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Szerző: Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
átalakításának konstrukciója és jelenlegi helyzete

Szövetségünk folyamatosan részt vesz az átala-
kítási folyamatban. 

A kérdés az, hogy jó-e ez az irány és mit 
kell tennie a településeknek. 

Válasz: azzal, hogy a bevételi oldal nincs 
azoknál, akik a munkát elvégzik – közgaz-
dasági abszurd. Nincs más irány, különben 
mindenki csődbe megy.

A jelenlegi, kialakult közszolgáltatási rend-
szer nem önfenntartó, és önmagában nem 
elégséges az Európai Unió által meghatáro-
zott kötelezettségek teljesítéséhez, valamint 
nem motivál a hasznosításban rejlő gazdasági 
lehetőségek kiaknázására. Ezért szükség van a 
jelenlegi közszolgáltatási rendszer a már meg-
kezdett úton történő további átalakítására.

A holding alapú közszolgáltatási rendszer 
célja egy, a szolidaritás elvét figyelembe vevő, 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban 
rejlő források aktiválásával, állami támoga-
tás nélkül fenntartható, optimalizált rend-
szer kialakítása.

A megoldás alapelve nem más, mint az egy-
séges nonrofit közszolgáltatási rendszer kiala-
kítása nullszaldós működéssel. 

A hulladékgazdálkodás hazai rendszerének 
átalakítása az alábbi konkrét lépéseket igényli:

 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV tör-
vény (a továbbiakban: Ht.) módosítása, 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 
átfogó, egységes koncepciójának meg-
teremtéséhez szükséges rendelkezések, 
felhatalmazások beépítésével.

Szerintem és a Nemzeti Hulladékgazdál-
kodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-
nél folytatott tárgyalások alapján a Ht. 
módosítása nem lehetséges (nagyon kel-
lene egy új), kormányrendeletek sokasá-
gát kell majd módosítani.

 • A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koor-
dináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiak-
ban: Holding) létrehozása egy új állami 
tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 
alapításával, az állami hulladékgazdálko-
dási közfeladatok gyakorlására, e körben 
kiemelten a közszolgáltatási díj (a lakos-
ság által fizetett rezsicsökkentett díj fenn-
tartása) beszedésére, és az ehhez kapcso-
lódó kintlévőségek kezelésére, továbbá 
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
önkormányzati vagyon vagyonkezelé-
sére, amennyiben az önkormányzatok 
a vagyonkezelésre a Holdingot önkénte-
sen felkérik.
Ez megtörtént. Innentől kezdve minden 
önkormányzati vezetőnek, akinek van 
hulladék gyűjtésével és ártalmatlanítá-
sával foglalkozó cége, kötelezően együtt 
kell működnie ezzel az állami céggel, 
ugyanis amennyiben nem teszi, elesik a 
bevételtől és a cége csődbe megy. 

 • Országos Hulladékgazdálkodási Közszol-
gáltatási Terv készítése, amely biztosítja a 
közszolgáltatás szervezeti és területi felépí-
tésének optimalizálását, a közszolgáltatás 
színvonalának egységesítését.

Megtörtént: elolvasható, megtalálható a 
Holding honlapján. Ebből ki lehet olvasni 
az irányt és azt is, hogy nagyobb területi 
koncentráció fog következni, aminek az 
eredménye az lesz, hogy a több mint 170 
hulladékgazdálkodással kapcsolatos cég 
száma le fog redukálódni viszonylago-
san 40-50 közé. Ennek az értelme az, hogy 
hosszú távon fenntartható és logisztikai-
lag, technikailag életképes és finanszíroz-
ható homogén egységek jöjjenek létre, és a 
szolgáltatás vertikumában a teljes palet-
tát tudják nyújtani.

A holding alapú közszolgáltatási 
rendszer működésének főbb jellemzői
A hulladékgazdálkodási közfeladat állami és 
önkormányzati közfeladatból áll:

 • az önkormányzat továbbra is megtartja 
a hulladékgazdálkodással kapcsolatos 
önkormányzati feladatait: 

 – közszolgáltató kiválasztása, 
 – adott esetben működtetése, 
 – helyi közszolgáltatásra vonatkozó ren-
deletalkotás;

 • az állam pedig 
 – egyrészt kialakítja a hulladékgazdál-
kodási közszolgáltatás országos tervét; 

 – ehhez igazodóan megállapítja, hogy egy 
fejlesztés megfelel-e a tervnek; 

 – meghatározza a minimális hulladék-
gazdálkodási közszolgáltatási színvo-
nalat területenként; 
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 – meghatározza a közszolgáltatási díjat; 
 – meghatározza a szolgáltatási díjat, 
amelyet a helyi közszolgáltatást el látó 
szervezeteknek fizet; 

 – ellátja a központi koordinációs felada-
tokat, illetőleg a díjbeszedést és a kint-
lévőség kezelést.

A fentiek alapján négyoldalú jogviszony jön 
létre: a lakos – az állam (nevében a Holding 
jár el) – az önkormányzat – a helyi közszol-
gáltató között:

1. a közszolgáltató jogszabály alapján köte-
les az ellátott szolgáltatásról adatot szol-
gáltatni az államnak;

2. az állam szolgáltatási díjat fizet a helyi 
közszolgáltatónak, mely egy normatív 
alapon meghatározott alapdíjból indul 
ki, és a közszolgáltató által adott adat-
szolgáltatásban szereplő feltételeknek 
megfelelően kerül korrigálásra jogsza-
bályban rögzített korrekciós tételekkel;

3. a közszolgáltató begyűjti a hulladékot a 
lakosoktól;

4.  lakosok díjat fizetnek a közszolgáltatásért 
az állam (Holding) részére, mely díjfize-
tési kötelezettség törvény alapján áll fenn, 
amely alapján az állam jogosult a jogsza-
bályban meghatározott közszolgáltatási 
díjat számlázni, beszedni és behajtani.

Eddig megvolnánk, és a kérdés az, hogy 
hogyan tovább?

1. Mivel a kormányrendelet alapján fizi-
kai képtelenség volt az idei évben az 
eljárások megtervezése és lerendezése, 
hiszen állami cég és közbeszerzés köte-
les. Ennek az lett az eredménye, hogy a 
számlázást a mai napig nem tudja elvé-
gezni a Holding, így a bérszámlázást a 
cégek végzik. Ebben a hónapban, vagyis 
szeptemberben kapják meg a lakosok a 
II. negyedévi számlát és rá egy hónapra 

a III. negyedévit. Véleményem szerint 
nem a cég hibázott, hanem aki az elő-
terjesztést elkészítette a Kormány elé.

2. Jön a területek integrációjának az előké-
szítése, a szolgáltatási díjak megállapítása, 
vagyis 2,72 Ft/liter díj fizetése a beszámo-
lók alapján és még az erre jövő korrekciós 
tényezők. Melyek ezek? Mindenféle szol-
gáltatáskülönbségek negatív és pozitív 
ösztönzése. Látszik, hogy 20 000 tonna 
begyűjtése alatt, valamint a meglévő rend-
szerelemek hiányosságában ez a tétel a 
közszolgáltató cégnek nem fogja fedezni 
az önköltségét. Ergo csődbe megy.

3. A cégeknek most nagyon kell figyelniük, 
újra minősítés következik, ahol nekik 
még az idei évben meg kell szerezniük a 
minőségi tanúsítványt, különben nem 
tudják végezni a szolgáltatást.

A következő hónapokban elvégzendő fel-
adatok:

1. Kormányrendeletek 
előkészítése: egysé-
ges szolgáltatási szint 
bevezetése, nem össze-
vissza, szállítási gya-
koriságok, frakciók, 
űrméretek. 

2. Kedvezmények köré-
nek felülvizsgálata és 
eltörlése. 

3. Számlázási rendszer 
zökkenőmentes beve-
zetése, az ügyfélkör 
újra térképezése és 
adattisztítás.

4. A modell első elem-
zése, mert 6 hónap 
múlva újra nagy pénz-
beli megsegítésre lesz 
szükség.

5. Hulladékáramok még jobb meghatá-
rozása „ugyanis minden hulladék az 
államé”, az egyéni pici üzletek kiszorí-
tása a közszolgáltatásból.

6. Eszközrendszerek hatékonyabbá tétele és 
az el nem indult hulladékkezelési rend-
szerek beindítása.

7. Egységes mérés, számlázás, ellenőrzés 
és folyamatos monitoring.

8. Lerakási adó és útdíj kérdésköre.
9. Költségelemek elismerése nem kis tétel-

ben a számviteli törvényben meghatáro-
zott amortizációra vonatkoztatva.

Ennek okán az önkormányzati képviselő-
nek ott kell lennie a tárgyalásoknál, mert a 
vagyon, amivel most mindenki játszik, az az 
önkormányzatoké!

Ezen kívül a lakosság csak minket, polgár-
mestereket fog keresni. És ne felejtsük el (köz-
gazdaságtan) bármi bárhogyan is alakul, a 
végén mindig az adófizető állja a számlát!
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Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

Önkormányzati ASP rendszer
Az Önkormányzati ASP központok megva-
lósításának előkészítése 2008-ra nyúlik visz-
sza, a „térségi közigazgatási és közszolgálta-
tási informatikai rendszerek továbbfejlesz-
tésére” irányuló ROP pályázati kiírásokig, 
melynek során minden régióban egy alkal-
mazás-szolgáltató (ASP) központ1 létesíté-
sét célozták meg. A projekt előkészítését a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium megbízá-
sából a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség 2011-ben megkezdte, és egy rész-
letes megvalósíthatósági tanulmányt készí-
tett az önkormányzati alkalmazás-szolgáltató 
ASP központ modell kialakítására. 2012-ben 
indult a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség, mint projektgazda irányításával 
– akkor még önkéntes alapon történő csat-
lakozási lehetőséggel – az Önkormányzati 
ASP rendszer (a továbbiakban: ASP1), ösztö-
nözve a helyi önkormányzatok e-ügyintézé-
sét. Az ASP rendszer elemei: keretrendszer, 
a támogató rendszerek, a szakrendszerek és 
az ún. adattárház. 

A rendszer kialakításához szükséges önkor-
mányzati ASP központ felállítása az EKOP 
2.1.25 projekt keretében valósult meg 2,8 Mrd Ft 
uniós támogatásból, és projekt megvalósítási 

1  Az ASP (Application Service Provider, alkalmazás-
szolgáltató) nem más, mint egy technológiai modell, 
amelynek az a lényege, hogy a felhasználók távoli 
szolgáltató központtól, interneten keresztül vehetik 
igénybe a tevékenységükhöz szükséges alkalmazá-
sokat. Ennek a modellnek az önkormányzati műkö-
désben történő implementálásaként értelmezhető 
tehát az önkormányzati ASP, mint központi rendszer. 

határideje 2015. április 30. volt. A projekt az 
önkormányzatok belső működése támogatá-
sának és az elektronikus ügyintézési szolgál-
tatások nyújtásának megvalósítására fóku-
szált. A Közép-magyarországi régióban indí-
tott fejlesztés hosszú távú célja az volt, hogy 
a csatlakozó önkormányzatok számára meg-
teremtse az alapjait egy azonos eljárási ala-
pokon nyugvó, költséghatékony informati-
kai rendszernek. Az alkalmazás-szolgáltató 
(Application Service Provider – ASP) köz-
ponton keresztül olyan hardver- és szoftver 
infrastruktúra, arra épülő keret- és szolgál-
tatási rendszer létrehozása volt a cél, amely 
által a csatlakozó helyi önkormányzatoknak 
az alábbi szolgáltatások igénybe vételére nyílt 
lehetőség a projekttervek szerint: gazdálkodási 
rendszer, ingatlanvagyon-kataszter rendszer, 
önkormányzati adórendszer, iratkezelő rend-
szer, önkormányzati portál rendszer, ipari és 
kereskedelmi rendszer. Az ASP1 a szakrendsze-
rek integrációjának lehetőségét nyitotta meg, 
mivel az önkormányzatok az ASP1 jóvoltából 
jelentős saját beruházás nélkül használhattak 
folyamatos üzletmenetet támogató szakrend-
szeri szolgáltatásokat, amelyek karbantartása 
központilag biztosított, lehetővé téve, hogy a 
jogszabályi változások informatikai követése 
is külön befektetés nélkül, gyorsan megvaló-
suljon. A szakrendszerek integrációjával meg-
szüntethetőek az ügyviteli és az adminisztrá-
ciós párhuzamosságok, ezáltal csökkenthetők 
az eljárási költségek is.

Az elektronikus közigazgatás kiter-
jesztésével kapcsolatos feladatokról szóló 

1743/2014. (XII. 15.) Korm. határozat szerint 
a Kormány egyetértve az elektronikus köz-
igazgatás kiterjesztésével és ennek érdeké-
ben felhívta a belügyminisztert és a nemzet-
gazdasági minisztert, hogy az, „Önkormány-
zati ASP központ felállítása” című kiemelt 
EKOP-projekt keretében megvalósuló fej-
lesztés országos kiterjesztését készítse elő.

A 62/2015. (III. 24.) Korm. rendelet alapján 
az ASP1 rendszer működtetése és az alkalma-
zásokat igénybevevő önkormányzatok kiszol-
gálása érdekében a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: Kincstár) szervezeti keretein 
belül felállításra került az Önkormányzati 
ASP Alkalmazásokat Támogató Főosztály, 
azaz az ASP Központ. Az ASP Központ fel-
adata az ASP rendszer működtetése, az alkal-
mazásokat igénybe vevő helyi önkormányza-
tok kiszolgálása, további helyi önkormányza-
tok csatlakoztatása.

Az Országgyűlés által 2016. május 24-i 
ülésnapján elfogadott, és 2016. július 1-jén 
hatályba lépett Magyarország helyi önkor-
mányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tör-
vény módosításáról szóló 2016. évi LIV. tör-
vény (a továbbiakban: Mötvm.) alapján a helyi 
önkormányzatoknak kötelező jelleggel csatla-
kozniuk kell az állam által biztosított önkor-
mányzati ASP rendszerhez (a továbbiakban: 
ASP2), amely lehetővé teszi az önkormány-
zatok gazdálkodásával kapcsolatos adatok 
elemzését, illetve az önkormányzati adat-
szolgáltatások központi alapokra helyezé-
sét. A Mötvm. hatályba lépése előtt a helyi 
önkormányzatok önkéntesen csatlakozhat-
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tak az ASP1-hez, amennyiben annak szolgál-
tatásait úgy ítélték meg, hogy a Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 
– a Mötvm. hatályba lépése előtt hatályos – 
114. §-ában meghatározott, az állami rend-
szerrel összekapcsolható informatikai rend-
szerét úgy kívánják kialakítani, hogy igénybe 
veszik az ASP1 addig elérhető szolgáltatá-
sait. A törvénymódosítás fentiek mellett azt 
is tartalmazza, hogy a Kormány rendeleté-
ben kijelölt szerv adattárházat (önkormány-
zati adattárház) üzemeltet az önkormány-
zati eladósodási folyamatok megindulásának 
felismerése és megakadályozása, a közpén-
zek önkormányzati felhasználása, valamint 
a feladatfinanszírozás és a likviditási hely-
zet folyamatos nyomon követése céljából. Az 
adattárház biztosítja a helyi önkormányzat 
gazdálkodási feladatainak támogatását és a 
folyamatos állami pénzügyi ellenőrzés fel-
tételeit.

A Mötvm. 4. §-a – az önkéntes csatlako-
zás helyett – rövid végső határidőt határozott 
meg a helyi önkormányzatoknak az ASP2-höz 
történő kötelező csatlakozásra valamennyi 
helyi önkormányzat számára, függetlenül 
attól, hogy a helyi önkormányzatoknál ennek 
technikai és személyi feltételei fennállnak-e, 
és amennyiben nem, akkor rendelkeznek-e a 
kötelező feladat ellátásához szükséges anyagi 
és emberi erőforrással.

A Mötvm. miniszteri indokolása2 szerint 
az elektronikus közigazgatás kiterjesztésének 
lényegi eleme az önkormányzatoknál folyó, a 
teljes lakosságot érintő közigazgatási munka 
számítástechnikai eszközökkel történő támo-
gatása az állam részéről, amely egyfajta köz-

2  Pintér Sándor belügyminiszter által jegyzett elő-
terjesztés.

ponti szolgáltatásként való, országos szintű 
kiterjesztését célozza. Néhány település már 
– önkéntes jelleggel – alkalmazta a techno-
lógiát, ám az Mötvm.-mel az állam célja egy 
egységes informatikai szisztéma kialakítása 
az önkormányzati feladatellátáshoz. 

A TÖOSZ álláspontja szerint önmagában 
az önkormányzati ASP rendszer, mint infor-
matikai szolgáltatás támogatandó és segít-
heti a települések, önkormányzati hivatalok 
munkáját. Az ASP szolgáltatás technológi-
ailag és gazdaságilag is kedvező megoldást 
jelent mindazon településeknek, akik a fel-
adataikat széles körben támogató alkalma-
zásokhoz a hagyományos módon nem jut-
hatnak hozzá, azok magas beruházási, üze-
meltetési költségei miatt. Támogatható az a 
törekvés, hogy az önkormányzatok által hasz-
nált informatikai felületek egységesekké válja-
nak, külön üdvözlendő, hogy az önkormány-
zati ASP rendszer növeli az állampolgárok 
elektronikus ügyintézési lehetőségeit, segítve 
az önkormányzatokat az elektronikus ügyin-
tézés biztosítása terén. Ugyanakkor a TÖOSZ 
az Mötvm. rendelkezéseit több pontban aggá-
lyosnak tartotta és ezért 2016. június 21-én 
kezdeményezte az alapvető jogok biztosá-
nak eljárását, hogy az Alkotmánybíróságról 
szóló 2011. évi CLI. törvény 24. § (2) bekez-
dése alapján kezdeményezze a Mötvm. ren-
delkezéseinek Magyarország Alaptörvényével 
való összhangjának felülvizsgálatát az Alkot-
mánybíróságnál, mivel jogorvoslati lehetőség 
nincs a TÖOSZ számára biztosítva. (Az alap-
vető jogok biztosa 2016. július 18-án kelt AJB-
4888-3/2016. számú válaszában tájékoztatta 
a TÖOSZ-t, hogy az önkormányzatok elekt-
ronikus információs rendszerhez való csat-
lakozásával kapcsolatos panasz alapján meg-
kereste a belügyminisztert, és szakmai állás-
pontját a megkeresésre adott válasz beérke-

zését követően alakítja ki. Lapzártáig újabb 
értesítést kezdeményezés sorsáról a TÖOSZ 
nem kapott.)

