlegi főtitkára vesz részt a 
munkában. A munkacsoport tagjai – a területi 
szempontok figyelembevételével –: Marosi Já-
nos, Timkó József és Szabó F. Attila, két-két fővel 
vesz részt a munkacsoportban a Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztérium és a Belügymi-
nisztérium, valamint a három önkormányzati 
szövetség, a Kisvárosi Önkormányzatok Or-
szágos Érdekszövetsége (KÖOÉSZ), a Magyar 
Faluszövetség (MFSZ) és a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ).

A Járási Munkacsoport alakuló ülésen Fe-
hér József, az MKKSZ szakértője a szakmai tu-
dásátadás fontosságáról beszélt, hangsúlyozva, 
hogy a több mint két évet átívelő projekt nem-
csak a hossza miatt kiemelkedő, hanem azért 
is, mert nincsen előzménye. Az önkormány-
zati hivatalok és a járási hivatalok együttmű-
ködése jelenleg nem mondható jónak, ezért 
is vállalták ennek az együttműködésnek kon-
zultációkkal, konferenciával, tréningekkel va-
ló jobbá, hatékonyabbá tételét. 

Virág Rudolf, a KIM miniszteri biztosa a 
járási hivatalok kezdeti működési tapasztala-
tairól adott tájékoztatót. Először röviden is-
mertette a járási hivatalok megalakulásának 

Járási Munkacsoport megalakulása
A MANORKA projekt Értékelő Csoportja 2014. február 18-án létrehozta a 
Járási Munkacsoportot, és elfogadta annak szervezeti és működési sza-
bályzatát. A járási és önkormányzati hivatalok együttműködésének erősí-
tését szolgáló munkacsomag megvalósításáért a Magyar Köztisztviselők, 
Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ) az 
elsődleges felelős a projektpartnerek közül.

előzményeit, a jogszabályi hátteret. Majd a ki-
alakult helyzet ismertetését követően elmond-
ta, hogy a járási hivatalok és az önkormányza-
tok szakmai együttműködése szoros, hiszen 
több feladatot és hatáskört megosztva kell el-
látniuk. Kiemelte: a hivatalok fő célja, hogy az 
önkormányzatok információs csatornái legye-
nek, s az ügysegédi rendszerrel segítsék azok 
munkáját, bevonva az önkormányzatokat a 
jogalkotási, döntéshozatali eljárásba. Vége-
zetül tájékoztatta a jelenlévőket a minisztéri-
umnak a MANORKA projekt keretében vál-
lalt feladatairól. Elmondta, hogy többek között 
részt vesznek valamennyi megyében szakmai 
konzultációk szervezésében, valamint a kivá-
lasztott trénereik száz járásban közreműköd-
nek a tréningek lebonyolításában.

Az önkormányzati hivatali rendszer átala-
kításának helyzetéről Barabás Zoltán, a BM 
főosztályvezető-helyettese tartott előadást, 
amelyben bemutatta az átalakítás jogi hátte-
rét, és elmondta, hogy a jelenlegi hivatali struk-
túra felállt. Tájékoztatást adott arról is, hogy a 
BM az elmúlt év nyarán készített egy felmérést 
a közös hivatalok megalakításának tapasztala-
tairól, amelynek keretében 40 önkormányzat-
hoz látogattak el a minisztérium munkatársai. 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a kisebb lét-
számú településeknél okozott gondot a hivata-
lok átalakítása. Korábban a hivataloknál ma-

gas volt a pénzügyi, gazdasági feladatokat ellátó 
kollégák száma. A 2014. évi költségvetés elfoga-
dásával változott a közös hivatalok finanszíro-
zása, amely nagyobb biztonságot jelent azáltal, 
hogy a hivatal székhelye szerinti önkormány-
zat kapja az állami támogatást.

A vitában Kovács Tibor, Áporka polgár-
mestere kifejtette, hogy a kistelepüléseknek 
ma ugyanannyi adatszolgáltatási kötelezett-
sége van, mint egy városnak, ahol nagyobb a 
dolgozók létszáma. Ezek kötelező feladatok, 
amit el kell látni, de a jelenlegi hivatali lét-
számmal ez nem megy. Nagyon sok a munka 
és kevés a dolgozó! Németh Kálmán, Répcelak 
polgármestere a közös hivatalok működésé-
ben lévő nehézségekre hívta fel a figyelmet. 
Példaként említette, hogy náluk az ügyinté-
zés nagyon messze került Répcelaktól. En-
nek az lett a következménye, hogy senki sem 
megy el a kijelölt hivatalba, hanem mindenki 
továbbra is a répcelaki hivatalhoz fordul.  

Fehér József
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szerves része a legjobb gyakorlatok azonosí-
tása, kiválasztása, terjesztése és népszerűsí-
tése az esélyegyenlőség témakörében.

A munkacsomag keretében elvégzett tevé-
kenységek a következőképpen alakulnak. An-
nak érdekében, hogy teljes képet kapjunk a 
nemek közötti esélyegyenlőség aktuális hely-
zetéről helyi szinten, az önkormányzati válasz-
tások előtt, valamint azt követően, országos 
nagy felmérést végzünk a nők részvételéről a 
helyi közéletben, önkormányzatokban. 

Csereprogramot szervezünk öt norvég és öt 
magyar női választott helyi képviselő részvé-
telével a munka és a magánélet egyensúlyának 
megteremtésére irányuló legjobb norvég önkor-
mányzati gyakorlatok megismerése érdekében. 
A csereprogram egy magyarországi háromna-
pos munkacsoportüléssel indul, majd egy há-
romnapos norvégiai tanulmányúttal folytató-
dik. A tanulmányúton részt vevő magyar, női 
választott képviselők kiutaznak norvég kollé-
gáikhoz, hogy a helyszínen tanulmányozzák a 
norvég jó gyakorlatok megvalósítási formáit.  A 
magyar választott női képviselők a Norvégiában 
látott jó példák alapján a norvég kollegák támo-
gatásával kidolgozzák az itthoni munka-magán-
élet egyensúlyáról szóló kísérleti tevékenységet, 
mintaprojektet. A mintaprojektek eredménye-
iről összegző tanulmány készül. 

A munkacsoport tagjai rendszeres találko-
zók során osztják meg egymással tapasztala-
taikat a nők és férfiak esélyegyenlősége kap-

A munkacsomag céljainak megvalósítására 
női képviselőkből álló munkacsoportot alakí-
tottunk ki. Eredeti szándékaink szerint a mun-
kacsoportnak 40 tagja lett volna, de a nagy ér-
deklődésre való tekintettel, 61 fővel indult el a 
közös munka. A munkacsomag tevékenységei-
nek megvalósítása során szorosan együttmű-
ködünk az összes projektpartnerrel. 