A Mötvm. elfogadását követően a Belügy-
minisztérium kidolgozta az ASP2 bevezeté-
sével kapcsolatos, törvényben meghatározott 
végrehajtási kormányrendelet tervezetét, ame-
lyet az önkormányzati érdekszövetségeknek 
is véleményezésre megküldött. Ekkor több-
körös egyeztetési folyamat vette kezdetét a 
végrehajtási kormányrendelet megalkotásáig.

A TÖOSZ az egyeztetések során mind szó-
ban, mind írásban jelezte a jogszabályterve-
zetben foglaltakkal kapcsolatos aggályait, 
mivel a TÖOSZ álláspontja szerint a felké-
szülési idő nem elegendő, még az alkalma-
zás előtt kellene időt biztosítani az ASP rend-
szer működésének megismerésére, a rendszert 
alkalmazók felkészítésére, hogy a bevezetés 
minél inkább zökkenőmentes legyen. Tapasz-
talataink szerint az egyik adatbázis adattar-
talmának átemelése egy másik rendszerbe 
sohasem sikerült teljes mértékben. Ehhez 
képest a legkisebb informatikai és humán 
erőforrással rendelkező településeken kíván-
ják először csatlakoztatni az önkormányza-
tokat, a községekben 2017. január 1-jei idő-
ponttal. A helyi önkormányzatoknak szá-
mos fejlesztést kell végrehajtani a felkészü-
lés időszakában, melyek jelentős költséggel 
járnak. Önmagában a 30/30 Mbit/sec sebes-
séget elérő internetkapcsolat biztosítása sem 
adott a helyi önkormányzatok jelentős részé-
nél. A jogszabálytervezet egyes rendelkezé-
sei közötti ellentmondásra történő figyelem-
felhíváson túl javasoltuk, hogy a KGR rend-
szerből a szükséges adatokat migrálják át az 
adattárházba, hogy ne kerüljön sor az év leg-
sűrűbb időszakában párhuzamos munka-
végzésre, továbbá az ASP2-höz csatlakozás 
a következőképpen történjen:
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A-változat
 • 2017. január 1-jétől kísérleti jelleggel 

tesztelés történjen, képzésekkel kiegé-
szítve, a tapasztalatok értékelésével, a 
rendszer szükséges fejlesztésével;

 • 2018. január 1-jétől a főváros, a fővárosi 
kerületek, a megyei önkormányzatok és 
a megyei jogú városok csatlakozzanak a 
rendszerhez éles működéssel;

 • 2019. január 1-jétől a városok és a város-
székhellyel működő közös hivatalok;

 • 2019. július 1-jével a többi helyi önkor-
mányzat. 

B-változat
 • 2017. január 1-jétől kísérleti jelleggel 

tesztelés történjen, képzésekkel kiegé-
szítve, a tapasztalatok értékelésével, a 
rendszer szükséges fejlesztésével;

 • 2019. január 1-jétől egységesen vala-
mennyi helyi csatlakozzon kötelező 
jelleggel az önkormányzati ASP rend-
szerhez.

A TÖOSZ-tól és más önkormányzati érdek-
képviseleti szervezetektől beérkezett vélemé-
nyek, észrevételek alapján új jogszabályterve-
zet készült, amely részben figyelembe vette 
a megküldött javaslatokat, más javaslatokat 
pedig nem akceptált. Sajnálattal kellett meg-
állapítanunk, hogy az újabb kormányrende-
let-tervezet készítője nem reagált érdemben 
a kötelező csatlakozási időpont előtti teszt-
üzemre, és ennek keretében az előzetes kép-
zésre vonatkozó javaslatokra, holott ezek talán 
a legfontosabb feltételei a kevesebb zökkenő-
vel történő csatlakozásnak. Ezért a TÖOSZ 
álláspontja továbbra is az volt, hogy a felké-
szülési idő nem elegendő, még az alkalma-
zás előtt kellene időt biztosítani az ASP rend-
szer működésének megismerésére, a rend-
szert alkalmazók felkészítésére, hogy a beve-
zetés minél inkább zökkenőmentes legyen. 

Az önkormányzatoknak számos fejlesztést 
kell végrehajtani a felkészülés időszakában, 
melyek jelentős költséggel járnak. A csatlako-
zással kapcsolatos költségek állami támogatá-
sával kapcsolatos korábbi jogszabálytervezet-
hez tett javaslatunkra – és több, más érdek-
szövetség által tett felvetésre – azzal reagált 
az előterjesztő, hogy 8,5 milliárd Ft-os forrás 
áll rendelkezésre. Nem tért ki azonban arra, 
hogy ez a forrás részletesebben milyen költ-
ségek támogatására és milyen módon kerül-
het felhasználásra. Ezért a TÖOSZ részéről 
továbbra is fenntartottuk korábbi jogszabály-
tervezethez tett észrevételünket, mely szerint 
az alábbi feladatok végrehajtásához minden-
képpen központi finanszírozásra van szükség:

 • az önkormányzati ASP rendszerről 
szóló kormányrendelet-tervezet 2. 
számú mellékletében előírt minimum 
feltételek biztosítása;

 • csatlakozás előtti képzések;
 • az ASP2 működéséhez feltétlenül szük-

séges belső hálózatok kiépítése;
 • a szimmetrikus sávszélesség biztosí-

tása (pl. kormányzati gerinchálózatról). 
Az internetszolgáltatók jelenlegi inter-
net csomagjai esetében a minimális 
feltöltési sebesség kb. 1/9-ede a letöltési 
sebességnek;

 • az IT-biztonság és e-ügyintézés feltéte-
leinek a megteremtése, továbbá jogsza-
bály változtatás az informatikai biz-
tonság területén, a jelenlegi biztonsági 
szintről legfeljebb 3-as szintre vala-
mennyi önkormányzat esetében;

 • az ASP2-be a meglévő informatikai 
rendszerek adatállományának mig rá lá-
sá val kapcsolatos költségek.

Valamint továbbra is javasoltuk, hogy a KGR 
rendszerből a szükséges adatokat migrálják 
át az adattárházba, és ne külön – az önkor-

mányzatokat terhelő – feltöltésre, adatmig-
rációval valósuljon meg a csatlakozás. 

A főkérdésekben sikeresnek nem nevezhető 
egyeztetések után került megalkotásra az érin-
tettek által már ismert, az önkormányzati ASP 
rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Korm.r.). A Korm.r. 
alapján az önkormányzati ASP rendszert a 
Kincstár útján működteti. A Kincstár működ-
tetési feladatai:

a) a csatlakozás-, és szolgáltatás-menedzs-
ment ellátása;

b) a szolgáltatási szerződések csatlakozó 
szervezetekkel való megkötése és módo-
sítása;

c) ügyfélszolgálat biztosításával a szolgál-
tatással kapcsolatos ügyfél-kapcsolattar-
tási, tájékoztatási és adminisztratív fel-
adatok ellátása, biztosítva a hibabejelen-
tés lehetőségét;

d) a szolgáltatásokkal kapcsolatos kommu-
nikációs és képzési feladatok elvégzése.

Az ASP2 elemei:
a) szakrendszerek,
b) keretrendszer,
c) támogató rendszerek és
d) az Mötv. 114. § (4) bekezdése szerinti 

önkormányzati adattárház.
Az ASP2 szakrendszerei:
a) iratkezelő rendszer,
b) önkormányzati települési portál rendszer,
c) az elektronikus ügyintézési portál rend-

szer, ideértve az elektronikus űrlap-szol-
gáltatást,

d) gazdálkodási rendszer,
e) ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
f) önkormányzati adórendszer,
g) ipar- és kereskedelmi rendszer,
h) hagyatéki leltár rendszer.
Az ASP2-csatlakozás három ütemben tör-

ténik. Az első ütemben, 2017. január 1-jéig 

ÖNkormányzat | harmadik negyedév www.toosz.hu8

Aktuális



azon önálló hivatalt alkotó önkormányzatok 
csatlakoznak a gazdálkodási és önkormány-
zati adó rendszerhez, amelyek 5000 fő alatti 
települések, illetve azok az önkormányzatok, 
amelyek közös hivatalt alkotnak és egyik tele-
pülés sem nagyobb, mint 5000 fő és ahol az 
önkormányzat rendelkezik megfelelő adatát-
viteli sebességgel. A második ütemben, 2017. 
október 1-jéig az önkormányzati adó rendszer-
hez csatlakozik valamennyi helyi önkormány-
zat. A harmadik ütemben 2018. január 1-jéig 
az önkormányzati ASP rendszer valameny-
nyi szakrendszeréhez csatlakozik az összes 
helyi önkormányzat. Az elektronikus ügy-
intézési portál szakrendszer igénybevétele a 
helyi önkormányzatok számára nem kötelező.

Kétféle lehetőség van az ASP2 rendszerhez 
történő csatlakozásra: 

1. Rendszercsatlakozás esetén a helyi 
önkormányzat a feladatellátáshoz az 
ASP2 rendszer megfelelő szakrendsze-
rét (és keretrendszerét) használja. Közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó min-
den helyi önkormányzat esetében a szak-
rendszerek használatának önkormány-
zatonkénti elkülönítése kerül biztosí-
tásra és a használt szakrendszerekben 
tárolt adatok adatfelelőse a helyi önkor-
mányzat lesz. Amelyik önkormányzat 
ezt a csatlakozási formát választja, azt 
a Kormány csatlakozási források biz-
tosításával támogatja. Az ASP2 projekt 
keretében, a csatlakozásra való felkészü-
lés biztosítására a helyi önkormányza-
tok számára 8,5 milliárd Ft keretösszeg 
(„KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 Csatlakozta-
tási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez” című 
felhívás) áll rendelkezésre. Az önkor-
mányzatok az ASP2 szakrendszernek 
optimális működtetése érdekében esz-

közbeszerzésre, működésfejlesztésre, 
belső szabályzataik kialakítására, az 
adatminőség javítására fordíthatják a 
támogatást.
A támogatási kérelmek benyújtására 
két szakaszban van lehetőség, össz-
hangban a Korm.r. 12.  §-ában foglalt 
kötelezettségek ütemezésével:
1. szakasz: A Korm.r. 4. melléklet sze-
rinti települési önkormányzatok eseté-
ben: 2016. szeptember 15. – 2016. szep-
tember 30. között;
2. szakasz: A Korm.r. 4.  mellékletben 
nem felsorolt, jogosult önkormányza-
tok esetében:  2017. február 1. – 2017.
február 28. között.

2. Másik lehetőség az ún. interfészes csat-
lakozás, amely során a helyi önkormány-
zat a saját informatikai rendszerét meg-
tartja ugyan, ám e mellé fejlesztenie kell a 
Kincstár által meghatározott informati-
kai specifikációk alapján olyan interfészt, 
amelyen keresztül a meghatározott ada-
tok automatizált módon kerülnek be az 
önkormányzati adattárházba. Az inter-
fészes csatlakozásra az e-közigazgatásért 
felelős miniszter adhat egyedi hozzájáru-
lást, és az interfészes csatlakozás megfe-
lelőséget ellenőrzi. Egyedi hozzájárulás 
hiányában interfészes csatlakozás nem 
valósítható meg. Az interfészes csatla-
kozási mód támogatásból nem finanszí-
rozható, csak saját forrásból. Bizonyta-
lansági tényező, hogy (1) megkapja-e az 
interfészes csatlakozásra a helyi önkor-
mányzat az egyedi hozzájárulást az inter-
fészes csatlakozásra; (2) amennyiben nem, 
akkor miből fogja finanszírozni a rend-
szercsatlakozást (a pályázati lehetőség 
addigra már lezárul); (3) amennyiben 
megkapja az egyedi hozzájárulást, hosszú 

távon gazdaságosan működtethe tőek-e 
ezek a rendszerek? 

Tisztázandó kérdés, hogy mi is valójában az 
ASP rendszerhez történő csatlakozás. A csat-
lakozás öt fő feladatcsoportot foglal magában, 
amelyek közül csupán az egyik része infor-
matikai, nagy része igazgatási vonatkozású.

1. Informatikai eszköz és szoftver beszerzés, 
meghatározott paraméterek és költség-
plafon mentén. Ez informatikai feladat 
(alapos helyzetfelmérés és egyénre sza-
bott priorizálás eredményeként önkor-
mányzatra igazított eszközök és szoftve-
rek beszerzése, amelyek a későbbiekben 
hatékonyan üzemeltethetőek). 

2. A működésfejlesztés és szabályozás kiala-
kítása, amely igazgatásszervezési kérdés-
kör: azok a hivatali folyamatok (szabály-
zatok, folyamatok, ügyvitel), amelyekre 
az ASP2-nek közvetlen vagy közvetett 
hatása van, hogyan kerültek kialakításra, 
vagy kiigazításra.

3. Az elektronikus ügyintézés megvalósí-
tása. Ennek során kell meghatározni 
azokat a beavatkozási pontokat, ame-
lyek az elektronikus ügyintézés megva-
lósításával meghatározandóak egy opti-
mális működés során. Az elektronikus 
ügyintézés megvalósítása komplex meg-
közelítést igényel.

4. Az adattisztítás és migráció az a feladat-
csoport, amely igazgatási és módszertani 
ismeretek meglétére támaszkodik. Itt az 
adatvédelmi szabályok mentén történő, 
helyi nyilvántartásokat érintő beavatko-
zásokról van szó.

5. A rendszer felhasználói tesztelése és éle-
sítése, a munkatársak napi szintű, ügyvi-
teli feladatellátásának leképezése.

Az ASP2-höz történő csatlakozás igen 
összetett és újszerű feladatrendszer.
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Szerző: Borján Péter polgármester, Kőszárhegy Község Önkormányzata, a TÖOSZ informatikai tanácsnoka

ASP gondolatok
Gyakran szó esik önkormányzati körökben az 
informatikai és az internet infrastruktúra fej-
lesztésének szükségességéről. Ezt vitatni még 
senkit nem hallottam. Az informatikai szakma 
nyilván örömmel támogatja a gondolatot és 
ugyanezt tesszük érdekképviseleti oldalról is, 
hiszen ha jobb feltételek mellett, jobb eszkö-
zökkel dolgozhatnak kollégáink, az mindenki-
nek jó. Vannak azonban kérdéseink azzal kap-
csolatban, hogy milyen technológiai és kép-
zettségi háttér szükséges az önkormányza-
toknál ahhoz, hogy a kapcsolódni tudjanak a 
fejlődő rendszerhez. Fontosnak tartjuk, hogy 
úgy legyen meghatározva és biztosítva a tech-
nikai eszköz és licence-elési háttér, hogy a kis 
önkormányzatok se szenvedjenek hátrányt. 
A hangsúlyt arra igyekszünk helyezni, hogy 
biztosítva legyenek a feltételek. Az internet 
alapú rendszereknek általában nincsenek túl 
magas rendszerkövetelményeik a felhaszná-
lók felé: megfelelő hitelesítést követően bön-
gészővel lehet dolgozni, ha ismerjük a rend-
szer működését. Ez utóbbi miatt szükséges a 
folyamatos képzési lehetőség.

Nagyon leegyszerűsítve három dolog kell 
a győzelemhez: egy jó alkalmazás-szolgál-
tató központ, gyors internethálózat és jól kép-
zett felhasználók. Persze ennél jóval összetet-
tebb a dolog, hiszen szükség van nagy kapaci-
tású számítógépparkra, stabil rendszer szoft-
verekre, megbízható hitelesítő rendszerekre, 
nagy tá roló ka pa ci tás ra, gyors adatbázisokra, 
ügyleírásokra, jól használható felhasználói 
szoftverekre, jó internethálózatra... Minden 
egyes összetevőt tovább lehetne bontani és 

végül kiderülne, hogy sok szakmaterület jól 
összehangolt munkájára van ahhoz szükség, 
hogy a változás a fejlődés irányába tartson és 
bizony sok munka van azok mögött a képer-
nyők mögött, amelyeken keresztül kollégáinak 
rögzítik és lekérdezik az adatokat. Ha figye-
lembe vesszük az informatika gyors fejlődé-
sét, akkor még azzal is számolnunk kell, hogy 
mindezt folyamatosan fejleszteni kell. Sőt, a 
jogszabályok változásából eredő módosítá-
soknak is naprakésznek kell lenniük a rend-
szerben ahhoz, hogy az ország minden önkor-
mányzatánál zökkenőmentes legyen a munka.

Szakemberek rendelkezésre állnak és dol-
goznak a fejlesztéseken, a technológia is elér-
hető. Az otthoni környezetben, vagy irodai 
környezetben megszokott költségtényezők-
nél jóval magasabb ára van a háttér rendszer-
nek, ha azonban azt vesszük figyelembe, hogy 
minden önkormányzat használhatja majd, és 
bizonyos adatszolgáltatások helyett azonnal 
rendelkezésre álló információk lesznek, akkor 
nyilvánvalóan keletkeznek megtakarítások is. 
Nehéz lenne kimutatni, hogy milyen megta-
karítások lesznek, hiszen nem olyan fejlesztés-
ről van szó, mint amikor elhatározzuk, hogy 
lecseréljük az autónkat, vagy a kazánt vala-
melyik intézményben. Egy-egy eszköz eseté-
ben nem nehéz végiggondolni a működtetési 
és karbantartási költségeket, amiből jól látszik, 
hogy mennyi megtakarítás várható. Áttérni egy 
alkalmazás szolgáltató központra a jelenlegi 
széttagolt informatikai szoftverekről, nagyon 
komoly módszertani váltás. Mintha valaki for-
radalmasítaná a tanulást, és a matematikában 

két hónap alatt a szorzótáblától el lehetne jutni 
a differenciálegyenletek megoldásáig.

Egy új módszertan nem csak a közvetlen 
megtakarítások lehetőségét hordozza magá-
ban, hanem teljesen új utakat is megnyithat, 
nagy változásokat is elindíthat. Talán ez váltja 
ki az aggodalmakat, hiszen a változás szük-
ségességét mindenki érzi, olyannyira távolba 
mutató azonban, hogy mi is lesz a kimenet, 
hogy sokakban megjelenik az ismeretlentől 
való félelem. Ha reálisan gondolkodunk, akkor 
láthatjuk, hogy nincs más út. Az adatok hasz-
nálata, az információval való gazdálkodás a 
társadalom lételemévé vált. Néhány évtized-
del, de különösen néhány évszázaddal ezelőtt 
sokkal kevesebb információval lehetett gaz-
dálkodni. A postakocsi nem vethető össze 
az internettel. Néhány generációnyi idő alatt 
nagyságrendekkel megnőtt az adat és infor-
máció mennyisége, amivel napi szinten dol-
gozunk. Érezzük, hogy valahogyan rendet kell 
tartani az adatok és információk között. Rend-
szerre van szükség, amely segít a döntésekben.

Hallani olyan aggodalmakat, hogy az alkal-
mazásszolgáltató-központok bevezetése az 
önkormányzatok önállóságát veszélyezteti. Az 
kétségtelen, hogy a központosított adattárolás 
és információgazdálkodás nagyobb átlátható-
ságot biztosít az önkormányzatok gazdálkodá-
sát illetően. Azt is látnunk kell, hogy az infor-
matikai rendszer korszerűsítése mellett zajlik 
a közigazgatási reform, az intézményi rend-
szer felülvizsgálata. Könnyen lehetnek áthal-
lások az egyes területek között. Önmagában a 
hatékony információgazdálkodás nem jelenti 

ÖNkormányzat | harmadik negyedév www.toosz.hu10

Aktuális



az önkormányzatok önállóságának csökkené-
sét. Jó döntéseket azonban csak jó információs 
bázisra alapozva lehet hozni. Az önkormány-
zatok gazdálkodásának az alkalmazás szolgál-
tató központtól várt ellenőrizhetősége kapcsán 
a TÖOSZ megfogalmazta, hogy nem ért egyet 
azokkal a következtetésekkel, hogy a döntés-
hozók nem ismerték az eladósodási folyama-
tot. Az elmúlt időszakban általános volt, hogy 
a nagyobb települések polgármesterei egyben 
országgyűlési képviselők is voltak. A legfőbb 
döntéshozók mindkét oldalról ismerhették a 
finanszírozási rendszer problémáit.

Nem ismertek az adósságkonszolidáció bizo-
nyos részletei: melyik települések kaptak és 
mekkora támogatást, milyen helyi gazdaság-
politika vezetett az adóssághoz, milyen megta-
karítások mellett volt egyben adósság is (betét-
állomány, cégekbe kihelyezett tőke, előreho-
zott beruházások…)? Mennyiben volt ennek 
oka az intézményhálózat (iskolák, egészség-
ügy…) finanszírozási rendszere? A gazdálko-
dási kontroll többek között azért nagyon fon-
tos, hogy ne alakuljon ki újra az a helyzet, hogy 
az államnak át kell vállalni az önkormányzatok 
adósságát. Ezen adósságok nagy részét azon-
ban az állami finanszírozás problémái alakí-
tották ki. Nem általánosan az önkormányza-
tok felelőtlen gazdálkodásáról van szó, hanem 
„néhány” önkormányzat sajátos gazdaságpo-
litikájáról és a finanszírozási problémák egy-
másra rakódásáról. A hatékony információs 
bázist arra is fel lehet használni, hogy az ano-
máliákkal telített önkormányzati finanszíro-
zási rendszert hangolni lehessen és biztosítani 
a szükséges forrásokat az önkormányzatok szá-
mára a feladatok ellátásához. Az eladósodás 
elkerüléséhez tehát nem csak kontrollt, hanem 
kiváló elemzési hátteret is adhat a rendszer.

Megfogalmaztuk azt az igényt is, hogy térí-
tésmentességet szeretnének az önkormány-

zatok. Az informatikai szolgáltatások piaci 
árrendszere nagyon messze esik az önkor-
mányzatok állandó pénzügyi szorongatásától. 
Az IT-terület árait a gazdasági szektor tőke-
erős megrendelői háttere viszonylag magasra 
helyezi. Ha a meglehetősen változékony önkor-
mányzati finanszírozási rendszerben kell ezt 
kigazdálkodni, akkor ez komoly pénzügyi koc-
kázatot hordoz az önkormányzatok számára. 
Az önkormányzati adminisztrációt meghatá-
rozó elvárásokat nem maguk az önkormány-
zatok határozzák meg, ezért képviseljük azt 
az elvet, hogy annak teljesítéséhez kapjanak 
(munka)eszközt.

A vidéken, kistelepüléseken helyenként szak-
emberhiánnyal küzdenek az önkormányzatok. 
Ennek nyilván több oka van, de nagyon hiány-
zik a szakképzés, és az életpálya modell. Van-
nak olyan fizetési besorolási helyzetek, ami-
kor a köztisztviselő bére nem érné el a köte-
lező bérminimumot. A gazdálkodási feladatok 
kapcsán nincs utánpótlás, de ez más szakte-
rületeken is így van. A közigazgatás korsze-
rűsítésének egy eleme az informatikai háttér 
erősítése az alkalmazásszolgáltató-központ 
segítségével, de önmagában ez nem elegendő. 
A közös hivatalok munkaszervezésének; a járási 
hivatalok működésének; az ügysegédi rend-
szer működésének gyakorlati tapasztalatait 
és hatékonyságát szükséges vizsgálni, hiszen 
az egyes településeken eltérések lehetnek attól 
függően, hogy milyen ügykörbe esik a problé-
mák nagyobb része.

A rendszer működésének másik fontos ténye-
zője a megfelelő sebességű hálózati elérés. Ha 
a Nemzeti Távközlési Gerinchálózatnak nem 
is lesz végpontja minden településen, a széles-
sávú internetkapcsolatot mindenhol meg kell 
teremteni, mert a közös hivatalok közti feladat-
megosztáshoz és kommunikációhoz is szük-
ség van a megfelelő sebességű kapcsolatra. Az 

esélyegyenlőség úgy tartható fenn, ha az önálló 
önkormányzati hivatalt nem fenntartó telepü-
lések állampolgárai is azonos minőségben jut-
hatnak az elektronikus szolgáltatásokhoz. Az 
informatikai rendszerekben a kommunikációs 
sebesség egy alapvető minőségi kritérium. Az 
önkormányzatok a feladatokat az állami jog-
szabályok alapján kapják. A szélessávú kapcso-
lat az informatikai hálózat, mint munkaeszköz 
egyik alapvető eleme. Ennek finanszírozásá-
hoz olyan központi forrásokra van szükség, 
ami nem forráselvonásokra alapul.

Ismét előkerül az informatikai és közigaz-
gatási reform párhuzamossága. Fontos hang-
súlyozni, hogy az önkormányzatok nem csak 
a közigazgatási rendszer részeiként működ-
nek, szerepük a társadalomban hasonló a ház 
ajtajához, ablakához: „kívül sincs, belül sincs, 
mégis a házon van”. Az önkormányzat köti 
össze a helyi közösséget a döntéshozókkal. Sze-
repe kettős, hiszen egyrészt a helyi közakarat 
megnyilvánulásaként demokratikusan válasz-
tott képviselő-testületet jelenti, másrészt a köz-
igazgatás helyi szolgáltató egységét. E kettős-
ség azonban nem feltétlenül válik előnyére az 
önkormányzatiságnak. A lakosság a választott 
képviselőktől, polgármestertől elsősorban fej-
lesztési eredményeket vár el: infrastrukturális 
fejlesztéseket, egészségügyi ellátást, közösség-
fejlesztési tevékenységet (közoktatás, közösségi 
színterek, sport stb.). E tevékenységében a kép-
viselőket az önkormányzati hivatal dolgozói 
segítik, akik a jegyző irányítása alatt egyéb-
ként a közigazgatási szolgáltatási tevékenysé-
get, ill. a helyi hatósági feladatokat is végzik. 
A lakosság számára az önkormányzat e funk-
cionális tagolása közömbös, hiszen alapvetően 
más logikával közelítenek annak két szerepkö-
réhez. Ugyanakkor mindkét logika ugyanah-
hoz a szervezethez vezet: a „hivatalhoz”. Az 
állampolgár számára az önkormányzat fizi-
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kai megjelenése a polgármesteri hivatal, ill. 
önkormányzati hivatal, hiszen itt találkozik 
a polgármesterrel, a jegyzővel és a köztisztvi-
selőkkel. Itt mondja el problémáit, panaszait, 
javaslatait. Itt élheti meg a képviseleti demok-
ráciában kapott szerepét.

Egy kis faluban sokaknak a rendszeres napi 
programok közé tartozik, hogy a boltba, vagy 
postára menet, benéznek a „hivatalba” is. Meg-
kérdezik, hogy mikor lesz a falunap, ki lesz az 
új védőnő, mikor jön vissza szabadságról az 
udvariasabb buszsofőr. Szólnak a polgármes-
ternek, hogy kóbor kutyát láttak, vágassa le a 
gazt az árokparton, vagy valami hasonlót. Az 
emberek ismerik egymást. Ismerik a polgár-
mester és a képviselők családját is. Ha gond-
juk van, hozzájuk fordulnak. Talán valamikor 
együtt ásták a vizesárkot, együtt gondozták 
a temetőt, együtt építették a községházát, az 
iskolát. Közös erővel épült a kultúrház. Sokat 
dolgoztak a faluért, büszkék rá. Sokan cso-
dálkoznak azon, hogy a takarékosság jegyé-
ben közös hivatalokat kellett alakítani, össze 
kellett vonni az iskolát, a hivatal dolgozóinak 
egyre több munkája van nem érnek rá meg-
hallgatni panaszaikat. A polgármester min-
dig szalad vagy pályázatot ír. Nagyon felpör-
gött az élet az önkormányzatoknál, különösen 
ott ahol nincs lehetőség funkcionálisan tagolt 
munkaszervezet kialakítására. A fejlesztések-
hez szükséges pályázati források megszerzése, 
a beruházások megvalósítása sokszor olyan 
kompetenciákat kíván meg az önkormányzati 
vezetőktől, mint egy nagyobb cég menedzs-
mentjétől. Fel kell zárkózni a kihívásokhoz, 
miközben sok feladat adódik a kötelezően ellá-
tandó feladatok átszervezéséből.

Valószínű, hogy hamarosan újra kell gon-
dolni az önkormányzatok szerepét, hiszen az 
érdekképviseleti és fejlesztési feladatok rend-
kívüli sokféleséget mutatnak, ugyanakkor az 

intézmények működtetése, a közigazgatási fel-
adatok ellátása terén erős racionalizálásra van 
szükség. Nagy segítség lehet ebben egy köz-
ponti tudástár, ami túlmutat a közigazgatási 
szakmai feladatokon és a fejlesztési feladatok-
hoz is támogatást nyújt. A jó példák, a prakti-
kus megoldások megosztása, szakértői ajánlá-
sok megfogalmazása segíthet az üzemeltetési és 
fejlesztési problémák megoldásában. Ma sem 
lehetetlen ez, sőt különböző internetes portá-
lokon vannak is erre jó példák, a tudás olyan-
fajta rendszerezése azonban, amely elsősorban 
az önkormányzati működés elvárásait tartja 
szem előtt, komoly hozzáadott értéket jelenthet.

Az informatika és a technológiai háttér gyors 
fejlődéséről beszélni is nehéz. Már nem azt a 
kérdést tesszük fel, hogy valami megoldható-e, 
hanem hogy mikorra. Az eszközök a mini-
atürizálás irányába haladnak, a kapacitások 
pedig egyre növekednek. Nemrég fejezhették 
be az egyetemet azok a fiatalok, akik az asz-
tali számítógépek magyarországi térhódításá-
nak kezdetén születtek. A számítástechnika, 
ezzel együtt az informatika 1992. után kezdett 
tömegesen megjelenni az irodákban, ill. a ház-
tartásokban. A PC korszak kezdetének idején 
egy mobiltelefon nagyobb volt, mint ma egy 
notebook. Az ún. XT gépek floppy lemezről 
indultak, majd a rendszer betöltése után álta-
lában egy másik lemezről lehetett futtatni a 
felhasználói programot. A Hercules monitor 
képernyője 80×25 karaktert tudott mutatni 
egyszerre, 256 KB memóriával kellett gazdál-
kodni, 1,2 MB méretű volt egy floppy lemez. 
Azután jött az AT286, amelynek processzora 
akkor hihetetlen műveleti sebességet jelentett. 
Egy 80 MB kapacitású MFM winchester akkora 
volt, mint egy kisebb kenyérpirító, és az indí-
tás után tíz másodperc múlva még nem biztos, 
hogy elérte az üzemi fordulatszámot. Operá-
ciós rendszerként ekkortájt főleg az MS DOS 

volt használatos. Sokan emlékezhetnek még 
a Windows 3.1 grafikus felületű programra. 
A Windows 95 grafikus kezelőfelületű operá-
ciós rendszerként sokat lendített a PC haszná-
lat terjedésén. 1996-ban fejlesztették ki az USB 
csatlakozót, ami ezután rendkívül leegyszerű-
sítette a különböző kiegészítő eszközök csat-
lakoztatását is a számítógéphez.

Mára elmosódott a határ a számítógép, a 
telefon, a televízió, az óra és még jó néhány 
eszköz között. Szoftverek működtetik az okos 
házakat, a térfigyelő- és elemző rendszereket. 
Szinte tökéletes mimikával robotok játszhat-
nak színdarabokat. A Google szemüveg valós 
idejű információkat közvetít mozgás közben. 
A legtöbb eszköz már nem önállóan, hanem 
hálózatba szervezve működik. Körülvesz, sőt 
behálóz bennünket az informatika. Nagy kér-
dés, hogy mit kezd majd ezzel a társadalom. 
Tudjuk-e az emberiség javára használni ezt a 
hatalmas tudást?

Az alkalmazásszolgáltató-központok per-
sze teljesen más területét képviselik az infor-
matikának, mint az okostelefonok. Valahol, 
nagyon mélyen azért van egy kis hasonlóság, 
hiszen az információt adatokra és összefüggé-
sekre bontva tároljuk, és amikor szükség van 
rá, újra felépítjük. Ahogyan a kényelmi eszkö-
zök életünk részévé tudtak válni, úgy az ASP 
is azzá tud lenni, mint munkaeszköz. Felhasz-
nálóként nyitottan kell fogadni, fejlesztőként 
pedig türelmesnek kell lenni a bevezetéskor. 
A bevezetés folyamatával kapcsolatban igyek-
szünk elérni, hogy a TÖOSZ is kapjon opera-
tív szakmai szerepet a képzésekhez szükséges 
tematikák kidolgozásától, az adatmigrációs 
feladatokon keresztül, a tesztelésig. Az egész 
átállás nagyon nagy feladat az önkormányzati 
dolgozók számára is. Minden érintett részé-
ről nagy elkötelezettséget kíván meg. Ez a jövő, 
egymást segítve haladni kell az úton.

ÖNkormányzat | harmadik negyedév www.toosz.hu12

Aktuális



Az önkormányzatok szolgálatában

– 2014-ben lett a BM Önkormányzati 
Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke, fél éve 
pedig önkormányzati helyettes államtitkár. 
Mik ennek az előzményei személyes életében? 
Készült erre a szerepre? S ha igen, mikortól?

– Gyerekkoromtól érdekel a közélet. Nyol-
cadik osztályos koromban már tudtam, hogy 
jogász szeretnék lenni, s olyasmivel foglalkozni, 
ami összefügg a közélettel. Kapuváron szü-
lettem, szüleim ma is ott élnek. Apukám két 
ciklusban volt önkormányzati képviselő, ma 
is külsős bizottsági tag.  Részben tőle örököl-
hettem a közélet iránti érdeklődésemet. Taná-
raim is úgy emlékeznek, hogy már negyedik-

ötödik osztályos koromban szervező, érdek-
lődő gyerek voltam, a történelem és a társa-
dalmi ügyek érdekeltek. Győrben, a Bencés 
Gimnáziumban már tudatosan készültem a 
jogi pályára, a humán tárgyakat favorizáltam, 
a természettudományi tárgyakat kevésbé. 
2004-ben végeztem a Pázmány Péter Katoli-
kus Egyetem jogi karán. 2010-ben Szentend-
rén önkormányzati képviselő lettem, és 2014 
nyaráig vezettem a jogi és pénzügyi ellenőrző 
bizottságot. Kabinetfőnökké történő kineve-
zésemmel egyidőben mondtam le a képviselő-
ségről. Amikor idekerültem, ismertem a másik 
oldal problémáit, gondolkodását.

– Hogyan történt a felkérés, s ön mit mér-
legelt, mielőtt igent mondott?

– Pogácsás Tibor államtitkár úrral régebb 
óta ismertük egymást. Államtitkári kineve-
zése után felhívott, hogy kabinetfőnököt keres. 
Lényegében az első hívásra eldöntöttem, hogy 
vállalom a kihívást, de kis időt kértem tőle, 
hogy megbeszélhessem családommal, a kol-
légáimmal a döntésemet. Mindenki biztatott, 
így nem volt nehéz a végső igent kimondani.

– Itt milyen feladatokkal találta szemben 
magát?

– 2011-ben az új önkormányzati törvény-
nyel a nagy átalakítások ideje lezárult. Most 
az új törvény bejáratása és finomhangolása 
folyik. Az a dolgunk, hogy az önkormányzati 
világ – a 3200 különböző méretű és típusú 
önkormányzat – stabil működéséhez a felté-
teleket megteremtsük, figyeljük a jogszabályi 
környezetet, biztosítsuk a feladatfinanszíro-
zás forrásait, és egyedi ügyekben is segítsük 
az önkormányzatokat.

– Mit jelentenek az egyedi ügyek az önök 
szempontjából, s mit az általánosak?

– Ha bármely önkormányzat a belügymi-
niszterhez fordul kéréssel, ötlettel vagy javas-
lattal, azokban a miniszter egyedi döntése-
ket hoz. A mi dolgunk ezeknek a döntéseknek 
az előkészítése. A munkánk java a bejáratott 
pályázataink menedzselése – pályáztatástól a 
pénzügyi teljesítésig –, mint például a külön-

Dr. Dukai Miklóssal, a Belügyminisztérium önkormányzati helyettes 
államtitkárával Szále László készített interjút
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böző típusú fejlesztési és működési támoga-
tási konstrukciók vagy a szociális célú tüze-
lőanyag támogatás illetve az önkormány-
zatok folyamatos pénzügyi finanszírozása, 
amelyben megjelennek a kormányzati szán-
dék szerint kiemelt területek, mint például a 
gyermekétkeztetés. A tűzifaprogram 2011 óta 
igazi sikertörténet. Tavaly már 2100 település 
pályázott, és oszthatott szét tüzelőanyagot a 
rászorulóknak. A gyermekétkeztetés kiterjesz-
tése pedig nemcsak a bevont gyerekek számá-
nak jelentős növelését jelenti, hanem azt is, 
hogy nemcsak iskolaidőre szól, hanem a nyári 
szünetre is. Sőt most már megteremtődtek a 
feltételek, hogy kiterjesszük minden tanítási 
szünetre. Ez jelentős előrelépés. Ráadásul az 
önkormányzatoknak már nem kell rá külön 
pályázni, a forrást a költségvetés biztosítja, 
beépítésre került a feladatfinanszírozásba.