A munkacsoport céljai között szerepel, hogy 
a tagjai a közéletben betöltött szerepükkel pél-
dát mutatva, szemléletformáló szándékkal a 
nemek közötti esélyegyenlőség megteremté-
se és az egyenlő bánásmód érvényesülése ér-
dekében munkálkodjanak; a nők közötti ösz-
szefogást erősítsék; a nők részvételét a helyi 
közéletben ösztönözzék, és hozzájáruljanak 
ahhoz, hogy a nők hatékonyan vehessenek 
részt az őket érintő helyi közösségi döntések 
meghozatalában. E célok megvalósításának 

A nemek közötti 
esélyegyenlőségért 
Az „Önkormányzati kapacitásépítés 
norvég–magyar együttműködés-
sel” projektünk fontos része az Esély-
egyenlőségi Munkacsomag. Különle-
ges hangsúlyt helyezünk a nők sze-
repvállalásának erősítésére a közélet-
ben, valamint azon önkormányzati tá-
mogatási lehetőségek felkutatására, 
amelyek hozzájárulnak a munka és a 
magánélet egyensúlyának megterem-
téséhez a nők esetében.

Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Farkasné Gasparics Emese

Krausz Veronika és Gunnbjorg Navik

Vass Mária
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beszélnek angolul, és érdeklődnek a női-férfi 
esélyegyenlőség témája iránt, vagy már részt is 
vesznek a nők és férfiak helyi esélyegyenlősé-
gének megteremtésére irányuló munkában.

A magyar résztvevők kiválasztása két lépcső-
ben történt: egy írásbeli angol nyelvű motiváci-
ós levél és egy angol nyelvű beszélgetés alapján. 
A döntés meghozatalában a Menedzsment Bi-
zottság által, a projektpartnerek közül delegált 
két független képviselő, Gaál Nikolett (KIH), 
Várkonyi Zoltán (SZETT), valamint a KS kép-
viselői vettek részt. A kiválasztás fő szempont-
jai az angol nyelvi tudás, a szakmai motiváció, 
valamint a mintatevékenység végrehajtásához 
szükséges helyi támogatottság voltak.

Eközben a norvég fél is kiválasztotta az öt 
norvég partnerönkormányzatot. A mintapro-
jekt kiválasztott magyar résztvevői: Pénzes Er-
zsébet, Hidegkút polgármestere, Rujp Zsuzsa, 
Etyek alpolgármestere, Németh Violetta, Bük 
képviselője, Zakar Ágnes, Szentendre képvise-
lője és Füzy Andrea, Abasár képviselője.

A mintaprojekt előkészítő munkacso-
port-ülésére április 28–30-ig kerül sor Bu-
dapesten, amelyre meghívást kapnak a részt 
vevő önkormányzatok polgármesterei is. A 
magyar partnerek június első felében utaznak 
ki Norvégiába. Ezt követően augusztus–szep-
tember hónapban szervezik a magyar partne-
rek által kidolgozott kísérleti tevékenységeket 
bemutató workshopokat, amelyeken a norvég 
partnerek is részt vesznek majd. 

Annak érdekében, hogy segítsük a helyi 
női képviselők munkáját, és hozzájárulhas-
sunk, ahhoz, hogy sikeresek legyenek köz-
életi szerepükben, további munkacsoport-
üléseket tervezünk. Alapvető célunk, hogy 
munkacsoportunk gondolatébresztő, inno-
vatív, szemléletformáló szerepet tölthessen 
be a nők és férfiak helyi esélyegyenlőségének 
megteremtésében. 

százaléka nő. Hasonlóan kedvező a helyzet 
a gazdasági szférában is, ahol a női cégveze-
tők aránya 40 százalék körül alakul. 

Az esélyegyenlőségi programok magyaror-
szági helyzetéről Sebestyén Zsuzsa, az EMMI 
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtit-
kárságának képviseletében tartott előadást. 
A második nap, november 26-a fő eseménye 
a TÖOSZ Polgármesternői Tagozatának tíz-
éves jubileumi ülése volt, ahol a tagozat eddigi 
tevékenységeiről a tagozatvezető Zsíros Sán-
dorné számolt be, Farkasné Gasparics Emese, 
a BM önkormányzati helyettes államtitkára a 
nemek közti esélyegyenlőség önkormányza-
ti vonatkozásairól beszélt. Helyi jó példákkal 
ismerkedhetünk meg Seres Mária, Mátrave-
rebély polgármestere és Pergő Margit, Berhi-
da polgármesterének előadásából. A kétnapos 
ülés az abasáriak színes, szórakoztató, kultu-
rális műsorával zárult.

A munkacsoport következő találkozója feb-
ruár 18-án volt Budapesten. Az ülésen Vass 
Mária, Bojt község polgármestere számolt 
be a közfoglalkoztatási programban szerzett 
tapasztalataikról. Az 546 lélekszámú telepü-
lésen 320 munkaképes korú lakik, akiknek 
csaknem a fele munkanélküli. A falu tavaly 
122 közfoglalkoztatott alkalmazására nyúj-
tott lehetőséget. Kis lépésekkel, de önállóan 
és a helyi szegénység minél gyorsabb felszá-
molásán dolgozik a falu elkötelezett vezetése. 
Nemrég gyógynövénytermesztéssel foglalko-
zó szociális szövetkezetet alapítottak. Aktív 
határon átnyúló kapcsolatokat ápolnak, gyer-
mekeket üdültetnek, számos mezőgazdasági 
tevékenységbe fogtak, tekintve hogy gazdag 
termőföldekkel rendelkeznek. 

A norvég–magyar csereprogramunk előké-
szítése 2014 februárjában indult el. A minta-
projektünkben olyan öt magyar női választott 
helyi képviselő jelentkezését vártuk, akik jól 

csán, előadásokon vesznek részt a témában. 
További tanulmányutat szervezünk Norvé-
giába, amelyen a választott helyi női képvi-
selőkön kívül magyar kormányzati szereplők 
és szakértők is részt vesznek. Az itt tartandó 
munkacsoportülésen a részvevők összehason-
lítják a két ország esélyegyenlőség politikáját 
a helyi szintre összpontosítva. A teljes mun-
kacsomag szakmai tapasztalatait záró-kon-
ferencián összegezzük. 

A munkacsomag tevékenységeinek megva-
lósítása november 25-én, Mátraházán indult 
a projektnyitó rendezvényünkön. Itt alakult 
meg hivatalosan az Esélyegyenlőségi Munka-
csoport, amelynek tagjai kétnapos ülésen vet-
tek részt. Rajtuk kívül jelen voltak: a projekt-
partnerek és projektgazda képviselő is. 

A munkacsoport tagjai megvitatták és elfo-
gadták a Szervezeti és Működési Szabályzatot, 
valamint az első országos felmérés kérdőívter-
vezetét. A munkacsoportülésen előadásokat 
hallhattunk a norvég esélyegyenlőségi terve-
zésről, és norvég példákat ismerhettünk meg 
a munka-magánélet egyensúlyát támogató in-
tézkedésekről Gunnbjorg Naviktól, a Norvég 
Önkormányzati Szövetség (KS) vezető tanács-
adójától. Megtudhattuk, hogy Európán belül 
Norvégiában a legmagasabb a női munkavál-
lalók aránya: a 25 és 66 év közötti nők 80 szá-
zaléka dolgozik, a 3 év alatti gyermeket nevelő 
nők 75 százaléka, a 3-6 éves gyermeket neve-
lő nők 84 százaléka. Köszönhetően a korszerű 
gyermekellátó-rendszernek, valamint a haté-
kony törvényi szabályozásnak, Norvégia elér-
te az EU 2020 – Növekedés és Foglalkoztatá-
si Stratégia által kitűzött célokat.