– Milyen pályázatokra számíthatnak még 
az önkormányzatok?

– Az önkormányzati feladatellátást szolgáló 
pályázatok több lábon állnak. Vannak, ame-
lyek az intézmény-felújítást segítik, mások a 
belterületi utak, hidak felújítását, és van, ame-
lyik a kulturális és sportfejlesztéseket. Eze-
ken kívül természetesen vannak a folyama-
tosan rendelkezésre álló pályázatok is. Ilyen 
a vis maior pályázat, melyre manapság igen-
csak nagy szükség van. A rendkívül intenzív 
esőzések, jégverések, egyéb szélsőséges időjá-
rási események nyomán idén eddig 470 önkor-
mányzat jelentett be vis maior eseményt. Van 
még a rendkívüli működési támogatás, amely-
lyel biztosítható az önkormányzatok műkö-
dőképességének megőrzése, a kötelező fel-
adatok ellátása akut problémahelyzetekben. 
Jelentős az a program is, amely az adósság-
konszolidáció után azokat az önkormányza-
tokat támogatja – négy év alatt közel 50 milli-

árd forinttal –, amelyek kimaradtak az adós-
ságkonszolidációból.

– Mert nem volt adósságuk. Jól gazdálkod-
tak, vagy nem is volt módjuk kölcsönt felvenni. 
Egyébként miért kell mentőövet dobni annak, 
aki nem fuldoklik?

– Nézzük a másik irányból a dolgot. Az első 
körnek az állam az adósság átvállalásával segí-
tett, a többieknek pedig azzal, hogy hozzá-
segíti őket olyan eltervezett fejlesztésekhez, 
amelyekre eddig nem volt elegendő forrásuk.

– Ha az ember jár az ország két végében, azt 
látja, hogy a nyugati régiók mögött messze el 
vannak maradva a keletiek. Ennek kiegyenlítése, 
tudom, nem elsőrendűen önkormányzati feladat, 
de a végén csak rajtuk csattan az ostor. Tud-
nak ez ellen valamit tenni a saját eszközeikkel?

– A keleti országrészben is vannak stabil 
önkormányzatok, és nyugaton is szegények. Mi 
az önkormányzatok anyagi helyzetét nézzük 
inkább, mint a földrajzit. A beszámítási rend-
szerrel például a nagyobb gazdasági potenci-
állal rendelkezők felől próbáljuk a forrásokat 
terelni a szerényebb lehetőségekkel rendelke-

zők felé. S a kicsik számára plusz kiegészítő 
források is vannak. A támogatásoknál néz-
zük az adóerő-képességet, az intézmények 
állapotát kihasználtságát. A pályázatok kap-
csán pedig az önrészeket is differenciáltuk: a 
szegényebb önkormányzatok kisebb önrész-
szel pályázhatnak.

– Az Önkormányzati ASP Központ felál-
lítása ígéretesnek látszik az önkormányza-
tok számára. Mit kell tudnunk róla, s milyen 
ütemben várható a kiterjesztése?

– Az ASP (Application Service Provider) 
szolgáltató központ, feladata az önkormány-
zatok napi működésének támogatása, és szoft-
veres támogatás biztosítása az elektronikus 
ügyintézés fejlesztéséhez. Először a közép-
magyarországi régióban indult el ötven tele-
pülés részvételével. Az azóta eltelt időszak-
ban több önkormányzat csatlakozott a pro-
jekthez, de a munka nagy része még hátravan. 
A hosszútávú cél egy költséghatékony, napra-
kész és egységes informatikai rendszer kiala-
kítása az önkormányzatok számára. Ez azt 
jelenti, hogy az ASP végpontok településméret-
től függően mindenhol megtalálhatók lesznek.

– Konkrétan milyen tevékenységekre lehet 
ezeket a szolgáltatásokat igénybe venni?

– Minden lényeges önkormányzati fel-
adatra. Többek között van gazdálkodási, 
ingatlan-nyilvántartási, iratkezelő, van az 
adórendszer működtetéséhez szoftver. Fon-
tos szolgáltatás még a jogszabály-módosí-
tások naprakész követése. A rendszer hoz-
záférést nyújt a központi adatbázisokhoz, s 
megkönnyíti az önkormányzati adatszolgál-
tatást is. Ezeket a szakrendszereket az önkor-
mányzatok saját beruházás nélkül használ-
hatják, a karbantartásuk is központilag tör-
ténik. Integrációjuk pedig segítheti az ügy-
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viteli és adminisztrációs párhuzamosságok 
megszüntetését – amivel csökkenthetők a 
működési költségek is. 

– Az ASP kritikusai is elismerik a rendszer 
előnyeit, de attól tartanak, hogy így az állam 
még jobban belelát az önkormányzatok napi 
működésébe, ami veszélyezteti a tényleges 
önállóságot: a komplex segítség egyben totá-
lis ellenőrzés is.

– Az ASP-nek nem ez a funkciója. Az állam 
egyébként most is hozzájut minden adathoz, 
a Kincstárnak küldött éves beszámolók min-
dent elmondanak az önkormányzatok műkö-
déséről. Egyébként az adósságkonszolidáció 
után, azt hiszem, jogos az államnak az a törek-
vése, hogy az adósság ne keletkezzen újra.

– Van még egy számomra ismeretlen betű-
sor, az IKIR. Mit jelent ez, és miért jó az önkor-
mányzatoknak?

– A neve majdnem mindent elárul: IKIR 
Helyi Közszolgáltatási Információs Rendszer. 
Kifejlesztése abból indul ki, hogy az önkor-
mányzatok helyben helyi közszolgáltatásokat 
látnak el, de ezeknek – mint egy MTA kuta-
tás is kimutatta – nincs egységes információs 
rendszere.  Az a célunk, hogy egy több kom-
ponensű, ágazati rendszereken átívelő, integ-
rált elemzési és vezetői információs rendszer 
jöjjön létre a helyi közszolgáltatások nyomon 
követésének, elemzésének és értékelésének 
a támogatására. A meglevő állami adatbázi-
sok közül 11-et tervezünk ehhez felhasználni. 
Ezzel lehetővé válik, hogy az ország telepü-
léseire kiterjedően részletes és elemezhető 
információk álljanak rendelkezésre közpon-
tilag a helyi közszolgáltatásokra kiterjedő 
feladatméretezési, ellátás- és finanszírozás-
tervezési, valamint rendszerszintű szerve-
zési és optimalizációs feladatok támogatásá-

hoz. Ezzel lehetővé válik a helyi közszolgál-
tatások összehangolása, az adatok elemzése 
pedig segítheti a helyi döntéshozatalt, javít-
hatja a gazdálkodás racionalizálását, a fel-
adatellátás hatékonyságának növelését. Ez 
még csak készül, ám nagy segítséget jelent 
majd az önkormányzatoknak.

– Ön mindkét oldal gyakorlatának ismere-
tében hogyan írná le a kormány és az önkor-
mányzatok kapcsolatát?

– A kapcsolat különös abból a szempont-
ból, hogy az önkormányzatok önállóak, a 
jogszabályok adta kereteken belül önállóan 
gazdálkodhatnak, a kormánynak ebbe nincs 
beleszólása, nincs irányítási, utasítási jog-
köre. Ugyanakkor a kormánynak is fontos, 
hogy ez a független alrendszer jól működ-
jön, hogy az önkormányzatok sikeresek legye-
nek, s helyben mindenütt jól menjenek a dol-
gok. És igyekszünk, a lehető legtöbb egyedi 
problémát is orvosolni. Mindent nyilván nem 
lehetséges, lehetnek olyan kérések, amelyek-
ben nem tudunk segíteni.

– A kapcsolatrendszerben milyen szerepet 
szánnak az önkormányzati érdekvédő szövet-
ségekkel való együttműködésnek? A szövetségek 

nyilatkozataiból évek óta az olvasható ki, hogy 
sok a gond és a probléma, s hozzájuk képest kevés 
az együttműködés, nem támaszkodik eléggé a 
kormány a szövetségek fölvetéseire, javaslataira.

– Célunk is, érdekünk is jó partneri viszonyt 
ápolni az önkormányzati szövetségekkel. 
Állandó együttműködési fórumunkat, az 
ÖNET-et tavaly az önkormányzatok létrejöt-
tének 25. évfordulóján megerősítettük. Létre-
jött a társelnöki rendszer, a társelnöki szerep-
kört rotációban az önkormányzati szövetségek 
vezetői töltik be. Az ÖNET üléseknek nincs 
kötött formai rendje, szükség esetén hívjuk 
össze, ha nagy ügyek indokolják. A költség-
vetés előkészítése során mindig összeülünk.

– Mit szeretne elérni ebben a szerepkör-
ben? Mivel lenne elégedett, ha majd vissza-
nézve életének erre az időszakára elmond-
hatná, hogy elérte?

– Ha az önkormányzatok elégedettek len-
nének azzal a támogatással, amit nyújtani 
tudunk. Annyi napi, aprónak tűnő, de fontos 
ügy van, hogy igazán jó érzés, ha ezeket siker-
rel tudjuk lezárni. Azt hiszem, az ember telje-
sen elégedett sohasem lehet, így csak annyit 
mondhatok: szeretnék mindent megtenni, hogy 
az önkormányzati világot jól szolgálhassam.

N
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Dr. Dukai Miklós Kapuváron született 1979. október 10-én. Győrben, a 
Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem jogi karán szerzett diplomát 2004-ben. 2003 
és 2008 között az Országgyűlés Hivatalának munkatársa volt, aztán két 
évig ügyvédjelölt. Visszatért a közszolgálatba: előbb a Központi Szol-
gáltatási Főigazgatóság jogi tanácsadója, majd 2013-ig a Közigazgatási 
és Igazságügyi Hivatal jogi főtanácsadója volt. Ezután egy évig a Pest 

Megyei Kormányhivatal projektmenedzsereként dolgozott. Szentendrén 2010–2014 kö-
zött önkormányzati képviselő és bizottsági elnök. 2014-től a Belügyminisztérium Önkor-
mányzati Államtitkári Kabinet kabinetfőnöke, 2016. február 15-től önkormányzati helyet-
tes államtitkár. Nős, három gyermek édesapja.
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IV. Magyar–Francia Önkormányzati találkozó

A „IV. Magyar–Francia Önkormányzati talál-
kozó” 2016. június 30-án a Budapesti Francia 
Intézetben került megrendezésre, a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

tak: örökségvédelem és örökséggazdálkodás, 
turizmus, vidékfejlesztés, a rövid értékesítési 
láncok, a határon átnyúló együttműködések, 
emellett az említett témák gyakorlati jó pél-
dái kerültek bemutatásra francia és magyar 
részről egyaránt.

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab város 
polgármestere bevezetőjében elmondta, hogy 
a konferencia három kerekasztal beszélgeté-
sének témái érintik az összes önkormányza-
tot. Az örökségvédelemben az 1960–as évek 
végétől komoly problémák merültek fel. Az 
összlakosság 45%-a vidéken él, 55%-a nagyvá-
rosokban, 20%-a pedig a fővárosban. A vidék 
lakosságmegtartó képessége egyre inkább 
csökken. Míg korábban vidéken meghatá-
rozó szerepe volt a mezőgazdaságnak, ma az 
ipar nagyobb jelentőségű. A háztáji gazdál-
kodások újrahonosításának lehetnek kedvező 
hatásai a vidéken élők számára, valamint az 
infrastrukturális fejlesztéseknek is jelentős a 
szerepe. Miközben vannak elérhető támoga-
tások, helyi szinten célszerű a helyi adottsá-
goknak megfelelően reagálni az adott problé-
mákra. A LEADER-támogatások a következő 
időszakban lecsökkennek, míg a földalapú 
támogatások nőnek, jobb volna, ha jelentő-
sebb lenne a LEADER-támogatás. Ezzel együtt 
az esemény üzen a kormányzatnak, hogy a 
vidék élni akar – mondta a TÖOSZ elnöke.

A rendezvény levezető elnöke volt 
M. Antoine Homé, a Francia Kisvárosok főtit-
kára köszöntötte a francia és a magyar részt-
vevőket, majd elmondta, hogy a Francia–
Magyar Kezdeményezések nagyon régóta 
dolgozik a francia–magyar együttműködé-

Szerző: Lüttmerdingné Balla Mónika, a TÖOSZ koordinációs titkára

S. Exc. M. Eric Fournier, francia nagykövet köszöntőjében kiemelte: a decentralizált együttműködés 
a régiók és az önkormányzatok sajátja, amely a helyi szinten valósul meg, és a helyi autonómia záloga

(TÖOSZ), a Francia–Magyar Kezdeményezé-
sek és Francia Köztársaság Külügy- és Nem-
zetközi Fejlesztési Minisztériuma szervezésé-
ben. A rendezvény fő témái a következők vol-
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sek kialakításán, a szervezet már 1995-ben 
megalakult. A korábbi években leginkább a 
két ország önkormányzati együttműködéseit 
próbálták erősíteni, de foglalkoztak a rövid 
értékesítése láncok témájával is. Üdvözölte a 
TÖOSZ által létrehozott Történelmi Városok 
és Települések Hálózatát (TTT Háló), hang-
súlyozta, hogy fontosnak tartja a hálózat tevé-
kenységét. Az INFH és a TÖOSZ is kiemel-
ten kezeli a határon átnyúló együttműkö-
dések kérdését, ezért a CESCI-vel közösen 
megrendezésre kerül majd szeptemberben e 
tárgyban egy konferencia.

Dr. Lénártné Benei Anikó, a TÖOSZ TTT 
Háló alelnöke, Abasár polgármestere előadá-
sában felhívta a figyelmet arra, hogy a tele-
pülések természeti értékei mellett fontos az 
épített környezet és az örökségvédelem meg-
őrzése, valamint az örökségtudatos gazdál-
kodás szemlélete is, azonban ez utóbbi még 
csak kialakulófélben van. A jövő nemzedé-
kének meg kell őrizni a nemzeti örökségün-
ket, azonban ehhez – sajnálatos módon – az 
önkormányzatok nem rendelkeznek saját for-
rással. A fejlesztések és beruházások leginkább 
pályázatokból valósulhatnak meg, ez a gya-
korlat viszont kiszámíthatatlanságot eredmé-
nyezhet. Néhány önkormányzat rendelkezik 
településfejlesztési stratégiával, ugyanakkor 
ennek a forrása sem biztosított. A kistelepülé-
sek számára – pontosan a megfelelő források 
hiánya miatt – a plusz feladatok (mint például 
a helyi építési szabályzat megalkotása) nagy 
nehézséget okoznak (szakemberek alkalma-
zása, engedélyek beszerzése). Emellett létez-
nek európai uniós törekvések az örökséggaz-
dálkodás erősítésére, pályázatok formájában.

A TTT Háló alelnöke bemutatta a hálózat 
létrejöttének több éves folyamatát. Ezt köve-
tően elmondta, hogy az Örökségtudatos Gaz-
dálkodó Települések Cím megalapítását tűz-

ték ki célul. A cím kialakítását szakmai szer-
vezetek bevonásával képzelik el. További jelen-
tős feladata még a hálózatnak a tapasztalatok 
megosztása, együttműködések kialakítása az 
örökséggazdálkodás, örökségvédelem terüle-
tén. A kormányzattal is együttműködünk a 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése vonatkozá-
sában, ez az együttműködés a finanszírozás 
szempontjából meghatározó lehet.

Marylise Ortiz, a Történelmi és Művészeti 
Városok és Térségek és a Védett Zónával Ren-
delkező Városok Országos Szövetségének igaz-
gatója (ANVPAH & VSSP) a szervezet bemuta-
tásával kezdte előadását. A szövetség 2007-ben 
jött létre, 220 francia város a tagja, fő profilja 
az örökségvédelem és a nemzetközi kapcsola-
tok és együttműködések kialakítása. A TÖOSZ 
és a ANVPAH & VSSP 2014-ben együttmű-
ködési megállapodást kötött. A Történelmi és 
Művészeti Város Cím adományozása mellett 
képviselik még a védett városokat és platfor-

mot biztosítanak az önkormányzatok számára 
regionális és országos szinten is, így közve-
títve a kormányzat felé az önkormányzatok 
elképzeléseit, törekvéseit. Emellett szakértő-
ket (jogi, finanszírozási, szakmai témákban) 
biztosítanak az önkormányzatok számára a 
védett területek kialakításához. Schmidt Jenő 
elnök úrral egyetértve, felhívta a figyelmet a 
vidéki elvándorlás kérdésének jelentőségére. 
Elmondta, hogy az elmúlt időszakban kuta-
tást végeztek, amely vizsgálta a kisvárosi köz-
pontok felújításának hatását a település lakos-
ságmegtartó képességére. A finanszírozás kér-
déskörével kapcsolatban megemlítette, hogy 
az idegenforgalom nagymértékben hozzájá-
rulhat az önkormányzati bevétel növelésé-
hez. A TTT Háló Örökségtudatos Gazdál-
kodó Települések Cím megalapításának ötle-
tét támogatja, hiszen ez minőségi elmozdulást 
eredményezhet az örökségvédelem kérdésé-
ben és az érintett terület önkormányzatainak 

Az első kerekasztal beszélgetés témája az örökséggazdálkodás, turizmus és gazdaságfejlesztés 
kapcsolatára fókuszált
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együttműködésében, de akár lakossági szin-
ten is. Franciaországban nagy népszerűség-
nek örvend a Történelmi és Művészeti Város 
Cím, a címet elnyerő önkormányzatok büsz-
kén viselik ezt a kitüntetést.

Garaguly Tibor, a TÖOSZ TTT Háló alel-
nöke, Etyek polgármestere első gondolat-
ként a kistelepülések nehéz helyzetére hívta 
fel a figyelmet. Számukra kihívás az örökség-
védelem, de a lakosság megtartása is. Etyek 
borászattal és turizmussal foglalkozik, nagy 
részben ez határozza meg a település fejlő-
dési pályáját. Az alelnök szerint a polgár-
mesternek menedzsernek kell lennie, csakis 
így működhet sikeresen a település. Az, hogy 
mitől lesz tehetős, gazdag egy település sok 
tényezőtől függ. Az épített környezet fontos 
szerepet játszhat, a társadalmi akarat segít-
het, de a rendelkezésre álló finanszírozási for-
rások mértéke mindenképpen meghatározó. 
A lakosság bevonása minden esetben elenged-
hetetlen a településfejlesztés során. Etyek a 
település fennmaradása és fejlesztése érdeké-
ben nagy hangsúlyt helyez a GDP növelésére.