A nők jelenléte a közéletben is kiemelkedő 
Norvégiában: 40 százalék a női parlamenti 
képviselők aránya, 50 százalék a női minisz-
tereké, a képviselő-testületekben 38 száza-
lék a nők aránya, míg a polgármesterek 36 

ÖNkormányzat | első negyedév www.toosz.hu26

Munkacsoportok



lu egymilliót sem kapott, köztük 11 félmilliót 
sem. (A szélső értékek 161 ezer és 1,965 mil-
liárd forint.)

Népességet tekintve a nem érintett 1149 
falu (a falvak 40%-a) és 32 város (a városi jo-
gállású települések 10%-a) az összlakosság 12 
százalékát adja, ebből falusi 10 százalék, vá-
rosi 2 százalék. 

Első megállapításom: a települések eladó-
sodásában a településnagyság nem döntő té-
nyező. Kicsik is el tudtak adósodni – annak 
ellenére, hogy kevésbé küzdenek az intéz-
ményfenntartás gondjaival –, és nagyobbak 
is meg tudták úszni. Külön említést érde-
mel, hogy a 600-700 lakos közötti települé-
sek körében már jóval több az érintett, mint 
a nem érintett falu, ennél kisebbeknél fordí-
tott a helyzet.

Írásomat az a polgármester/megyei közgyűlé-
si elnök kollégák némelyike által ki is mondott 
és éreztetett fölény motiválja, amit az adós-
ságkonszolidációban nem érintett egyik te-
lepülés vezetőjeként személyesen kell olykor 
elviselnem. Az önkormányzati eladósodással 
kapcsolatos „tehetünk mi arról, hogy mások 
balfékek voltak?” fellengzős megjegyzés mel-
lett ugyanis mélyebb lélektani érvelés is léte-
zik. Ez pedig nem más, mint az eladósodást 
egyféle hazafias hőstett kellemetlen mellék-
hatásaként beállítani, mondván: mi lett volna 
akkor a Hazát megillető uniós támogatások-
kal, ha nem fejlesztünk, amihez pedig hitel-
re van szükség? Magyarán messzemenően a 
közérdeknek megfelelően jártak el kollégáink, 
amikor önkormányzati beruházásokhoz hi-
telt vettek fel, kötvényt bocsátottak ki, hiszen 
így maximálhatjuk az uniós források lehívá-
sát, ne maradjon bent a brüsszeli kasszában 
egyetlen Magyarországnak szánt euró sem.

Számomra az első reagálás bosszantó, ám 
közéleti szereplőnek hasonló bosszúságon túl 
kell lépnie. A második viszont nagyon is elgon-
dolkodtató, amit én a rendszer lényegéhez, an-
nak filozófiai alapjához tartozó hibának tekin-
tek, ezt pedig nem tudom szó nélkül hagyni.

Balfékek némasága
Szerző: Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere, a Magyar Faluszövetség elnöke

Az önkormányzatok hitelkonszolidációjának befejező aktusáról megszüle-
tett a politikai és törvényhozói döntés, mely szerint márciustól minden hazai 
településünk végleg megszabadul banki hitelétől. Adóssággal küzdő önkor-
mányzatok persze maradnak, hiszen egyrészt nemcsak bankadósság létezik, 
másrészt az azóta kormányengedéllyel felvett banki hitelek törlesztése sem 
kis gond helyenként, de hátha ennek rendezéséhez is kitalálnak valamit a po-
litikai döntéshozók.

Az önkormányzati rendszer állami konszoli-
dálása címszó alá a kormányzati kommuniká-
ció valamennyi települést hajlamos belevonni. 
Ennek helyretétele végett a hazafiatlan (talán 
nem hazaáruló) balfék kisebbség és a hitelát-
vállalásban érintett települések durva statisz-
tikai összevetésére vállalkozom. Megértéssel 
vagyok eközben minden, a hitelátvállalásban 
érintett kollégám iránt, nem vonva kétségbe 
a jó szándékukat. Sőt kifejezett együttérzé-
semet tolmácsolom mindazoknak, akik ál-
dozatává váltak annak az állami hitelátvál-
lalásnak, amely a gondosan megkomponált 
kötelező önkormányzati feladatellátó, ener-
giatermelő, vagy helyi bevételt biztosító más-
féle beruházásuk finanszírozási rendjét, ez-
zel egyének és közösségek jó lelkiismeretét, 
józan erkölcsi érzékét borította fel. Kétségte-
lenül voltak a hiteltörlesztés miatt kilátásta-
lan helyzetben lévő települések, amelyek va-
lóban rászorultak a megerősítésre (ez a latin 
szó magyar jelentése), ám a hitellel együtt is 
erejük teljében lévő települések megsegítése 
egyszerű pénzkidobásnak tekinthető. 

Külön említem a valóban néhány száz-
ezer forintnyi hitellel „pórul járt” települé-
sek körét, ugyanis az érintett 1677-ből 49 fa-

Szabó Gellért
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A nem érintett falvak lakosságszáma húsz 
és hétezer közötti, az átlag 850 lakos. Átlag 
alatti a nem érintett falvak 67 százaléka. 

Hitelátvállalásban részesült viszont 830 fa-
lu, amely nem haladja meg a 850-es átlag la-
kos-számot. Ez az érintett falvak 49 százaléka 
(közöttük 29 falu még 100 lakost sem szám-
lál). A 830 falutól átvállalt hitel összege 10,2 
Mrd forint, ez a falvak hitelátvállalási össze-
gének 14 százaléka. 

A legkisebb nem érintett város kétezer la-
kos alatti, a legnagyobb 24 ezerhez közeli, az 
átlag 7 200 lakos. Átlag alatti nagyságú a nem 
érintett városok 69 százaléka. Hitelátvállalás-
ban részesült ellenben 124 város, amely nem 
haladja meg a 7200-as átlagos lakosszámot (az 
érintett városok 46%-a). A tőlük átvállalt hitel 
összege 36,6 Mrd forint, a városi jogállásúak 
átvállalt teljes hitelének 15,5 százaléka.

Második megállapítás: nem döntő tényező a 
települések eladósodásában az iparűzési adó-
erő képesség sem. A szegények is meg tudták 
úszni, a tehetősebbek is eladósodtak. Sőt!

A nem érintett falvak átlagos, egy főre ju-
tó számított adóerő-képessége 16 ezer forint 
(47 forint és 2,4 millió forint/lakos között), és 
ez alatt van ezeknek a falvaknak a 85 száza-
léka. Az érintettek körében van viszont 182 
falu, amely ennél magasabb, akár 81-szeres 
adóerőképességgel rendelkezik.

A nem érintett városoknál az átlagos adó-
erő 45,5 ezer forint (5 ezer és 215 ezer között), 
és ez alatt van ezen városok 78 százaléka. A 
konszolidált városok között 27-nek ennél is 
nagyobb az adóerő-képessége, a legerősebbé 
éppen négyszerese.

A megyei jogú városok kivétel nélkül része-
sültek a hitelátvállalásban, csakúgy, mint a fő-
városi és minden kerületi önkormányzat.