Kálózczy Lola mutatta be a pécsi Zsolnay 
Örökségkezelő NonProfit Kft. tevékenységét 
és eredményeit. A város egyik kiemelkedő 
turisztikai értéke, hogy minden történelmi 
korszak képviselteti magát történeti, építé-
szeti leletekkel. Az újkori emlékeket a Zsolnay 
történelmi negyed képviseli. Pécs szerencsés 
helyzetben van, mert az Európai Unió Kul-
turális Fővárosa díjjal jelentős finanszírozási 
forráshoz jutott. A 2013-as Értékes Pécs Pro-
jektben a 21. század technikáival igyekeztek 
bemutatni a helyi értékeket. Az állam, a város 
és az egyház együttműködnek az örökség-
védelmi projektekben. Az újonnan felújított 
épületek, helyszínek tartalommal való meg-
töltése komoly kihívást jelentett. A városban 
a lakosság bevonása jól működik, de a turiz-

mus fejlesztésre szorul. A nemzetközi együtt-
működés fejlesztésében látja a további fejlő-
dési lehetőségeket, fontosnak tartja, hogy 
Pécs mihamarabb bekerüljön a nemzetközi 
köztudatba is.

Szkordilisz Flóra a Magyar Urbanisztikai 
Tudásközpont képviseletében tartott tájékoz-
tatót. Elmondta, hogy a Magyar Urbanisztikai 
Társaság komoly kapacitásokkal rendelkezik 
az építészeti felújítások terén, ezért együtt-
működésükről biztosítja a jelenlévő szakmai 
szervezeteket. A szervezet tapasztalatai sze-
rint számos jó példa létezik az örökséggaz-
dálkodás és örökségvédelem területén, de 
ezek a példák nem kerültek szisztematikus 
összegyűjtésre, publikálásra, pedig ez sokat 
segíthetne a többi, tenni akaró településnek 

is. A MUTK a jó gyakorlatok összegyűjté-
sében vállal fontos szerepet, emellett a tele-
pülésfejlesztési stratégia megalkotáshoz egy 
sablon dokumentum elkészítését tervezik, ez 
utóbbi egyben az uniós és más finanszírozási 
támogatások elnyerésének alapvető feltétele is.

Anna Faucher, az International Urban Food 
Network (IUFN) munkatársa mutatta be a 
szervezetet, amelynek tevékenységei között 
szerepel a területi közpolitikák megfogalma-
zása, az innováció, valamint az együttműkö-
dések kialakítása. A jelenlegi élelmezési rend-
szer nem fenntartható, rengeteg ételt kido-
bunk, míg sokan éheznek. Sok esetben nem 
ellenőrizhető az élelmiszerek eredete és a 
környezetszennyezés mértéke jelentős. Az 
emberek nagy része városokban él, számuk 

A következő kerekasztal-beszélgetés főbb témái között szerepeltek a rövid értékesítési láncok és 
területi élelmiszer-ellátási rendszerek, vidékfejlesztés, LEADER-csoportok
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pedig folyamatosan növekszik. A 2015. évi 
milánói paktumot 120 város írta alá, azzal 
az elgondolással, hogy fenntartható módon 
foglalkozzanak az élelmezés kérdésével és 
összegyűjtsék az e területen felgyülemlett jó 
tapasztalatokat. A főbb célkitűzések a követ-
kezőek: rövid értékesítési láncok kialakítása, 
egészségmegőrzés, fenntartható élelmiszer-
rendszer létrehozása, biogazdálkodás, szava-
tolt és követhető származás. Franciaország-
ban 2004-ben került elfogadásra az élelme-
zési törvény, amely a helyi előállítást, helyi 
fogyasztást támogatja. Előadásának máso-
dik részében a szervezet egyik projektjének 
szakaszait mutatta be. A projekt több lépés-
ből állt, a kezdeti szakaszban információgyűj-
tésre került sor a termelés tekintetében, fel-
mérték azt is, hogy mekkora művelhető terü-
let áll rendelkezésre, melyek a helyi gazdál-
kodás és a fogyasztás főbb jellemzői, majd a 
szereplők feltérképezése (boltok, helyi pia-
cok és helyi termelők) következett. Fontos 
kérdésként merült fel, hogy mit lehet tenni 
a pazarlás ellen. A projekt workshopjainak 
keretében, a projekt partnerek tovább gon-
dolkodtak a felelős fogyasztásról, a logiszti-
káról, az élelmiszer hulladékokról. Ezt köve-
tően közös tervet és célkitűzéslistát állítot-
tak össze. A projekt során nehézséget oko-
zott a magánszereplők mozgósítása. A projekt 
további jelentős elemei voltak a tapasztalat-
csere programok, a felmérések és a szereplők 
együttműködésének támogatása.

Kujáni Katalin, a Földművelésügyi Minisz-
térium munkatársa előadásában egy sike-
res francia–magyar együttműködést muta-
tott be. Az ECOSYAL projektben 5 francia 
és 2 magyar csoport dolgozott együtt 2014-
ben, rövid értékesítési lánc kialakításán a 
francia módszer hazai adaptálása érdeké-
ben. Bár napjainkban nem nagyon működnek 

rövid értékesítési láncok Magyarországon, az 
alternatív élelmiszercsatornák megismerése 
komoly hozadéka volt az együttműködésnek. 
Bebizonyosodott még, hogy a védjegyeknek 
nagy jelentősége van. Emellett a rövid érté-
kesítési láncok kialakításának vidékfejlesztési 
és munkahelyteremtő szerepe is van.

Németh Balázs, Bácsalmás polgármestere, 
Felső-Bácska LEADER Szervezet elnöke elő-
adásában felhívta a figyelmet arra, hogy az 
önkormányzat néha akaratlanul is beavatko-
zik a piaci folyamatokba. E kitételre példaként 
elmondta, hogy egy alkalommal 10 000 kis-
kacsát osztott szét az önkormányzat, amely-
hez nagyon kedvező áron jutottak hozzá. 
A jó szándék mellett később derült fény arra, 
hogy a helyben kiskacsákat eladni szándé-
kozó vállalkozók már nem tudták értékesí-
teni a portékájukat, mivel, aki akart kacsát, 
az az önkormányzat jóvoltából ingyenesen 
kapott és nem kellett megvennie. Problémát 
okoz még, hogy a túlszabályozottság miatt a 
helyi konyhán a bonyolult engedélyeztetési 
folyamat miatt nem lehet a helyi termékeket 
felhasználni. A polgármester néhány helyi 
sikert is megosztott a jelenlévőkkel. Előadá-
sában elmondta, hogy a közfoglalkoztatás 
újra megtanította az embereket a gazdálko-
dásra, napjainkban számos olyan őstermelő 
van a településen, aki a közfoglalkoztatásból 
indult. Emellett Bácsalmáson „Szatyorközös-
séget” hoztak létre. Ennek keretében a helyi 
termelőket próbálják segíteni a helyi igények 
összegyűjtésével és kiszolgálásával. Nehézsé-
get okoz azonban, hogy, ha nőnek az igények, 
azt már a helyi gazdák nem feltétlenül tud-
ják kielégíteni. Továbbá bevezetésre került 
egy helyi utalvány is, amelyet a kedvezmé-
nyezettek helyben költhetnek el.

Jacques Bollegue, a Pays Garrigues et 
Costière (Nimes) HACS elnöke néhány szó-

ban ismertette a szervezet tevékenységét. 
A helyi vidék fejlesztése a szervezet fő külde-
tése, 46 tagtelepüléssel rendelkezik. A térségre 
jellemző a bor- és az olívatermelés. A szerve-
zet több témában tevékenykedik jelenleg, ilye-
nek például az élelmiszeripar fejlesztetése, az 
ökoturizmus fejlesztése, a saját lakosság bevo-
nása az örökségvédelembe gyakorlati tapasz-
talatok alapján. A rövid értékesítési láncok 
tekintetében biztosítani kell a kapcsolatot 
a helyi lakosok és a termelők között. A helyi 
termelést támogató projekteket érdemes ösz-
tönözni. Elengedhetetlen az egészséges élel-
miszerellátás biztosítása a lakosság részére, 
még a távolabb lakók esetében is. Létrehoz-
ható projektek például a helyi termelők piaca, 
közösségi kertek kialakítása, ezek olyan par-
cellák, ahol a helyi lakosság termelhet, bizto-
sított a locsolás és a hely és itt tanulhatnak 
a környezetvédelemről is, esetlegesen okta-
tást kaphatnak a termeléssel kapcsolatban. 

Határon átnyúló együttműködések
Ocskay Gyula, a Határon Átnyúló Kezde-
ményezések Közép-európai Segítő Szolgá-
lata (CESCI) főtitkára előadásában elmondta, 
hogy az egyesület 2009-ben alakult meg, a 
jelenlegi határon átnyúló együttműködésben 
mediátor szerepet játszik, támogatja, ösztönzi 
az együttműködéseket. A szervezet két iro-
dát is létrehozott. Határon átnyúló együtt-
működéseket befolyásoló tényezők tekinte-
tében az alábbi kritériumokat említette meg:

1. Különböző státuszú határok
Schengen, Európai Unió, de nem 
Schen gen (Románia, Horvátország), 
nem EU tag még. 

2. Jelentős nagyságú magyar kisebbségek
Európában ma az Európai Területi Tár-
sulások száma: 59, ebből 25-ben leg-
alább egy magyar tag van, 20 esetében 
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pedig a székhely is Magyarországon 
található. Az ETT-k fele magyar rész-
vétellel jött létre, ez egy olyan modell, 
amely nagymértékben segítette a 
magyar határon átnyúló együttműkö-
déseket.

3. Menekültválság
A magyar–szerb határ lezárása nem-
csak a menekültek előtt zárja el a határt, 
hanem az együttműködések elől is.

4. Állami pénzügyi támogatás
5. Az önkormányzatok pénzügyi keretei-

nek szűkössége
Az Európai Unió szerepe nagyon nagy, 

hiszen európai támogatás nélkül az együtt-
működések nem tudnának működni. Jelenleg 
fontos célkitűzés lehet – mondta előadásában 
a főtitkár –, hogy a helyi termékek a határon 
át is áramolhassanak, ennek a lehetőségnek 
pedig megfelelő jogi kereteket kell teremteni.

Ciprian Barna, Nagyvárad Metropolisz 
Övezet (NMÖ-ZMO) képviselőjeként beve-
zetőjében néhány mutatószámot osztott meg 
a jelenlévőkkel: az EU 48%-a határterület, az 
EU lakosságának 37,5%-a pedig határterületen 
él. 15 település tartozik Nagyvárad vonzáskör-
zetébe, ha idesoroljuk a határon túli váro so-
kat is. Közszállítás tekintetében 418 buszvo-
nal működik Nagyvárad és a Bihar megyei 
települések között, a GDP 65%-a Nagyvárad-
hoz köthető. Hatalmas verseny van a román 
települések, magyar és román települések 
között, hogy befektetőket vonzzanak a tér-
ségbe. A versengés a román stratégia része, 
ugyanakkor a célkitűzések megvalósításá-
hoz nem állnak megfelelő eszközök a ren-
delkezésre. A határon átnyúló együttműkö-
dések nagy részének finanszírozása EU for-
rásból történt, jelentősebb területei: szállítás, 
közlekedés (bicikli utak), termőföld rekonst-
rukció, innováció. Kisebb-nagyobb projektek 

működtek a közlekedés és a közút hasznosí-
tása területén. Még számos kérdés vár meg-
válaszolásra, ilyen például, hogy hogyan lehet 
az egyensúlyt elérni a projektek és a helyi 
kezdeményezések között, vagy, hogy hogyan 
lehet a vidéki és városi együttműködéseket 
konszolidálni.

Preadan, a lotharingiai tiszteletbeli kon-
zul előadásában beszámolt folyamatban lévő 
együttműködésükről. Az Észak-Magyaror-
szági régióval szoros együttműködésben dol-
goznak. Korábban egy nagyon gazdag időszaka 
volt a kapcsolatnak a barnamezős beruhá-
zások tapasztalatcseréje témájában. Jelenleg 
szakácsképző felnőttképzési csereprogramot 
működtetnek, valamint lotharingiai és magyar 
gimnáziumi cserekapcsolatokra nyílik lehe-
tőség. A Nancy-i egyetem számos magyar 

diákot fogad évente. Idén május 31-én került 
megrendezésre egy Európai Találkozó jelen-
tős számú magyar résztvevővel, amely egy-
ben az első franciaországi Visegrádi Orszá-
gok Találkozója is volt.

Eric Blin, Franciaország szegedi tisztelet-
beli konzulja a szegedi lézer-projektet ismer-
tette. Szeged és Nizza között 50 éve működik 
testvérvárosi kapcsolat. Szegeden a kulturá-
lis élet jelentős, dinamikus a tudományos és 
oktatói tevékenység. Szegeden 60 francia diák 
tanult az elmúlt tanévben, Erasmus program 
keretében. A világ egyetemei rangsorában 
előkelő helyen szerepel a Szegedi Egyetem. 
A lézer feltalálása évfordulója alkalmából 
részt vesznek az ELI programban. A program 
keretében kutatóközpont jön létre. A központ 
tulajdonosa 90%-ban a magyar állam, 5–5%-

A konferencia záró részében került sor a meglévő francia–magyar együttműködések,  
jó gyakorlatok bemutatására
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ban pedig az egyetem és a város. A kutató-
központ munkájába helyi vállalkozók, kuta-
tók és oktatók is bekapcsolódhatnak majd. 
A projektnek köszönhetően a Szegedi Egye-
tem jelentős mértékben fejlődhet, csakúgy, 
mint a szegedi agglomeráció. A város tőke-
vonzó képességére is jó hatást gyakorolhat a 
projekt, valamint a helyi cégek ipari alkalma-
zások formájában fejleszthetik tovább a pro-
jekt kutatásainak eredményeit.

Mireille Gandin, a nîmes-i Dhuoda Gim-
názium igazgatója elmondta, hogy a Bács-
Kiskun Megyei Önkormányzattal működ-
nek együtt egy kétéves projekt keretében, 
amelyben középfokú oktatási intézmények 
és gimnáziumok is részt vesznek. A mobili-
tás biztosítása elengedhetetlen az egyetemi 
és főiskolai diákok számára. A projekt kere-
tében tanulmány készül, amelynek témája 
a fenntartható fejlődés problematikájának 
felmérése és a pedagógiai innovációk össze-
hasonlítása.

Christian Lepine, Ruffec alpolgármestere 
ismertette településének együttműködési 
területeit Pásztó városával. Ruffec vidéki város, 
keleti részén az állattenyésztés, nyugati részén 
pedig a növénytermesztés a jellemző. A kap-
csolatfelvétel Pásztóval 1994-ben kezdődött, 
1996-ban került sor az első együttműködési 
megállapodás aláírására, majd 2006-ban test-
vérvárosi megállapodást kötöttek. Pásztón 
kéttannyelvű, francia–magyar iskola műkö-
dik. Ruffecen megalakult a Helyi Vállalkozók 
Egyesülete, majd ennek példájára Pásztón 
is alapítottak vállalkozói egyesületet. Mára 
már családi szinten is kialakultak kapcsola-
tok. A jövőbeni terveik között közös projekt-
ötleteként merült fel a rövid ellátási láncok 
témája „Helyi búza, helyi kenyér” címmel. 
Nagyon elégedettek, hogy ez az együttműkö-

dés folyamatos és dinamikus, jó példa arra, 
hogy két kisváros között is lehet élő és haté-
kony együttműködést folytatni. 

José L. Osete zárógondolataiban össze-
foglalta a konferencia főbb következtetéseit. 
A francia–magyar decentralizált együttműkö-
dés komoly múltra tekint vissza és sok kistele-
pülési együttműködésre épül. Ezek a kapcso-
latok alapvető fontosságúak abban, hogy a két 
ország állampolgárai találkozzanak. A Brexit 
egy új helyzetet teremt csakúgy, mint a mig-
rációs válság, mindezek pedig új kihíváso-
kat jelentenek az európai polgárok számára. 
Jacques Chalandier és Göncz Árpád együtt 
indították útjára a Francia–Magyar Kezde-
ményezéseket. Chalandier egykoron fontos-

nak tartotta, hogy a francia–magyar kapcso-
latok újra megerősödjenek, hiszen a két orszá-
got a történelem elválasztotta a régi, jelentős 
együttműködések ellenére a kommunizmus 
idején. Az ő gondolatát továbbörökítve elen-
gedhetetlen, hogy a vidéki Franciaország és 
Magyarország újra szorosan együttműköd-
jön, ez egyben a konferencia legfőbb üze-
nete is. A jelen helyzetben egész Európában 
mindenki az útját keresi. A Francia–Magyar 
Kezdeményezések pedig azon dolgozik, hogy 
egy másféle jövő valósulhasson meg. A kétol-
dalú együttműködések utat nyitnak az olyan 
európai szintű érdekérvényesítés előtt, amely-
hez elengedhetetlen az európai uniós finan-
szírozási forrás.

José L. Osete összegzi a konferencia főbb következtetéseit
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Francia szenátusi képviselőkkel találkoztak  
a TÖOSZ vezetői

A budapesti Francia Intézetben tartott meg-
beszélés résztvevői voltak: M. Claude Kern, 
a Francia–Magyar Baráti Társaság elnöke, 
szenátor (président du groupe d’amitié), 
M. Jackie Pierre, szenátor (Secrétaire du 
Sénat et sénateur des Vosges), M. Christophe-
André Frassa, a Francia–Magyar Baráti Tár-
saság alelnöke, szenátor (vice-président du 
groupe d’amitié), M. Arnaud Pelletier, a 
Francia–Magyar Baráti Társaság titkára 
(secrétaire exécutif du groupe d’amitié), 
Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke, Tab pol-
gármestere, Porga Gyula, a TÖOSZ Tör-
ténelmi Városok és Települések Hálózatá-
nak elnöke, Veszprém polgármestere, dr. 
Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára, dr. 
Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese, 
valamint José L. Osete, a Francia–Magyar 
Kezdeményezések igazgatója.

A megbeszélés rövid összefoglalója:
Franciaországban az utolsó önkormány-

zati reform 2016-ban valósult meg. Francia-
országban az állam egyre több hatáskört ad 
át az önkormányzatoknak, azonban az anyagi 
forrást nem minden esetben rendeli hozzá. 
Franciaországban az önkormányzati felada-
tok leosztásánál különös hangsúlyt kapnak 
a társulások. A helyi adók jelentős bevételi 
forrást jelentenek. Franciaországban 36 000 

Szerző: Steiner Erika, a TÖOSZ főtitkár-helyettese

2016. július 6-án a TÖOSZ vezető tisztségviselői a francia szenátus képviselőivel, a  Francia–Magyar Baráti Társaság 
tagjaival találkoztak. A találkozón megvitatták a francia és a magyar önkormányzati reformot, a két ország közötti 
önkormányzati kapcsolatok megerősítését, valamint a közös pályázatokban való részvétel lehetőségeit.
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önkormányzat van. 2017-től az önkormány-
zati közszolgáltatások nagy részét társulási 
formában látják el.

Magyarországon az állami szerepválla-
lás a közigazgatási reform során felerősö-
dött. A közigazgatás átszervezése jelenleg is 
zajlik. Az önkormányzatok száma folyama-
tosan csökken. Folyamatban van az önkor-
mányzati igazgatás centralizálása. Jelenleg az 
önkormányzatoknak kétezer lakosságszám 
elérésénél kell közös hivatalt alakítani a köz-

igazgatási feladatok ellátására, de ez néhány 
éven belül az ötezer főt is elérheti. Az önkor-
mányzatoknak „ki kell találniuk” magukat a 
folyamatos elnéptelenedés megakadályozá-
sára. Magyarországon a társulások kötelező 
jellege megszűnt. Az állami költségvetésből 
670 milliárd Ft az önkormányzatok költség-
vetése. Ez az összeg a kötelező közszolgálta-
tásokra fordítódik.

A hálózati együttműködések megerősíté-
sének sok jó példája létezik Franciaország-

ban. Konkrét projekteket lehetne indítani a 
két országnak közösen.

A francia közszolgáltatások optimális meg-
szervezése jó példa lehetnek Magyarország 
számára is, érdemes lenne ezzel kapcsolatos 
brüsszeli pályázatokban részt venni. A Fran-
cia Polgármesterek Szövetsége szívesen lenne 
partner ebben. Magyarország számára köny-
nyebb UNIO-s forrásokhoz jutni, mint Fran-
ciaországban, azonban a pályázatokba több 
országot is be kell vonni.
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66. Osztrák Városnapok
Tirol tartomány fővárosa, a festői szépségű 
Innsbruck volt az Osztrák Városok Szövet-
sége idei, immáron 66. közgyűlésének hely-
színe, június 8. és 10. között. A TÖOSZ-t 
Süvegjártó Csaba, a TÖOSZ Tolna megyei 
tagozatvezetője, Iregszemcse polgármestere 
képviselte. A kongresszusi központban tar-
tott ünnepélyes megnyitón a közel 900 meg-
hívott résztvevőt – melyek között a szövet-
ség osztrák és külföldi partnerszervezetei 
és a házigazda, Innsbruck testvérváro sai-
nak meghívott képviselői is jelen voltak – 
a város polgármestere, Christine Oppitz-
Plörer köszöntötte. A közgyűlés két fő témá-
jához igazodva az est szónokai is elsősorban 
a menekülteket, valamint az önkormányza-
tok finanszírozási rendszerét érintő kérdé-
sekre fókuszáltak. A polgármesterasszony 
beszédében a településvezetőknek a mene-
kültügyben felmerülő felelősségét hangsú-
lyozta. „Felelősek vagyunk mindazért, amit 
megteszünk, de különösen azért, amit nem. 
Felelősek vagyunk azokért, akikről gondos-
kodunk, de azokért is, akikről korábban nem 
(mi) gondoskodtunk.”

A szövetség elnöke, Michael Häupl meg-
nyitóbeszédében mindkét témát érintette. 
A menekült-helyzettel kapcsolatban kiemelte 
Ausztria 2015-ben, a válság kezelésében tett 
erőfeszítéseit. Elismerően beszélt az önkén-
tesek, segélyszervezetek, valamint az önkor-
mányzatok áldozatos munkájáról, amelyet a 
több százezer menekült ellátásáért végez-
tek. Kitért a menekülteket ért támadásokra 
is, melynek vonatkozásában megjegyezte: 
„Nem engedhetjük meg azt, hogy az embe-

riesség érdekében tett erőfeszítéseinkre erő-
szak es gyáva terror legyen a válasz.” Hang-
súlyozta, hogy menekültkérdés kezelésében 
csak az emberiesség és rend elve vihet köze-
lebb a megoldáshoz. Természetesen Ausztria 
egyedül képtelen megküzdeni a menekültára-
dattal, ezért sürgeti és cselekvően támogatja 
az európai országokat egy közös és hatékony 
megoldás kidolgozásában.

Az önkormányzati finanszírozás vonatko-
zásában jelen és a jövő kihívásainak megfe-
lelni akaró városok és települések számára 
egyetlen járható út létezik. Modern gondolko-
dás, innováció és az ezzel elérhető meggyőző 
gazdasági teljesítmény. Az osztrák városok a 
nehéz gazdasági helyzet közepette is fenn tud-
ták tartani a korábban megszokott magas szín-
vonalú helyi szolgáltatásokat, de ehhez nem 
kis mértékben helyi erőforrásaikat is be kel-
let vonniuk. Annak ellenére tudták mindezt 
megbízhatóan ellátni, hogy az önkormány-
zatok saját adóbevételei az elmúlt években 
mintegy 20 százalékkal csökkentek a külön-
böző adókedvezmények bevezetése miatt. Az 
Osztrák Városszövetség elnöke szerint nyil-
vánvalóvá vált, hogy szükségszerű az önkor-
mányzatok támogatási rendszerének sürgős és 
átfogó megreformálása. Feladatalapú finan-
szírozásra kell áttérni a korábbi lakosságszám 
alapú támogatási rendszerről. Olyan új sza-
bályozásra van szükség, amely a városok által 
kötelezően ellátandó és a ténylegesen ellátott 
feladatokat hivatott finanszírozni. „Világos 
feladatmegosztás, átlátható finanszírozás, 
magas szintű szolgáltatás” – hangsúlyozta a 
szövetség elnöke. 

A Szövetség elnökét követően Heinz Fischer, 
leköszönő államfő köszöntötte még a jelenlé-
vőket. Természetesen beszédének megkerül-
hetetlen témája volt a májusi elnökválasztás 
eredménye, amely az ő 12 éves hivatali ide-
jének végét jelentette. 

A nyitórendezvény díszvendége és ünnepi 
szónoka, Leoluca Orlando jogászprofesszor, 
Palermo város polgármestere emelkedett szó-
lásra. Beszédének középpontjában a mene-
kültkérdés állt. Szicília fővárosának polgár-
mestere mindamellett, hogy fáradhatatlanul 
küzd a politikát behálózó maffia ellen, elkö-
telezett híve az emberek szabad költözködési 
jogának, bárhova irányuljon is az a világban. 
Különösen akkor, amikor valaki az üldözte-
tés, vagy háború elől menekül. 2015-ben egyik 
megalkotója és aláírója volt a Palermói Char-
tának, melynek célja a világszerte alkalma-
zott tartózkodási engedély intézményének 
eltörlése és a szabad költözési jog elidegenít-
hetetlen emberi joggá tétele. „Senki sem köte-
lezhető arra, hogy ott élje le az életét, ahova 
született. Minden embernek joga van ott élni, 
ahol a jobb és biztonságosabb életet reméli” 
– szól a nyilatkozat egyik lényeges mondata. 
„Ezt senki ne tekintse provokációnak, vagy 
pusztán hangzatos jelszónak. Mi, politiku-
sok tudjuk, mi történik ma a világban és nem 
mondhatjuk azt, hogy mi nem vagyunk mind-
ezért felelősek” – hangsúlyozta a polgármes-
ter. Az ide vezető út azonban hosszú és rögös. 
Szerinte ebben fontos szerepet kell vállalnia 
az Európai Uniónak azzal, hogy – kvázi egy 
európai kisebbségek közösségévé válva – nyi-
tottá válik a befogadásra és az együttélésre 
ezzel erősítve az összetartozás és az egyenlő-
ség érzését. A migránsválság megoldásának 
alapvető feltétele lenne az, hogy a menekül-
teket hozzánk hasonló embernek fogadjuk el, 
személyiségként kezeljük őket, ne úgy tekint-

Szerző: Süvegjártó Csaba, TÖOSZ Tolna megyei tagozatvezető, Iregszemcse polgármestere
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sünk rájuk, mint szociális teherre, érdemtelen 
haszonélvezőre, akik elveszik a munkahelyün-
ket, beköltöznek a bérlakásainkba és – kvázi 
potyautasként – igénybe veszik a különböző 
közszolgáltatásokat, hanem, mint a társada-
lom potenciális aktív tagjára, aki a közös-
ség részeként értéket teremt annak számára. 

A nyitónap végén a város polgármestere 
gálavacsorát adott a közgyűlés résztvevői és 
vendégei számára.

A tisztújító szavazását követően a közgyűlés 
négy szekcióban folytatta a munkáját, amelyek 
nagyrészt a tavalyi, bécsi közgyűlés témakö-
reit tűzték újra napirendre az azóta eltelt egy 
esztendő történéseit, változásait és tapaszta-
latait figyelembe véve. 

Napjainkban az osztrák városok regioná-
lis szinten biztosítják a lakosság számára a 
közszolgáltatások jelentős részét. Az ivóvíz- 
és szennyvízszolgáltatást, a hulladékkeze-
lést, az óvodai ellátást, az alapfokú oktatást, 
a kulturális- és sportlétesítmények fenntartá-
sát, valamint a helyi közlekedést is beleértve. 
A lakossági elégedettségi szint ezek vonatko-
zásában – felmérések szerint – igen magas. Az 
életminőség az elmúlt időszakban nagy mér-
tékben javult, a megkérdezettek közel 90%-a 
elégedett a lakóhelyén elérhető szolgáltatások 
színvonalával. A lakosság több mint fele gon-
dolja úgy, hogy a település, ahol él, jó irányban 
fejlődik. Azonban felmerül a kérdés: mindez 
meddig tartható fenn a jelenlegi finanszíro-
zási rendszer mellet?

Az önkormányzati finanszírozással foglal-
kozó munkacsoportban – amelynek ülésén 
magam is részt vettem – a városi és vidéki 
közszolgáltatások, szociális ellátások, az okta-
tás-nevelés aktuális problémái, finanszíro-
zási és felelősségi kérdései, illetve a lehetsé-
ges megoldások kidolgozása voltak a fő téma-
körök. A prezentációkkal, vitaindítókkal és 

a különböző politikai pártok és érdekképvi-
seleti szervezetek nézőpontjából elhangzott 
hozzászólásokkal tarkított ülések számos 
problémára vetítettek rá. Többek közt arra, 
hogy a jelenlegi osztrák elosztási és finan-
szírozási rendszer egy bonyolult, több évti-
zedes, mára már elavult konstrukció, amely 
a mai gazdasági és társadalmi körülmények 
közepette működésképtelenné vált. Bürok-
ratikus, túlszabályozott, éppen ezért kevésbé 
hatékony és nem utolsó sorban drága. Számos 
szolgáltatás az önkormányzatok és a tarto-
mányok közös, alkalmanként kettős finan-
szírozása mellett működik. Az önkormány-
zatok számos esetben hozzájárulást fizetnek 
az egyébként állami, illetve tartományi hatás-
körbe tartozó feladatokhoz. 

Mindez elsősorban a szociális ellátásokat 
érintően érhető tetten. Ma a szociális segé-
lyek közel felét már az önkormányzatok hoz-
zájárulásával finanszírozzák az adott tar-
tományok. Ez különösen azokra a nagyobb 
városokra ró egyre nagyobb anyagi terhet, 
ahol sokan élnek szociális segélyből. Éppen 
ezért a szövetség továbbra is egy olyan, fel-
adatalapú finanszírozási rendszer létreho-
zását követeli a kormányzattól, amely vilá-
gos és áttekinthető, illetve egyszer s min-
denkorra véget vet a jelenlegi kusza transz-
ferrendszernek. Olyan rendszert, amelyben 
világosan elhatároltak az önkormányzati és 
az állami feladat-ellátási kötelezettségek és 
az ezekhez tartozó hatáskörök, a finanszíro-
zást pedig a tényleges szolgáltató közvetlenül 
kapja az államtól. Konkrét példával érzékel-
tetve: a gyermekellátás (pl. óvodai nevelés) fel-
adatait teljes egészében a helyi önkormányza-
toknak kellene átadni, viszont az egészségügy 
és a szociális ellátások az állam, vagy a tar-
tományok fenntartásában működnének. Egy 
ilyen ésszerű feladatelosztási és finanszírozási 

rendszer feleslegessé tehetné a transzferek és 
hozzájárulások jelenlegi bonyolult rendsze-
rét. Költséghatékonyságot, átláthatóságot, 
valamint világos felelősségi határokat ered-
ményezne a szolgáltatások terén. 

Hans Jörg Schelling pénzügyminiszter sze-
rint is szükség van reformokra és támogatja is 
azok kidolgozását. Ő azonban szükségszerű-
nek látja a feladatok elosztásának kormány-
zati szintjén történő reformját is, hiszen gyak-
ran az sem világos, hogy adott feladat melyik 
minisztérium hatáskörébe tartozik.

A szövetség álláspontja szerint szükség van 
az adórendszer átfogó reformjára is, külö-
nösen az önkormányzatok saját adóbevéte-
leit illetően. Az elmúlt évtizedekben számos 
helyi adónem kivezetésre került – mint ilyen – 
csak a kommunális- és a telekadó „élte túl” 
a tisztogatást.  Arról nem is beszélve, hogy 
a különböző kedvezmények miatt 20-40%-
kal csökkent az önkormányzatok saját adó-
bevétele. Az érdekképviseletek a helyi adók 
és illetékek értékének megőrzése érdekében 
az adórendszer modernizálását kérik a kor-
mánytól, továbbá azt, hogy az alkotmány a 
telekadót, mint helyi adót rögzítse.

Mivel az önkormányzati finanszírozás prob-
lémáinak kezelésében az elmúlt év óta nem sok 
előrelépés történt, a szövetség nyomatékosan 
felszólította a kormányt jelenlegi támogatási 
rendszer haladéktalan megreformálására. 

A menekültügyi szekcióban elhangzotta-
kat röviden összefoglalva:

A megnyitóbeszédekben elhangzottakon túl 
még néhány lényeges gondolatot emelnék ki.  
Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hiva-
tala osztrák hivatalvezetője, Ruth Schöffl rövid 
áttekintést adott az európai menekülthelyzet 
jelenlegi helyzetéről és annak Ausztriára gya-
korolt hatásáról. Az Európába érkező mene-
kültek területi elosztásának egyenlőtlensége 
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és a szolidaritás hiánya számos európai ország 
részéről komoly kihívás elé állítja a befoga-
dásra nyitott, vagy a beáramlást megakadá-
lyozni képtelen országokat. Európát közelebb 
viheti a megoldáshoz egy közös, összehangolt 
és átfogó cselekvési stratégia megvalósítása, 
valamint a társadalmi párbeszéd rendszeré-
nek megerősítése. A menekülthullám kezelése 
egyre nagyobb terhet jelent a helyi közösségek 
számára is. A betelepülni kívánók túlnyomó 
többsége különösen a nagyobb városokba és 
az agglomerációkba áramlik. A jövőre nézve 
két dolgot kell szem előtt tartani. A mene-
kültek integrációját és képzését. Az integrá-
ció első és legfontosabb lépése a menekült-
státusz elismerése. Az eredményes integrá-
cióhoz szükség van a nyelvismeret megszer-
zését, a gyermekekről való gondoskodást és 
iskoláztatást biztosító intézményrendszerre, a 

lakhatás és munkába állás feltételeinek minél 
gyorsabb megteremtésére. Ezáltal lerövidít-
hető a segélyből élés időtartama, és csökken-
nek a települések financiális terhei is. Mindez 
nem csak a problémamentes együttélés érde-
kében fontos lépés, hanem az osztrák gazda-
ságra is pozitív hatást gyakorolhat. Ausztriá-
nak szüksége van egészséges, fiatal, jól kép-
zett, innovatív munkaerőre. Éppen ezért a 
képzésbe és oktatásba történő befektetés nem 
pusztán az egyén boldogulásának feltétele, 
hanem az ország jövőjét illetően is megha-
tározó jelentőséggel bír. 

A szekcióülés délután „Jó gyakorlatok” 
bemutatásával folytatódott, ahol több pol-
gármester beszélt az általa irányított telepü-
lésen a menekültválság kezelésében kipró-
bált, sikeresen és hatékonyan alkalmazott 
módszerekről.  

Még két szekció ülésezett csütörtökön dél-
előtt. Az egyik a városi és agglomerációs közös-
ségi közlekedés témáját járta körül, a másik 
pedig a települések számára a térinforma-
tikában rejlő lehetőségeket mutatta be pre-
zentációk és szakértők általi hozzászólások 
segítségével. 

A pénteki zárónapon a közgyűlés az elmúlt 
két napot összefoglaló és értékelő plenáris 
üléssel, valamint rövid, a közgyűlés napi-
rendjeihez kapcsolódó pódiumbeszélgetéssel 
fejezte be munkáját. A rendezvény a záróbe-
szédeket követően a hagyományosan a Szövet-
ség zászlajának a jövő évi közgyűlést megren-
dező város részére történő átadásával zárult. 
Peter Padourek, Zell am See város polgár-
mestere ezzel az aktussal egyidejűleg jelké-
pesen átadta a jövő évi rendezvény meghívó-
ját a jelenlévők számára.

Zajos dolgok
Nem is gondolná a laikus közleke-
dő, hogy milyen sokféle igénybe-
vételnek kell megfelelnie azoknak 
a tárgyaknak, amelyek a hétköz-
napi közlekedés során körbe-veszi 
őt. Gondoljunk csak bele: Az érzé-
keny, sérülékeny emberi test nap, 
mint nap puskagolyóként száguld 
a célja felé. Igaz körbe-veszi őt egy 
hajlékony acéllemez, de, mint oly 
sokszor halljuk, látjuk, ez bizony 
nem sokat véd. 

Szinte hátborzongató gondolat 
az is, amikor valaki egy babakocsi-
val elsétál egy tízemeletes lakóház 
fala mellett. Bármi kieshet, bármi 
leeshet a falról ablakból erkélyről. 
Ehhez nyilván a véletlennek kell 
közre-játszania. Én mindenesetre 
kerülöm az ilyen falakat.