A hitelkonszolidáció végső (2014. február 
vége) eloszlását, az egyes településtípusok 

iparűzési adóalapját, a 2011–13-ban a műkö-
dőképesség érdekében kapott önhiki-müki 
jellegű támogatás, valamint a népesség ará-
nyait az alábbi ábra mutatja (saját adatgyűj-
tés, illetve a kormany.hu oldalról).

(Az adatok a megyei önkormányzatoktól át-
vállalt 197,6 milliárd forintos hitel és a 8 mil-
liárd forintos önhiki nélkül értendők.)

Ha az első két oszlop adatait vizsgáljuk, a 

helyben képződött legjelentősebb jövedelem-
forrás, az IPA furcsa átterelődése tűnik fel. 
Ez pedig nem más, mint a falusi önkormány-
zatoknál (és a fővárosnál) keletkező, a műkö-
désük-fejlesztéseik finanszírozásához rendel-
kezésre álló IPA-hányad és a falvak hiteleit 
kiváltó támogatáshányad jelentős különbsé-
ge. Leegyszerűsítve: a főváros mellett a fal-
vak „segítettek be” a megyei jogú városok és 
városok hitelkonszolidációjának rendezésébe. 
Nem guruló forintokat jelent ez nyilván, de 
a falusiak helytállásából és mértékletes gaz-
dálkodásának megtakarításaiból jutott ren-
desen mindkét településtípusnak. Ha erre a 

Falu

Átvállalt
hitel %

IPA adóalap
(%)

Műk. tám.
2011–2013 %

Lakónépesség
%

Város

Megyei jogú városok

Budapest

25

33

35

7

37

23

28

12

33

38

29

17

20

32

31

hozzáállásra a balfék minősítés a megfelelő, 
akkor vállalom.

Tekinthető-e viszont követendő hazafiúi 
erénynek az, hogy a transznacionális pénz-
vadászat szellemiségét és módszereit a mi itt-
honi viszonyainkra másolva helyi közösségek 
vezetői – mélységes tisztelet a kivételnek – ka-
szinónak tekintik az országot? Ha akarsz, ját-
szol, és ha ügyes vagy nyerhetsz. Ha viszont 

nem játszol, legalább azzal járulj hozzá a jó tár-
sasághoz, hogy odaadod a zsetonjaidat azok-
nak, akik nem félnek kockáztatni, és jól akar-
ják érezni magukat.

Ez persze egy kegyetlen szerencsejáték, 
ami a települési közösségeket, lényegében 
egész társadalmunkat összetartó kötelékek 
szétfoszlásához, a megbízhatóság és polgári 
felelősség átértelmezéséhez vezet. Ha e két 
erény eredeti normarendszerének nem sike-
rül teret nyernie országos és helyi döntésho-
zóink körében, nincs az a szigorú kormány-
zati kontroll, ami képes lenne megállítani a 
szenvedélybetegeket a lejtőn.
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350, idén további 450 munkatársat iskoláztak 
be, akik levelező tagozaton szereztek felsőfokú 
államigazgatási szakképzettséget. Képzésükbe 
tartozott az ún. érzékenyítési kurzus is, továb-
bá a kapcsolatépítés és empátiafejlesztés, vala-
mint a konfliktuskezelés.

A helyettes államtitkár  az önkormányzatok 
törvényességi felügyeletének működését né-
hány számadattal mutatta be. Míg 2012-ben 
5700, addig 2013-ban 9400 törvényességi fel-
hívás történt. Bírósági szakaszba jutott 84, il-
letve 85 ügy, bírságot 2012-ben 15, 2013-ban 35 
alkalommal szabtak ki.

A felszólalók a köztisztviselői illetményalap-
pal, az adatszolgáltatásnál tapasztalható infor-
matikai nehézségekkel, a kistelepülési polgár-
mesterek javadalmazásával, a közös hivatalok 
működésének nehézségeivel kapcsolatban fo-
galmazták meg észrevételeiket.

Ezután Tóbiás Ferenc, a Bács-Kiskun Me-
gyei Földhivatal vezetője tartott előadást az 
új földforgalmi szabályozás önkormányzatok-
ra háruló feladatairól. A hallgatóság általános 
elképedéssel fogadta a helyi földbizottságok 
megalakításával és működésével kapcsolato-
san elsősorban a jegyzőkre háruló teendők so-
rát, de a képviselő-testület döntőbírói szerepe 
a földbizottság állásfoglalása elleni kifogás el-
bírálásában is eddig nem ismert kényes hely-
zeteket vetít előre.

Tóbiás Ferenc elmondta, hogy a tekintélyes 
terjedelmű és igen összetett joganyag megis-
merése és gyakorlati alkalmazása még további 
szabályozások sorát válthatja ki.

Végül a két házigazda polgármester beszélt 
saját települése néhány jó gyakorlatáról. Jakab-
szálláson a civil szervezetek működésének jelen-
tőségét, a részvételüknek köszönhető közösségi 
életet emelte ki Szabó Mihály, Csáki Béla pedig 
a Fülöpjakabon igen elterjedt biogazdálkodás 
közösségerősítő szerepét hangsúlyozta.

Végül a házigazda település polgármestere 
ismertette Pilisszentlászló–Szentendre Közös 
Önkormányzati Hivatalának működését. Ezt 
követően a Magyar Faluszövetség elnökségi 
ülést tartott, amelyen a program továbbfoly-
tatásának részleteit beszélték meg.

Jakabszállás
Az Aero Hotelben megtartott rendezvényen 
Csáki Béla, Fülöpjakab, illetve Szabó Mihály, 
Jakabszállás polgármestere köszöntötte a részt-
vevőket, majd Szabó Gellért elnök adott rövid 
ismertetőt a MANORKA Projektről. Ezt köve-
tően a területi közigazgatás átalakításának ön-
kormányzati tapasztalatairól Kovács Miklósné 
helyettes államtitkár (KIM) tartott előadást. 
Elmondta, hogy a kormány ezt a tevékenységét 
a Jó Állam megteremtésének célkitűzését és lé-
péseit meghatározó Magyary Zoltán Program 
szerint végzi, amelynek már készül a folytatása. 
A korábban összegabalyodott állami és önkor-
mányzati funkciók zavart okoztak az ügyinté-
zésben, a közszolgáltatásban, és végső soron ez 
volt az oka a települési feladatok és azok finan-
szírozása terén kialakult aránytalanságoknak is. 
A létrehozott területi közigazgatási egységek és 
a hozzájuk integrált szakigazgatási szervek kö-
zött folyamatos a kapcsolat, közös gondolkodás 
valósul meg az ügyfél érdekében. Hamarosan 
megkezdik működésüket a kormányablakok-
ban az integrált ügyfélszolgálatok, ahol 2500 
féle ügy elintézése lesz majd lehetséges. Tavaly 

Pilisszentlászló
Az 1200 lelkes hegyi falu Szlovák Közösségi 
Házában negyven polgármester, jegyző, ön-
kormányzati szakember gyűlt össze. A rendez-
vényen először Illés György, a község polgár-
mestere köszöntötte az egybegyűlteket, majd 
Szabó Gellért, a rendező szervezet elnöke is-
mertette a projekt célkitűzéseit és eddigi ered-
ményeit, illetve aktuális faluszövetségi ügyek is 
szóba kerültek. 