És, ahogy a Blikk.hu is hírül adta, 

komoly veszélynek voltak kitéve 
a közlekedők az M1-M7 autópá-
lya Budapest-bevezető szaka-
szán. Leestek a zajárnyékoló falak 
akusztikai csempéi, veszélyez-
tetve ezzel az autókat, utasokat. 
Óriási dugó keletkezett, csupán 
azért, mert sokan még nem veszik 
komolyan azt, hogy mit lehet, és 
mit nem szabad elhelyezni az utak 
mentén, a járművek közelébe.

Ennek persze szigorú követel-
ményrendszere van, de úgy tűnik 
ezúttal elkerülte mindenki figyel-
mét az, hogy az utólag felragasz-
tott zajelnyelő burkolatnak nem 
csupán akusztikai feltételeknek 
kell megfelelnie, hanem a tar-
tósság, a dinamikus és egy sereg 
egyéb igénybevétellel szemben is 
ellenállónak kell bizonyulnia. 

A szerencsétlen eset nem 
következett volna be, ha az 
Osztyapenkó helyén felépült 

zajárnyékoló fal komolyabb szer-
kezettel valósul meg. Például 
olyan elemekből épül, melyben 
a stabilitást adó betonfal-magot 
térhálósan fogja közre, szövi át 
az akusztikus burkolat, azaz a 
hangelnyelő bevonat nem csak 
felületi lemezként tapad (vagy 
nem tapad) a betonfalra, hanem 
mint a zsalukő esetében a fal két 
oldalán lévő palást lemezeket a 
velük egybeönt ött kereszt-bor-
dázat tartja össze.

Ezt persze nem lehet úgy építeni, 
mint a ház falát, mely során a falra 
utólag kerül a bevonat, hanem 
kisebb blokkonként kell egy arra 
alkalmas gyárban, szigorúan, és 
pontosan beállított receptúrával, 
tömörítőmunkával előbb elkészí-
teni a zsalukőszerű hangelnyelő 
elemeket, majd egymásra sorol-
va összeállítani belőlük a térhálót, 
amit még a gyárban öntenek ki 

betonnal, s panelenként szállítják 
ki, emelik be a helyszínen. 

Az ilyen zajárnyékoló fal-
rendszer már régóta elérhető 
Magyarországon is.

Két gyártócégnek is megnéztem 
a gyártásról bemutatott videóját. 
Az egyikben, a félhomályban, la-
pátos, kartecsnis szakik hordják 
össze, és dön gölik be kézzel az al-
kotó elemeket, a másikban high-
tech gyártósorok, rázópadok, 
portáldaruk serénykednek.

Az biztos, hogy nem az utóbbi-
ban készültek ezek a „Columbia” 
csempe-elemekkel burkolt falak. 
Lehet, hogy kicsit súlyos ez a pár-
huzam a Columbia  űrsikló-ka-
tasztrófával, de ott is a levált bur-
kolati elemekkel volt a baj.

Hát itt ne legyen többet ilyen! 

www.leier.hu/leier-durisol-zajarnyekolo-falrendszer-1
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Az 1979-ben kezdődött, szép hagyományt 
ápoló rendezvényt Romanek Etelka, az ezer-
éves főváros, Szent István városának, Esz-
tergomnak a polgármestere nyitotta meg. 
Elmondta, hogy városának igen fontos ez az 
esemény, hiszen hosszú idő óta ez az első kon-
ferencia, amely határainkon és területein ken 
túlmutat. A keresztény Magyarország böl-
csőjében nem volt ritka a külföldiekkel való 
együttműködés, ám voltak évtizedek, ami-
kor nem tarthattak ilyen rendezvényeket. Az 
elmúlt rendszerben csak a finnekkel lehetett 
kapcsolatot tartani. Negyven éves kapcsolat 
ez Espoo-val, amiért köszönet illeti Reima 
T. A. Louto urat, aki az Espoo-i Finn–Magyar 
Társaság elnökeként mindig aktívan és sike-
resen ápolta a kétoldalú kapcsolatot – emelte 
ki Esztergom első embere.

Romanek Etelka elmondta: nagy szükség 
van az őszinte kapcsolatokra, hiszen soha 
nem volt olyan fontos az őszinteség, mint 
most, amikor tágabb és szűkebb értelem-
ben egyaránt értékvesztés, értékválság van. 
A szentistváni út ma késői utódoknak zsi-

nórmértékül szolgál és a résztvevők is érez-
hették a Genius Loci-t, a hely szellemét ott, 
Esztergomban. Abban a városban, ahol 1038-
ban Mária országa lettünk, és ahol 160 éve 

felépült a Bazilika. A békés, derűs élethez 
tiszta emberi kapcsolatok megteremtésére 
van szükség, így a falvak és városok a motorjai 
az egészséges Európának. A létrejött közös-
ségeket működőképessé kell tenni, fenn kell 
tartani a hálózatot. Fontos, hogy ezen és az 
ehhez hasonló konferenciákon megbeszélhes-
sék a közös jövőt. Romanek Etelka arra biz-
tatta a résztvevőket, hogy használják az itt 
szerzett tapasztalatot a mindennapjaikban. 
Esztergom polgármestere előadása zárszava-
ként aláhúzta: „nem lehet erős Magyarország 
és Finnország erős önkormányzatok nélkül”.

Reima T. A. Luoto az Espoo-i Finn–Magyar 
Társaság elnöke felidézte, hogy Espoo és Esz-
tergom kapcsolata 1974 januárban kezdődött, 
amikor egy magyar miniszter járt Espoo-ban 
és megkérdezte, van-e már magyar testvé-
rük. Nincs, hangzott a válasz, de a képvise-
lőtestület támogatta az ötletet, így jött létre a 
kapcsolat. És hogy a magyar miniszter miért 
Esztergomot javasolta? Mert a magyar vezető 
e gyönyörű városban született. Espoo ugyan 
csak 1973-ban lett város, – ahol azóta éppen 

XIII. Finn–Magyar Testvértelepülési Konferencia Esztergomban

Nem lehet erős Magyarország és 
Finnország erős önkormányzatok nélkül

Esztergom városa, a finn Espoo testvérvárosa rendezte meg a két ország testvértelepüléseinek tizenharmadik találkozóját 
2016. szeptember 8–10. között. A finn és magyar testvértelepülések találkozóinak szervezésében az eseményt fogadó 
település mellett a Finn Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége (korábban más magyar szövetség is), a Finn–Magyar Társaság, a Magyar–Finn Társaság, valamint a két 
ország diplomatái vesznek részt. Az együttműködés egészen 1979-ig nyúlik vissza.

Szerző: Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára és Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára Fotó: Kolin Péter

harmadik negyedév | ÖNkormányzatwww.toosz.hu

Konferencia

27



metrót építenek Helsinkivel összekötendő – 
akkor Esztergom már ezeréves város volt. 
Azóta is élénk kapcsolat folyik a két város 
között, minden évben új programokkal áll-
nak elő: többnyire az Európa a polgárokért 
programban pályáznak. Fórumokat tartot-
tak, vezetőket, orvosokat, oktatási igazgató-
kat vontak be az együttműködésbe, művé-
szeti fórumokat szerveztek. Az önkormány-
zati működés majdnem minden területén 
született már valamilyen csereprogram; az 
egyetlen terület a sport, ahol nem született 
eddig együttműködés. 

Mari Mäkinen, a Finn Nagykövetség első 
titkára elmondta: a finnek 2017. december 
6-án ünneplik függetlenségüknek 100 éves 
évfordulóját. Finnország jövőjét is formál-
hatják az évforduló ünneplésére szervezett 
eseményekkel. 100 éve építik az országot: a 
kitartás és a finn szív, ami a következő évszá-
zadba viszi a finneket. A különböző szereplők-

kel együtt a településekkel építik fel a prog-
ramsorozatot. A 100 éves évforduló a test-
vértelepülések számára is új együttműkö-
dési formákat kínál. Függetlenül a kapcsolat 
hosszától és történelmétől a magyar telepü-
lések és a baráti társaságok is szervezhetnek 
rendezvényeket, amiben budapesti nagykö-
vetség is segít: Finnország nagykövete szíve-
sen részt vesz személyesen az együttműkö-
dést előrevivő eseményeken, továbbá segíte-
nek az információáramlásban is. Fő fókuszban 
a fiatalok állnak: akiket szeretnének bevonni 
minél több társadalmi tevékenységbe. Mari 
Mäkinen kiemelte, hogy a finn oktatás nem-
zetközileg elismert jó hírnévnek örvend és 
szeretnék a magyarokat is lelkesíteni e téren.

Irmeli Kniivilä, a Finn–Magyar Társaság 
elnöke elmondta, hogy az országos szerve-
zetük 67 éve működik már. Mindig nagyon 
aktívan részt vettek a testvér-települési kon-
ferenciákon. Továbbadják a tudást a tagoknak 
e rendezvényeken tanultakról. Az új informá-
ciók, az új emberek és új vélemények erősítik 
az önkormányzati kapcsolatokat és a szemé-
lyes kapcsolatokat is. 

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke a két ország 
önkormányzatainak helyzetéről szólt, kitérve 
az önkormányzati reformok helyzetére. 

Tatai Laura a Miniszterelnökség képvise-
letében a 2007–2013-as európai uniós pályá-
zati időszak magyarországi tapasztalatai-
ról számolt be. Az egyik leginkább beszédes 
mutató szerint jelenleg Magyarország tel-
jesít legjobban a visegrádi országok közül a 
források felhasználásában. A jövőről pedig 
elmondta, hogy 2017 elején az összes pályá-
zatot meghirdetik. Eddig 248 pályázat jelent 
meg, ez 85%-a a kiírásra kerülő valamennyi 
pályázatnak. 

Dr. Dukai Miklós, a Belügyminisztérium 
önkormányzati helyettes államtitkára elő-
adásában a magyar önkormányzati rend-
szer kialakulásának történetét mutatta be. 
Kitért az aktuális önkormányzati vonatko-
zású kérdésekre, különös tekintettel az önkor-
mányzati reformokra, melyet nagy érdeklődés 
övezett, különösen a finn résztvevők részé-
ről, tekintettel, hogy Finnországban szin-
tén most zajlik az önkormányzati rendszert 
megújító folyamat. 
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főt számláló Iszkaszentgyörgy életében. A két 
település ugyanis megosztva nyerte el 2016-
ban a Finnugor népek kulturálisa fővárosa 
címet. Porga Gyula, Veszprém megyei jogú 

A Finnugor Kulturális Főváros  
2016 cím nyertesei
A konferencia résztvevői megtudhatták, mi 
a közös a hatvanezres Veszprém és a kétezer 

város polgármestere, a TÖOSZ Tör-
ténelmi Városok és Települések Háló-
zatának elnöke előadásában kiemelte, 
hogy városuk négy évtizedes észt és finn 
kapcsolatokkal rendelkezik. Veszprém 
valamennyi kulturális intézménye sze-
repet vállal az év során a programso-
rozatban, ami azért is jelentős, mert a 
finnugor rokonság és kapcsolatok az 
utóbbi időben megkoptak hazánkban. 
Fontos, hogy ezen javítsunk – mondta 
Porga Gyula. Kiemelte, hogy Vesz-
prém 2023-ban szeretné megpályázni 
az Európa Kulturális Fővárosa címet, 
amelyhez kiváló felkészülést nyújt a 
mostani kulturális főváros program-
sorozat megszervezése. A város inter-
netes oldalán számos további érdekes-
ség, beszámoló és információ érhető 
el a Veszprémről, mint finnugor kul-
turális fővárosról. www.veszprem.hu 

Iszkaszentgyörgy Finnugor Kultu-
rális Főváros programjáról szóló pre-
zentációt kétnyelvű előadást formájá-
ban hallhatták a résztvevők. Waliduda 
Dániel, a programsorozat projektkoor-
dinátora, valamint Ari Kupsus, a falu 
finn díszpolgára tartotta az év program-
jairól és az Amadé-Bajzáth-Pappenheim 
kastély megújításáról. A kastélyban 
tartják a programok jelentős részét, 
érdekesség, hogy az 1944-ben a hábo-
rús bombázások elől menekülő finn 
nagykövetség tagjai itt találtak mene-
déket. Arról, hogy a finnugor rokon-
nyelvű népek összetartozásának jegyé-
ben létrehozott nemzetközi kulturális 
projekt nyerteseként Iszkaszentgyörgy 
milyen programkínálattal gondosko-
dik arról, hogy a finnugor örökségről a 
lehető leghűbben emlékezzenek meg a 
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lakosok és az odalátogatók, iszkaszentgyorgy.
wordpress.com honlapon találnak részletes 
információkat.

Változó világ, és a változások hatása a tele-
pülések életében volt László Tamás országgyű-
lési képviselő előadásának címe, akit Iisakki 

Kiemunki, a Hämeenlinnai képviselő-testület 
elnöke követett a menekültkérdésről szóló elő-
adásával, aki egyúttal fontos bejelentést is tett: 
Püspökladány finn testvérvárosa meghívta 
Finnországba a következő testvér-települési 
találkozóra a résztvevőket. Így a tizennegyedik 

alkalommal Finnországba, Hämeenlinna-ba 
látogathatnak a magyar települések képvise-
lői. A TÖOSZ szívesen segít testvér-telepü-
lési kapcsolat kiépítésében, amennyiben szí-
vesen csatlakozna a gyümölcsöző együttmű-
ködések sorába.

Testvérvárosi találkozók Magyarországon és Finnországban 1979 óta*
A finn és magyar testvértelepülések találkozóinak szervezésében a Finn Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége, a Települési Önkor-
mányzatok Országos Szövetsége (korábban más magyar szövetség is), a fogadó város, Finn–Magyar Társaságok, a Magyar–Finn Társaságok, 
és a két ország diplomatái vesznek részt 1979 óta.
 1. Az első testvérvárosi találkozó a Finn–Magyar Hét keretében került megrendezésre 1979 júniusában. Akkoriban 13 finn–magyar testvér-

páros volt csupán.
 2. Espoo-ban, Finnországban 1982. szeptember 6-án szervezték, 15 résztvevővel. Témák voltak: városfejlesztés, testvérvárosi kapcsolatok 

fejlesztése, és a fiatalok részvételének ösztönzése a testvér-települési kapcsolatokban. 
 3. Debrecenben, Magyarországon: 1985. június 29-30.: 22 résztvevő településpár, témák voltak: városi és körzeti szolgáltatások szervezése, 

szerepek és munkamegosztás az önkormányzatokban a választott képviselők és a hivatalnokok között és a történelmi örökség megőr-
zése a városrészekben.

 4. A finnországi Jyväskylä-ban 1988. június 14-16. 24 testvérpár, 136 résztvevővel, amelyből 80 fő finn. Témák: testvérvárosi kapcsolatok fej-
lesztése, elvárások; fiatalok részvétele, bilaterális »gazdasági és kereskedelmi együttműködések, az önkormányzatok szerepe ebben«.

 5. Pécsett, 1991. szeptember 24-25. kb. 150 résztvevő, 31 finn–magyar kapcsolat. Témák voltak: finn és magyar közigazgatási rendszer, múlt 
és jövő, európai integráció, helyi önkormányzati problémák és lehetséges megoldások, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesz-
tése a testvérvárosi kapcsolatokon keresztül.

 6. Finnországi Kemi, 1994. március 21-22.: 40 testvérvárosi kapcsolat, összesen mintegy 200 résztvevő. Témák voltak: gazdasági együttmű-
ködés finn és magyar szervezetek között, európai integráció hatása az önkormányzati működésre.

 7. Székesfehérvár 1997. szeptember 30. – október 2. Összesen mintegy 180 résztvevő, 33 testvérváros részvételével a két országból. Témák 
voltak: a finn és a magyar társadalom, az EU–finn tapasztalatok, magyar remények, barátság és testvérvárosi kapcsolatok helyi szinten.

 8. Kouvola 2000. május 23-25: 39 testvérvárosi kapcsolat képviseltette magát, összesen 242 résztvevő. Témák voltak: városok Európában, 
európai identitás helyi szinten, globalizáció és lokalizáció, testvérvárosi együttműködés és legjobb gyakorlatok.

 9. Balatonfüred 2003. október 14-16. Összesen 200 résztvevő, 40 testvérvárosi kapcsolat vett részt. Témák voltak: az európai integráció hatá-
sai a csatlakozó országok politikai és gazdasági életére, környezetvédelem helyi szinten a közösség és a gazdaság szemszögéből, hatá-
ron átnyúló gazdasági együttműködés, testvérvárosi együttműködés, kulturális kérdések az EU-ban. 

10. Pori 2006. június 13-15. Összesen 250 résztvevő, témák: városfejlesztés, európai hálózatok, uniós finanszírozási lehetőségek önkormány-
zatoknak, szabad mozgás az EU tagországaiban, kulturális csere. 

11. Eger 2009. május 18-20: mintegy 200 résztvevő, 35 testvér-települési kapcsolat részvételével. Témák voltak: kultúra, önkormányzati gaz-
dasági tevékenységek, önkormányzati energetikai megoldások, testvérvárosi hálózatok működése.

12. Espoo 2012. június 5-7: 197 résztvevő, a fő téma a finn és a magyar önkormányzati reform volt. További témák: gazdasági együttműkö-
dés, külkereskedelem, környezetvédelem.

* Forrás: http://www.localfinland.fi a Finn Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége honlapja
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A „Közelebb a Településekhez, roma koordi-
nátorok a hatékonyabb forrásfelhasználá-
sért” elnevezésű projekt keretében a Telepü-
lési Önkormányzatok Országos Szövetsége 
és az Autonómia Alapítvány 2016. június 
8-án közös workshopot szervezett. A részt-
vevő polgármesterek, önkormányzati tiszt-
viselők, civil szervezetek képviselői a roma 
integráció legfontosabb kérdéseiről, a helyi 
együttműködés lehetőségeiről és tapaszta-
latairól folytattak eszmecserét.

Nun András előadásában elmondta, hogy a 
Marketing Centrum 2009-ben elvégzett fel-
mérése szerint a magyarok 80%-a gondolja 
azt, hogy a romák a saját tulajdonságaik miatt 
vannak nehéz helyzetben, a magyarok 14%-a 
szerint a többségi társadalom felelős. Meg-
említette azt a tényt, miszerint a szegények 
közül aránytalanul sokan roma származá-
súak. A romák 50%-a szerint a többségi tár-
sadalom a hibás a kialakult helyzetért, ugyan-
akkor 38% saját magát teszi felelőssé a kiala-
kult helyzetért.