Dietz Ferenc, a projektgazda, a TÖOSZ társ-
elnöke, Szentendre város polgármestere köszön-
tötte a meghívott előadókat, és hangsúlyozta a 
program fontosságát, hasznosságát.  Az első 
előadást Bekényi József, a Belügyminisztérium 
főosztályvezetője tartotta Egyévesek az önkor-
mányzati hivatalok címmel. Részletesen ismer-
tette az új önkormányzati törvény generálta vál-
tozásokat, a hivatalok hatáskör- és feladatkör 
változásának körülményeit, a közös önkormány-
zati hivatalok létrejöttét, s a velük kapcsolatos 
állami tapasztalatokat, a végrehajtás nehézsé-
geit. Nem titkolva azt sem, hogy ahol a közös 
hivatal állami beavatkozásra tudott csak létre-
jönni, ott a főosztályvezető megítélése szerint 
elsősorban a helyi szereplők együttműködési 
készsége hiányzott.  A második előadó – szin-
tén a Belügyminisztériumból – Papp Magdol-
na Emese főosztályvezető asszony volt, aki Költ-
ségvetés 2014 – rendeletalkotás előtt címmel a 
2014. évi önkormányzati költségvetések elké-
szítéséhez nyújtott háttérinformációt.

Megkezdődtek a workshopok
A Norvég–Magyar Önkormányzatok MANORKA kapacitásépítési programjának 
keretében 2014. január 22-én Pilisszentlászlón (Pest megye), február 27-én pe-
dig a Bács-Kiskun megyei Jakabszálláson tartott konferenciát a projekt egyik 
társszervezője, a Magyar Faluszövetség.
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mán újságcikkek, helyi rádió- és televízió ri-
portok is tájékoztatták a lakosságot.

–  Van-e még tervük, amelyben számíta-
nak a Norvég Alapok segítségére? 

– Folyamatosan nyomon követjük a Nor-
vég Alapok által kiírt pályázatokat, és keres-
sük azon lehetőségeket, amelyekre városunk-
nak nagy szüksége lenne.

Mórahalom mintatanyái
A Norvég Alapok teljes támogatási összegé-
nek mintegy negyedét a környezetvédelem 
valamely részének megvalósítására kíván-
ták fordítani. Ebből részesült a Szeged köze-
li Mórahalom is az elnyert több mint másfél 
millió euró támogatással.

–  Mire fordították a pénzt? – kérdeztem  
Nógrádi Zoltánt, a település polgármesterét.

– Először is fúrtunk egy 1400 méter mély 
termál kutat. Azután építettünk mintatanyá-
kat, üvegházat. A mintatanyákra napeleme-
ket helyeztünk fel, és önfenntartó gazdálko-

illetve rámpák megépítésével. Akadálymentes-
sé váltak a tantermek, továbbá parkolót építet-
tünk mozgáskorlátozottak részére. Elkészültek 
az indukciós hurkok, amelyek a hallássérültek 
számára teszik lehetővé, hogy egy központi ké-
szülék és a behálózott épület segítségével össze-
köttetést létesíthessenek a hallókészülékkel, fel-
hangosítva a hangokat, szavakat. Kihelyeztünk 
a szükséges helyekre Braille-írással ellátott tá-
jékoztató- és információs táblákat.

–  Mikor kezdődött és mikor fejeződött be 
az akadálymentesítés?

– 2008-ban nyújtottuk be a pályázatunkat, 
2009-ben nyertük el a támogatást. A végrehaj-
tási szerződést 2009-ben írtuk alá, s a mun-
ka 2011-ben befejeződött be. 

–  Tudják-e a város lakói, hogy ez a fejlesztés 
a Norvég Alapok segítségével jött létre?

–  Az iskolákon emlékeztető tábla hirdeti, 
hogy a Norvég Alapok segítségével történt az 
esélyegyenlőség megteremtése az akadálymen-
tesítés révén. A projekt lebonyolítása folya-

Akadálymentesítés 
a százhalombattai iskolákban
A fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 
megteremtésére, intézmények akadálymente-
sítésére kiírt pályázaton 597 644 eurót nyert 
a százhalombattai önkormányzat célja meg-
valósítására.

–  Kizárólag komplex akadálymentesítési 
átalakításokra lehetett támogatást nyerni – 
tudtuk meg Kirinovits Évától, a Polgármeste-
ri Hivatal pályázati referensétől. – Ennek se-
gítségével négy általános iskolánkban egyenlő 
esélyű és teljes körű hozzáférést tudtunk biz-
tosítani a mozgássérült, hallássérült, látássé-
rült, értelmileg akadályozott, autista és hal-
mozottan fogyatékos személyek számára. 

–  Milyen konkrét segítséget sikerült kiépíteni?
– Minden iskolában építettünk liftet, ame-

lyek a mozgássérült vagy rászoruló személyek 
közlekedését segíti. Kialakítottunk mindenütt 
mozgáskorlátozottak részére is alkalmas mellék-
helyiségeket. Ugyancsak elvégeztük az épületek 
külső környezetének és a bejáratoknak az aka-
dálymentesítését automata ajtók felszerelésével, 

Segített a Norvég Alapok program
Szerző: Hajós Anna újságíró

A hazai önkormányzatok legtöbbje tisztában van avval, hogy növelnie kell te-
lepülése lakosságmegtartó erejét. Sokat segítenek ebben az EGT és Norvég 
Finanszírozási Mechanizmusok pályázatai, amelyek az európai társadalmi és 
gazdasági egyenlőtlenségek csökkentését tűzték ki célul. 2004 és 2009 között 
Norvégia mintegy 1,3 milliárd eurót fordított erre. Ebből Magyarországon 135 
millió euró (34,5 milliárd forint) vált elérhetővé. A kiemelt területek (a fogyaté-
kossággal élők esélyegyenlősége, az európai örökség megőrzése, a környezet-
védelem) egy-egy érintett önkormányzatát kerestük meg, hogy megtudjuk, 
mennyire volt eredményes a pályázatuk megvalósítása.

Mórahalom
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dói modellt mutatunk itt be. Készült 1000 
négyzetméteres üvegház, foglalkoznak ál-
lattartással, tanyai turizmussal. Van fürdő-
ház, fűszerkert. Olyan modellt próbáltunk 
bemutatni, hogy a tanyai létforma a hozzá 
kapcsolódó gazdálkodással, termeléssel és 
turisztikával, a megújuló energia segítségé-
vel hogyan tud piacképes „csomagként” meg-
élhetést biztosítani.

– Kinek a kezében van a mintatanya?
– A város kezeli, és a különböző elemeit ki-

adtuk üzemeltetésre. Például a város a köz-
munkaprogram segítségével hasznosítja az 
üvegházat. A megtermelt javakat a fenntartás-
ra fordítjuk. Ott laknak gazdálkodók, a szál-
láshelyet egy másik partnerünk üzemelteti. 
8-10 főnek ad munkát a mintatanya.

– Mi a célja a projektnek?
– Egyrészt bizonyítani kívánjuk, hogy tanyán 

is lehet olyan életminőséget teremteni, mint 
bármelyik városban, másrészt, hogy a megújuló 
energiaforma és a hozzá kapcsolódó termelés 
működőképes gazdasági modellt jelent. Építve 
a helyi termékekre és a turizmusra. A tanyáról 
út vezet a híres mórahalmi fürdőhöz.

– Pályáznak még további norvég projektre?
– Igen. Beadtunk egy önkormányzati ka-

pacitásfejlesztésre irányuló pályázatot, ezt az 
infrastruktúrát fejlesztenénk tovább egy idős-
gondozási modellel, és nyújtottunk be vízpót-
lásra vonatkozó pályázatot. Megvalósításához 
csatornán, vízvezetéken, átemelő szivattyúk 
segítségével teremtjük meg az öntözési lehe-
tőséget: a Tiszáról hozunk fel vizet és ezt te-
rítjük szét a homokhátságon. Ez az előzetes 
számítások szerint Algyőtől Röszkéig, négy 
települést érintve, közös projektként mint-
egy 400 millió forintba kerülne.

Megújult a sümegi püspöki palota
A Norvég Alapok által nyújtott támogatás 
második legjelentősebb területe az összes 
kedvezményes országot tekintve „az euró-
pai örökség megőrzése” kulturális projekt. 
Ebből részesült Sümeg is.

– Múlt, jelen és jövő a 400 éves püspö-
ki palotában című pályázatunkkal egymil-
lió eurót (mintegy 300 millió forintot) nyer-
tünk – ismertette Rátosi Ferenc polgármester. 
– Sikeres projekt volt, mert fel tudtuk újíta-
ni a palota homlokzatát, kicseréltük a nyílá-
szárókat, tehát külsejében megújult az egész 
palota. A barokk épületet Padányi Bíró Már-
ton püspök építtette az 1700-as években, és 
ez volt a Veszprémből áthelyezett szállása. 
(Bár ő a sümegi várban szerette volna palo-
táját megépíteni, de Mária Terézia ezt nem 
engedélyezte. A hagyomány szerint ezért az-
után a püspök úr, aki kemény, katonás em-
ber volt, le is szidta a királynőt.) A pályázat 
előírta, hogy foglalkoztatnunk kell embere-
ket, ez is megtörtént. Miután eddig üresen 
állt az épület, most a működtetéshez nyolc 
szakemberre van szükség. 2011-ben kezdtük 
a homlokzat felújítást, és gyakorlatilag négy 
hónap alatt be is fejeztük. 

– A kapott összeg elég volt a munkálatok 
elvégzéséhez?

– Igen. A fenntartás sem okoz gondot.
– Milyen funkciót kapott a palota?
– Kiállításoknak, rendezvényeknek ad he-

lyet, valamint nyári színháznak. Esküvők hely-
színe is. Itt helyeztük el például a nagysikerű 
„Nyolcak” kiállítást.

– Nyárra már elkészült a programjuk?
– Tervezzük Udvardi Erzsébet festőművész 

munkáinak kiállítását. Jelenleg is látható Horváth 
Márton üvegművész, Kajári Gyula festőművész 

tárlata, a „Nyolcak”, Mindszenty József hercegprí-
más emlékkiállítás és a nemzetközi lovagrendek 
kiállítása. Lesznek színházi előadások is.

– Tudatosult az emberekben, hogy a palo-
ta megújulása a Norvég Alapok támogatásá-
nak eredménye?

– Tábla hirdeti ezt a tényt, emellett a nor-
vég zászlót kitettük az erkélyre a magyar és 
uniós zászló mellé, ott lengenek. Benn a pa-
lotában is ismertetjük, hogy a megújulás a 
segítségükkel történt.

– Tervezik-e, hogy ismét pályáznak valami-
lyen területen a norvégek támogatására?

– Szeretnénk további összegeket elnyerni, 
mert az épület teljes felújítása egymilliárd fo-
rintba kerülne, ezért ahogy megjelenik az új 
kiírás, mi pályázunk.

Sümegi püspöki palota
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mezzük, felmérjük és norvég mintára, kísér-
leti jellegű konkrét lépéseket próbálunk beve-
zetni magyar önkormányzatoknál is.

2013 tavaszán széles körű felmérést készí-
tettünk arról, hogy milyen típusú és gyako-
riságú erőszakos eseteknek vannak kitéve az 
önkormányzati köztisztviselők (csak a hivatali 
alkalmazottakra összpontosítottunk ezúttal), 
a polgármesterek és a jegyzők. Az alapfelve-
tés, miszerint az önkormányzatok ténylege-
sen ki vannak téve az erőszaknak és fenyege-
tettségnek, sajnos igaznak bizonyult. 

A legfontosabb megállapítások
■  Az ügyfelek részéről a hivatalt fenyegető 
erőszak komoly veszélyt jelent mind a hiva-
talra, mind a hivatali dolgozókra nézve

–  mert a problémás esetek nagyon gyako-
riak, egyetlen év alatt az önkormányza-
tok szinte mindegyikében előfordult va-
lamilyen incidens;

–  mert az esetek súlyossága számottevő: az 
esetek mintegy fele tartalmazott szóbeli 
vagy fizikai fenyegetést;

–  mert a fenyegetettség mértéke időben, az 
elmúlt egy évben is növekedett.

■  A fenyegetettség térben, önkormányzat tí-
pusok és szakterületek szerint eltérő.

–  Az ország legszegényebb észak-észak-
keleti régióiban és a leggazdagabb kö-
zép-magyarországi régiójában a legma-
gasabb a fenyegetettség.

–  Számukat tekintve a köztisztviselőket 
éri a legtöbb incidens, létszámarányá-
ban az önkormányzati felső vezetést is 
hasonlóan érinti. (A beszámolók alap-
ján a köztisztviselők esetei a súlyosab-
bak, ám elképzelhető, hogy a magasabb 
beosztásban dolgozó vezetők – az esetek 
számukra kényesebb volta miatt – haj-
lamosabbak voltak a súlyosabbnak szá-
mító eseteket is enyhébbnek feltüntetni, 
esetleg eltitkolni.)

–  A hivatalon belüli szakterületek közül a 
szociális, az adóügyek és az építésügy mi-
nősül a leginkább fertőzöttnek.

■  Kiemelt problémának tekinthető, hogy a 
hivatal egyáltalán nem vagy csak ritkán re-
agál az esetekre akár érzéketlenség, akár lá-
tencia folytán.
■  Végső soron a dolgozók ezért elégedetle-
nebbek a munkahelyükkel.
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Harmadik oldali erőszak

Norvég partnerünkkel, a KS-sel 2009-ben 
kezdtünk először közös projekt megvalósí-
tásába, a Polgármester Akadémiát is magá-
ban foglaló képzési tevékenységekbe. Norvég 
mintára 2009-2010-ben elindítottuk a Képvi-
selők Képzése programot és az oktatásügy, az 
orvosi ügyeleti ellátás, a közmunkaprogram 
és a megújuló energiák területén a Tapaszta-
latcsere Programot. Az önkormányzatoktól 
érkező visszajelzések szerint nagy szükség 
van hasonló projektekre: a tudást meg kell 
osztani és ki kell cserélni egymással.

A KS és a norvég szakszervezet ezért be-
mutatta nekünk a munkaadók és munkavál-
lalók érdekképviseleteinek együttműködé-
si rendszerét, ékesen bizonyítva a párbeszéd 
kultúrájának sikerét és hasznát. 

A Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 
2009-2014 „Méltányos Munka és Háromol-
dalú párbeszéd” programjának keretében elő-
készítettünk egy projektet, amely az ügyfe-
lek erőszakos cselekedeteinek megelőzésére 
szolgál az önkormányzatokban. Norvégiában 
már 30 évvel ezelőtt törvény született a mun-
kavállalók méltányos munkakörülményeiről. 
Projektünkkel arra vállalkoztunk, hogy kiele-

Összefogással a méltányos 
munkakörülményekért
Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

2012 vége óta dolgozik négy projektpartner az önkormányzatok és azok munkatársai ellen előforduló erőszak meg-
előzéséért. A TÖOSZ vezette összefogás hazai partnere a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati 
Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), fő norvég partnere a Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége 
(KS), valamint a norvég szakszervezet, a Norvég Önkormányzati Alkalmazottak Szakszervezete (Fagforbundet).



■  Összegzésképpen tehát viszonylag gyors 
beavatkozást igényel a probléma.
(A teljes tanulmány a www.toosz.hu oldalon ol-
vasható a projekt elnevezése alatti felületen.)

Mi történt eddig?
A fenti kutatással párhuzamosan miniszté-
riumok, önkormányzati vezetők és alkalma-
zottak képviselői két tanulmányúton vettek 
részt Norvégiában. Mindkét utazásról részle-
tesen beszámoltunk újságunk hasábjain. (Az 
ÖNkormányzat korábbi lapszámai a TÖOSZ 
honlapján – www.toosz.hu – elérhetőek.) Cé-
lunk az volt, hogy minél több információt és 
tapasztalatot nyerjünk mind a szabályozás ol-
daláról, országos és helyi szintről, mind pedig 
a gyakorlati lépésekről: mit és miképpen tehet 
egy önkormányzat alkalmazottai és a képvi-
selők biztonságos és méltányos munkakörül-
ményeinek megteremtésére érdekében.

A tapasztalatok alapján magyar partnerek 
szakértői kidolgoztak egy útmutatót, amely-
ben fellelhető a részletes magyar szabályozási 
környezet, valamint a kezdeti szervezeti lépé-
sek annak érdekében, hogy a párbeszéd mód-
szerét követve megelőzzük az erőszakos ese-
tek lehetőségét is.

Felhívásunkra számos önkormányzat je-
lezte érdeklődését, hogy részt venne a kísér-
leti lépések bevezetésében. A projektpartne-
rek képviselői igyekeztek úgy kiválasztani a 
résztvevőket, hogy minden nagyságú és tí-
pusú önkormányzat képviselve legyen, más-
részt olyanokat részesítettek előnyben, akik 
a kutatási szakaszban minél szélesebb kör-
ben kitöltötték kérdőívünket.

Hat önkormányzatnál kezdődtek el az elő-
készületek: Budapest XVI. kerület; Berhida, 
Alsóörs, Pápa, Kisújszállás és Törökbálint. 
Először 2013. október 14–15-én, Budapesten 
volt egy előzetes felkészítő tréning a hat ön-

kormányzat képviselőinek, ezt követően 2014. 
március közepéig négy helyenszínen kezdő-
dött el a konkrét munka.

Eredmények
A hat önkormányzat szerződéses kötelezett-
séget vállalt arra, hogy a munkavállalói és a 
munkaadói oldallal összefogva, közösen ala-
kítanak ki szervezeti szabályozást munka-
vállalóik nagyobb védelmére az ügyfelek ré-
széről érkező fenyegetés és erőszak ellen. Ez 
önmagában is szép eredménynek tekinthető a 
munkavállalókat képviselő MKKSZ és a veze-
tést képviselő TÖOSZ szempontjából is.

Konkrét eredménynek értékeljük a kor-
mányzati oldal (BM, KIM és NGM) képviselő-
inek szakmai támogatását, amelyben ígéretet 
kaptunk arra vonatkozóan, hogy ha jogsza-
bályi változtatásokat javaslunk a biztonsá-
gosabb munkahelyek megteremtése érdeké-
ben, együttműködnek és készek az esetleges 
változtatásokra.

Mi történt a kísérleti tréningeken?

Budapest Xvi. kerület
A háromnapos tréningen 2014. február 10–12. 
között a kerület 20 munkavállalója vett részt 
Ancsin László jegyző vezetésével. Krémer And-
rás vezető szakértő munkáját Sigrid Engen, a KS 
szakértője támogatta, aki a norvég Fredrikstad-
ból érkezett, ahol az ügyféloldali erőszak meg-
előzésére már sok éve nagy hangsúlyt fektetnek. 
Sigrid Engen évek óta képzi a budapesti kerüle-
téhez hasonló nagyságú norvég önkormányzat 
vezetőit és alkalmazottait a méltányos munka-
körülmények megteremtésére.

A XVI. kerületi önkormányzat dolgozói ha-
sonló lépéseket terveztek meg a három nap 
alatt vezetésük bevonásával. A tréninggel kez-
detét vette a közös munka, és októberig meg is 

valósítják, hogy önkormányzatuk ne csak ügy-
félbarát, hanem „ügyintézőbarát” is lehessen. 
A visszajelzések alapján valamennyi tréning 
résztvevői elégedetten távoztak, ám az első, 
a budapesti kapta a legkevesebb pontszámot. 

Pápa
Pápa város önkormányzati munkatársainak 
részvételével tartott tréninget a TÖOSZ és 
MKKSZ az ügyféloldali erőszak megelőzésé-
ről 2014. február 24–26-ig. A norvég támoga-
tással megvalósult közös projektben ez volt a 
második kísérleti képzés.

Az önkormányzat tizenhárom munkatársa 
vett részt a Krémer András által vezetett há-
romnapos tréningen. Előadást tartott Boros 
Péterné, a Magyar Köztisztviselők és Közal-
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kalmazottak Szakszervezetének (MKKSZ) 
főtitkára, Fehér József, az MKKSZ szakér-
tője és Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára 
is. A Norvégiában jól bevált módszerek át-
ültetése a hazai viszonyok közé a tapaszta-
latok szerint megvalósítható. Ezt egyaránt 
alátámasztja a fővárosi és a pápai képzés, 
ugyanis mindkét település önkormányzata 
tervezi, a képzési tananyagra építve a min-
dennapi munka során alkalmazni fogja a 
norvég szisztémát.

kisújszállás és törökbálint
A tréninget hasonló tematikával rendez-

ték meg Kisújszálláson Törökbálint Önkor-
mányzatával összefogva 2014. március 3-5. 
között – a részvevők teljes elégedettségére. 
Az első budapesti találkozó egyik fő vívmá-
nya volt ugyanis, hogy a két önkormány-
zat együttműködve képzelte el a megvaló-
sítást, felismerve, hogy sokat tanulhatnak 
egymástól azokban a szakaszokban, ami-
kor az önkormányzatok önállóan tekintik 
át a lehetséges lépések körét. Ez valameny-
nyi önkormányzatnál azt jelenti, hogy meg-
választják a hivatalban a biztonsági képvi-
selőt, akinek feladata lesz a fenyegetés és 
erőszakos esetek nyilvántartásának ösz-

szegyűjtése, a szakszervezettel és az ön-
kormányzattal rendszeresen felülvizsgál-
va a lehetséges megelőző intézkedéseket. 
Az erőszakos eseteket „esetlap” nevű for-
manyomtatvány segítségével gyűjtik. Az 
esetlapokat minden kísérleti programban 
részt vevő önkormányzat összeállította a 
tréning harmadik napján. 

Az önkormányzati munka hatékonyságát 
nagymértékben befolyásolja az a tényező, 
amelyet az ügyfelek munkavállalókat befolyá-
soló, „erőszakos” magatartása jelent. Ez nem 
kezelhető csak jogi oldalról, hanem komplex 
programokra van szükség.

A tréningen az érintett önkormányzatok 
vezető tisztségviselői, valamint a hivatalok-
ban dolgozó köztisztviselők vettek részt. A 
tréninget Krémer András vezető tréner tar-
totta, a három nap során előadást tartott Bo-
ros Péterné, az MKKSZ főtitkára, Fehér Jó-
zsef, az MKKSZ szakértője és Steiner Erika, 
a TÖOSZ főtitkár-helyettese is.

A kisújszállási tréning is megerősítette, 
hogy a norvég módszer jól átültethető a ha-
zai viszonyok közé. 

Kisújszállás és Törökbálint önkormányza-
tainak jegyzői és a hivatalok munkatársai a 
tréning során erős elkötelezettséget mutat-
tak az iránt, hogy egy, a megelőzést és védel-
met szabályozó hatékony belső eljárásrend 
támogassa az önkormányzatok munkavál-
lalóinak védelmét az esetleges erőszak vagy 
fenyegetettség ellen.

Az önkormányzatok vállalták, hogy konk-
rét gyakorlati intézkedéseket is tesznek a he-
lyi projektek megvalósítása érdekében. A két 
önkormányzat megállapodott abban, hogy fo-
lyamatosan egyeztetnek a készülő belső eljá-
rásrendről és a tapasztalatok összegzéséről 
közös workshopot tartanak majd szakértők 
közreműködésével.

Berhida város és alsóörs község
A tréning összességében igen jó értékelést 
kapott, az 5 pontos skálán átlagosan 4,4 kö-
rüli pontszámot.

A negyedik háromnapos program (márci-
us 10–12.) sajátossága, hogy egy kisváros és 
egy kisközség hivatalnokai és önkormányza-
ti vezetői vettek benne részt. Berhida város 
képviseletében Nyírő István alpolgármester 
és Cseh Tamás jegyző, valamint tizenöt köz-
tisztviselő, míg Alsóőrs község részéről Heb-
ling Zsolt polgármester és Báró Béla jegyző 
mellett, egy hivatali munkatárs vett részt a 
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időszak európai uniós fejlesztési program-
jainak önkormányzati vonatkozásairól, kie-
melten a vidékfejlesztés ügye; a polgármes-
ter jogállására, javadalmazására vonatkozó 
kérdések megvitatása) mellett megvitatják a 
harmadik, ez esetben az ügyfelek oldaláról 
érkező fenyegetés és erőszak megelőzésének 

tréningen. A program összegzésén Berhi-
da polgármestere, Pergő Margit is kifejezés-
re juttatta a téma iránti elkötelezettségét. A 
tréninget Krémer András vezető tréner tar-
totta, Kovács Anna közreműködésével. A há-
romnapos program első napján előadást tar-
tott Boros Péterné, az MKKSZ főtitkára és 
Fehér József, az MKKSZ szakértője, valamint 
Zongor Gábor, a TÖOSZ főtitkára is. 

A kísérleti tréningek végeztével megkezdő-
dik mind a hat vállalkozó önkormányzatnál 
a tényleges munka, megalkotják az esetlapo-
kat, és elkezdik a munkahelyi párbeszédet és 
a helyi szabályozás átalakítását. A jelenlévők 
kezdeményezték, hogy a hat önkormányzat 
érintett szereplői között jöjjön létre közvet-
len együttműködés, a hálózatépítés, a munka 
hatékonyságának növelése érdekében.

Mi várható ezután?
Most kezdődik az a szakasz, ami a kísérletek 
szempontjából a legizgalmasabb: milyen sza-
bályozások születnek? Mennyire lesznek kü-
lönbözőek egymástól? Javul-e az önkormány-
zati munka hatékonysága? Elégedettebbek 
lesznek-e a hivatalnokok a munkakörülmé-
nyeikkel? Elégedettebbek lesznek-e az önkor-
mányzati vezetők a hatékonyabb munkatár-
sakkal? Elégedettebbek lesznek-e az ügyfelek 
a hatékonyabb ügyintézéssel? A válaszadás 
nem könnyű, mindenesetre a TÖOSZ és az 
MKKSZ mindent megtesz a résztvevők tá-
mogatása érdekében. 

Reméljük, a tréningeken elhangzottak 
minden önkormányzatnak segítségére lesz-
nek. Projekttapasztalatainkról és eredmé-
nyeinkről az MKKSZ-szel közösen megyei 
fórumsorozatot szervezünk, a táblázatban 
szereplő helyszíneken és időpontokban.

Számos fontos és aktuális önkormány-
zati téma (tájékoztató a 2014-2020 közötti 

 

Megye Időpont Helyszín

Győr-Moson Sopron1. 2014. április 9. Beled

Komárom-Esztergom2. 2014. április 10. Réde

Borsod-Abaúj-Zemplén3. 2014. április 16. Miskolc 

Somogy megye4. 2014. április 17. Tab

Nógrád megye5. 2014. április 23. Magyarnándor

Fejér megye6. 2014. április 24. Velence

Heves megye7. 2014. április 29. Lőrinci

Tolna megye8. 2014. április 30. Cikó

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye9. 2014. május 6. Ajak

Hajdú-Bihar megye10. 2014. május 7. Hajdúszoboszló

Baranya megye11. 2014. május 14. Pécs 

Vas megye12. 2014. május 16. Répcelak

Csongrád megye13. 2014. május 20. Balástya

Zala megye14. 2014. május 21. Zalaszentgrót

Veszprém megye15. 2014. május 22. Pápa

Bács-Kiskun megye16. 2014. május 27. Bugac

Békés megye17. 2014. május 28. Csorvás

Pest megye18. 2014. május 29. Szentendre

Jász-Nagykun-Szolnok megye19. 2014. június 3. Cserkeszőlő

lehetőségeit; konkrét esetek elemzésével. A 
téma szempontjából legizgalmasabb a 2014. 
június 12-i konferencia lesz, ahol a kísérlet-
ben részt vevő hat önkormányzat képviselői 
bemutatják eredményeiket. E rendezvény kí-
nál keretet a 25 éves TÖOSZ jubileumi kül-
döttgyűlésének is.
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További információ: www.magyartakarek.hu 



A Leier Hungária Kft. és a LAFARGE Cement Magyarország Kft.
közös pályázata kistelepülések számára

„MEGÚJULNAK KÖZTEREINK!”
- környezettudatos közterület-felújítás

További információk és a pályázati feltételek: 

Pályázzon és nyerje meg a főterének felújításához szükséges 
teljes térkő-mennyiséget!

A pályázat időtartama: 2013.10.01. – 2014.05.31.
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