Az Autonómia Alapítvány munkatársai sze-
rint a két álláspont között lelhető fel az igaz-
ság, a romák helyzetére vonatkozólag kölcsö-
nös felelősségről beszélhetünk. 

Az adott felmérés következő kérdéseként 
szerepelt, hogy milyen megoldásokat lehet 
találni a kialakult helyzetre. A megkérde-
zettek 38%-a szerint csökkentené a konflik-
tusokat, ha a romák integrálódnánk, 23%-a 
szerint pedig az elkülönülés a megoldás. Az 
Autonómia Alapítvány munkatársai az első 
megoldás mellett tették le voksukat, ugyan-
akkor az integrálódás alapjaként tekinte-

nek egymás értékeinek elismerésére, elfo-
gadására. 

Ha a lehetséges megoldásokat közelebbről 
megvizsgáljuk, azt vehetjük észre, hogy még 
azok között az emberek között is tanácsta-
lanság figyelhető meg az alkalmazandó mód-
szerek tekintetében, akik tenni szeretnének a 
kialakult helyzet javítása érdekében. Ugyan-
akkor – hangsúlyozta Nun András – fontos 

„Közelebb a Településekhez” projekt 
workshop a roma integrációról
„Közelebb a közösségekhez – roma koordinátorok a hatékonyabb EU forrás felhasználásáért”
Projekt az Európai Unió Jogérvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigazgatósága támogatásával

Szerző: Krausz Veronika, a TÖOSZ nemzetközi titkára

A szeminárium nyitóelőadását Nun András, az Autonómia Alapítvány igazgatója tartotta, amelyben 
beszámolt az Alapítvány eddigi életútjáról, tevékenységeiről, jelenleg futó projektjeiről,  

jövőbeli terveiről
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tudni, hogy a „nem cselekvésnek” komoly tár-
sadalmi ára van: ha a problémákat nem meg-
felelően kezeljük azok felhalmozódnak, szétfe-
szítik a közösséget, feszültségekhez vezetnek.

Az Autonómia Alapítvány több módszert 
is kínál a feszültségek csökkentésére. A jelen-
leg fennálló problémahalmaz gazdasági szem-
pontból is kiemelkedő jelentőségű, hiszen ma 
Magyarországon százezrek szakadnak le, aki-
ket az aktív lakosságnak kell eltartania. A felül-
ről jövő programok nem mindig működnek 
jól, mivel sokszor nem veszik figyelembe a 
helyi kapacitásokat, helyi adottságokat. A köz-
ponti kezdeményezések egy részét pont emiatt 
sem a helyi civilek, egyházak, kistérségi tár-
sulások, sem pedig a célcsoportok nem érzik 
magukénak. Nagyon fontos az olyan progra-
mok kialakítása, amelyek a helyi szövetsége-
sek terveire, együttműködésére épülnek. Az 
Autonómia Alapítvány víziójának része, hogy 
szabadságot megélni képes, cselekvő, felelős 
emberek tevékenykedjenek a településeken. 
A felelősségteljes egyén és közösség kibonta-
kozása nem automatikus és időigényes folya-
mat eredménye. Ezt a folyamatot különféle 
programokkal érdemes támogatni.

Előadása következő részében Nun András 
beszélt az elmúlt évek ilyen jellegű program-
jairól. Az Alapítvány saját fejlesztésű projekt-
jeihez sok éven keresztül külföldi, amerikai 
támogatásokat kapott, 2004-től pedig európai 
uniós pénzekből finanszírozta a programjait. 

Az 1990-es években kisüzemi, mezőgazda-
sági programokat valósítottak meg. A 2000-
es évekre a módszertani fejlesztési programok 
voltak jellemzőek, pl. pénzügyi fejlesztési, 
drámapedagógiai, pályázati kapacitásbővítés 
programokra került sor. A kisüzemi, mező-
gazdasági programok nem a piaci termelésre 
fókuszáltak, hanem jövedelemtermelő tevé-

kenységet biztosítottak a hátrányos helyzetű 
rétegek képviselői számára. A pályázati kapa-
citásépítés modul az alapismeretek átadásá-
ról szólt, az így megszerzett elméleti ismere-
teket a tanulmányutak gyakorlati példái egé-
szítették ki. Ezeken az utakon lehetőség nyílt 
tapasztalatcserére és közös gondolkodására 
is. A tanulmányutakon a roma és nem roma 
vezetők együtt vettek részt. 

A két szervezet eddigi közös tapasztalata-
ira épül a 2015 nyarán az Európai Unió Jog-
érvényesülési és Fogyasztópolitikai Főigaz-
gatóságnak kiírására benyújtott pályázatuk, 
amely a 279 pályázat közül bekerült a támo-
gatott 11-ben. A közös projekt célja 15 tele-
pülésen helyi közösségi bevonással olyan fej-
lesztési folyamatok elindítása, amik a romák 
mind hatékonyabb integrációjára is lehető-
séget adnak. Fontos, hogy nem roma prog-
ramokról, hanem a romák bevonását előse-

gítő, az aktív részvételükre alapozó progra-
mokról beszélünk. 

Egy prosperáló településhez sok mindenre 
szükség van. Ezek közül az egyik legfonto-
sabb a helyi akaratok, önszerveződő közös-
ségek megszervezése, a helyi kulcsszerep-
lők megnyerése, partnerségbe szervezése. 
Ezen összefogott akaratokból számos közö-
sen megálmodott, közjót szolgáló kezdemé-
nyezés születhet. 

Az új program keretein belül az egyes 
ügyekre szervezendő csapat- és partnerség 
építésén túl, a két szervezet segíti a telepü-
léseket alaposan végiggondolt, gondosan fel-
épített és megvalósítható stratégiák megal-
kotásában, téttel bíró kezdeményezések, akár 
helyi összefogással vagy külső segítséggel 
megvalósítható projektötletek kitalálásában.

A projektben olyan Tolna, Nógrád, Baranya, 
Somogy és Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
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települések vesznek részt, ahol jelentős a 
romák aránya (Babócsa, Bakonya, Báta, Bol-
hás, Dombóvár, Homrogd, Ináncs, Kazár, 
Karancslapujtő, Kővágószőlős, Kővágótöttös, 
Kálmáncsa, Nagymányok, Szuhogy, Tar.) 

A koordinátorok feladata a kiválasztott tele-
pülések helyi roma közösségeinek megszólí-
tása, a kulcsszereplők beazonosítása, önszer-
veződő közösségek segítése, a helyi integrá-
ciós tervek újragondolása, a helyi kapacitá-
sok, együttműködési készségek fejlesztése 
képzések, tanulmányutak és kis helyi projek-
tek segítségével, illetve nagyobb EU-s pályá-
zatokra projektek fejlesztése a közösségek 
bevonásával.

Nun András előadása zárásaként beszélt 
a roma integráció alapfeltételeiről, amelyek 
következők: a valóság és a helyzet alapos isme-
rete; együttműködés és összefogás az adott 
helyen; a választott képviselők, szakemberek 
felelősségvállalása; megfelelő mennyiségű idő, 
hiszen a kívánt változások eléréséhez sokszor 
sok éves, évtizedes munkára is szükség lehet. 
Elmondta továbbá, hogy a segített szerepben 
lévő emberek tanult tehetetlenségüket adják 
át a családtagjaiknak, a közösségnek. Ahhoz, 
hogy ebből a segített szerepből kikerüljenek, 
öntevékenységre kell őket bírni és ezáltal kell 
növelni az önértékelésüket, büszkeségüket, a 
közösségen belül az önszerveződést, valamint 
az egyes emberek önrendelkezését is erősí-
teni kell. A hosszú távú cél az, hogy segítet-
tek segítőkké váljanak.

Az előadást követően a workshopon meg-
jelent polgármesterek, önkormányzati mun-
katársak és civil szervezetek képviselőinek 
aktív részvételével került sor a helyi viszo-
nyok, tapasztalatok, gyakorlatok, kölcsönös 
megismerésére és bemutatására.

A beszélgetés során számos konkrét prob-
léma megemlítésre került, mint például a 
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roma önkormányzat és a helyi önkormány-
zat együttműködési nehézségei, a szegregált 
élettérben élők integrációjának problémái, 
a munkanélküli rétegek munkaerő-piaci 
reintegrációja, a közmunkaprogram bukta-
tói, kihívásai. 

A jelenlévők számos pozitív kezdeménye-
zésről számoltak be, ezek közül a teljesség 
igénye nélkül említenénk meg a jelen cikk-
ben néhányat. Többek között Garaguly Tibor, 
Etyek polgármestere beszélt települése pozi-
tív példájáról, ahol a meglévő kis roma közös-
ség a településen békében él az összes többi 
kisebbség képviselőjével, életvitelükkel és 
munkájukkal beilleszkedtek a helyi közös-
ségbe. A polgármester elmondta, hogy alap-
elvei közé tartozik, hogy csak magyar állam-
polgárok léteznek, nem tesz különbséget a 
különféle közösségek tagjai között, minden-
kit egyforma jogok és kötelezettségek illetnek 
meg; ez azért is fontos, mivel Etyeken szá-
mos kisebbség tagjai képviseltetik magukat.

Dr. Sértő-Radics István, Uszka polgármestere 
felszólalásában hangsúlyozta, hogy a rend-
szerváltás igazi vesztesei sok esetben a roma 
származású magyar állampolgárok voltak, 
mivel a különféle ipari telepek, gyárak bezá-
rásával elvesztették a munkájukat és kima-
radtak a földosztásból is. Uszkán az 1990-es 
évek elején nagyon rossz körülmények között 
éltek a roma kisebbség tagjai. Ez a válságos 
helyzet napjainkra rendeződött, mivel a pol-
gármester három rendezőelv alapján dolgo-
zott ki programot a szegényebb rétegek fel-
zárkóztatása érdekében. Ezek a rendezőel-
vek a következőek voltak: (1) maximális elfo-
gadás, maximális tolerancia a másság iránt; 
(2) maximális segítségnyújtás a rászorulók-
nak – a törvényes lehetőségeken belül adós-
ságrendezés, szociális bérlakás program –, 

az önkormányzat számára rendelkezésre álló 
számos lehetőség igénybevétele; (3) nulla tole-
rancia az antiszociális viselkedéssel szemben, 
a jog érvényesítése. 

Katonáné Kállai Katalin, a Budapest XV. 
Kerületi Önkormányzat tanácsadója, a Buda-
pest Esély Nonprofit Kft. projekt menedzsere 
osztotta Dr. Sértő-Radics István polgármes-
ter álláspontját. Véleménye szerint a romákat 
abban kell segíteni, hogy kormányzati támo-
gatású helyi programok során érvényesíthes-
sék az őket megillető jogokat és kötelezettsé-
geiknek eleget tudjanak tenni.

Matusz Tamás, Hidvégardó polgármestere, 
a TÖOSZ nemzetiségi tanácsnoka elmondta, 
hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telepü-
lés lakosainak hozzávetőlegesen 20%-a roma 
származású. A roma és nem roma lakosság 

együttélése évtizedek óta harmonikus a tele-
pülés vezetése eredményes foglalkoztatási és 
közösségszervező munkájának köszönhe-
tően. A munkanélküliség nem éri el a 10%-
ot, a romák 80%-a integrálódott, munkával 
rendelkezik. A közfoglalkoztatási program és 
a szociális földprogram is sikeresen működik 
a településen. Sikeres volt a „Minden gyer-
mek lakjon jól”, valamint a helyi szennyvíz 
program is. A helyi roma lakosság kisebb-
ségi közösségi házát a roma lakosok tevékeny 
részvételével, közös összefogással építették 
meg. A település jó példa arra, hogy hogyan 
lehet kitartó és következetes munkával a hát-
rányos helyzetű településen, hátrányos hely-
zetű lakossággal eredményesen megvalósí-
tani a közösség szervezését és a kirekesztés 
helyett az integrációt, a nemzetiségek közötti 
békés együttélést.
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Dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere, a 
TÖOSZ társelnöke elmondta, hogy a nyugat-
magyarországi országrész problémái eltér-
nek a keleti országrészétől abban, hogy itt 
vannak munkalehetőségek, viszont nincsen 
megfelelően képzett munkaerő. Ezt felis-
merve a város önkormányzata – partnerség-
ben számos kormányzati és nem kormány-
zati szervezettel – több programot indított. 
Az Európai Unió támogatásából finanszí-
rozott projektek részben oktatási-képzési 
célok megvalósítását tűzték ki; a komplex 
telep-program a hátrányok felszámolása, 
enyhítése érdekében szociális, közösség-
fejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési 
és foglalkoztatási elemeket is tartalmazott. 
A polgármester emellett a személyes pél-
damutatást is fontosnak tartja, rendszere-
sen részt vesz a roma közösségekkel közö-
sen szervezett programokon, eseményeken, 
tevékenységekben.

Tóth Csaba, Lesenceistvánd polgármes-
tere, a TÖOSZ oktatási tanácsnoka, úgy gon-
dolja, hogy a közmunka programot érdemes 
oly módon használni, hogy értelmes, inspi-
ráló munkalehetőségeket kínáljunk a hátrá-
nyos helyzetű lakosok számára. Lesenceist-
vándon a település rendezés egy részét, mint 
például a köztemetők tisztítását is a program 
keretében végzik. Dr. Lénártné Benei Anikó, 
Abasár polgármestere, az Önkormányzatok 
Mátrai Szövetségének elnöke megerősítette 
polgármestertársa javaslatát, Abasáron is 
számos idénymunkát végeznek el a közfog-
lalkoztatottak. 

Molnár Bálint, Öcsöd polgármestere, a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei tagozatveze-
tője elmondta, hogy a településén, ahol kb. 
800 roma származású lakos él, számos jó kez-
deményezés mellett Tanoda működik. A pol-
gármester szerint a hátrányos helyzetűek fel-

zárkóztatásának kulcsa a taníttatás, a gyer-
mekek oktatása.

Siroki László, az Autonómia Alapítvány koor-
dinátora hangsúlyozta, hogy nem az integrá-
cióban rejlik a probléma orvoslása, hanem a 
konkrét nehézségekre való konkrét válaszok 
megtalálásban. Megerősítette a szeminárium 
keretében többször is elhangzott tézist, misze-
rint nagyon fontos, hogy időt adjunk a válto-
zásoknak, ugyanez igaz az együttműködések 
kialakítására is, a programoknak nem csak 
a választást megelőzően kellene megjelen-
niük, hanem egész választási ciklusokat kel-
lene átölelniük, a helyi vezetésnek szorosan 
együtt kell működni a roma kisebbség hivata-
losan megválasztott és informális vezetőivel 
is. Dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ új főtitkára 
ezt azzal egészítette ki, hogy nagyon fontos, 

hogy teljesíthető célokat tűzzünk ki a prob-
lémák megoldása során, kis lépésekben érde-
mes a nagyobb változások felé haladni, mert 
a siker motivál. 

A nyitott, oldott légkörű, nagyarányú rész-
vétellel zajló munkacsoport-ülés az első abból 
a három szemináriumból álló sorozatból, 
amelyet a két szervezet a projekt során közö-
sen szervez. A további szemináriumok során 
várhatóan konkrét tematikus munkacsopor-
tokban való közös gondolkodásra, ötletbör-
zére kerül majd sor. Ugyanakkor már az első 
szeminárium bizonyítja, hogy ezek az alkal-
mak kiváló lehetőséget biztosítanak majd a jó 
tapasztalatok cseréjére, csakúgy, mint a közös 
nehézségek, problémák feltérképezésére és 
a lehetséges megoldások felvázolására is, ily 
módon kiindulópontjaivá válhatnak a helyi, 
alulról építkező programok kifejlesztésének.
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Szilágyi Menyhért 1936. március 23-án szü-
letett Hunyán. Első munkahelyén, a csorvási 
Általános Iskolában 1959. augusztus 1-jétől 
tanárként dolgozott, majd 1960. március 
15-étől a Tudományos Ismeretterjesztő Tár-
sulat Békés Megyei Szervezetének termé-
szettudományi szaktitkára. 1961. szeptem-
ber 1-jén visszatért tanárként első munkahe-
lyére, a csorvási Általános Iskola és Gimnázi-
umba, amelynek 1963-től igazgató-helyettese 
lett. Aktívan bekapcsolódott Csorvás köz-
ség kulturális és politikai életébe. 1968-től 
tanácstagként, illetve tanácselnök-helyettes-
ként tevékenykedett, majd megyei tanácstag-
nak is megválasztották.

A közigazgatással véglegesen 1975. október 
27-én jegyezte el magát, amikor megválasz-
tották Csorvás Nagyközségi Tanács tanács-
elnökének, és munkáját az önkormányzati 
rendszer létrejöttét követően 1990. október 
1-jétől Csorvás Nagyközség Önkormány-
zata polgármestereként folytatta. A 2014. 
évi helyhatósági választáson a polgármes-
teri tisztségért már nem indult, de a kisvá-
ros társadalmi megbízatású alpolgármeste-
reként kamatoztatta tapasztalatait a közös-
ség javára. Munkatársai, barátai és ismerő-
sei közigazgatási ikonként tekintettek rá, 
Magyarországon Ő volt a második a tele-
pülésüket egyfolytában irányító település-
vezetők sorában (csak Pásztor Béla, Veres-
egyháza polgármestere van előtte a sorban).

Fontosabb társadalmi megbízatásai is a 
közigazgatáshoz kötötték. 1981–1990 között 
a Békés Megyei Tanács tagja, az Ügyrendi 
Bizottság elnöke, majd 1990–2010 között 
a Békés Megyei Önkormányzat tagja, tér-
ségi tanácsnoka, az Oktatási, Közművelődési, 
Sport Bizottság elnöke. 1988-tól a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének 
(TÖOSZ) tagja, alapító tagja, elnökségi tag, 
2 alkalommal a TÖOSZ megbízott elnöke. 

Szilágyi Menyhért a kihívásoknak való 
megfelelés embere volt. A kivitelezésben 
mindig az élre állt, személyes példát mutatva: 
amit a jó érdekében a józanész és az értel-
mes akarat megtervez, azt az erő és a kitar-
tás létre is tudja hozni. („Feladat van, meg 
kell oldani.”) 

Vezetői képességei és tiszteletre méltó 
emberi tulajdonságai tették lehetővé, hogy 
– a vezető politikai irányvonaltól függetle-
nül – meghallgatták, és figyelembe vették 
a véleményét. Adtak a szavára, mert a veze-
tésével fejlődő település meggyőző erővel 
hatott annak bizonyításában, hogy a veze-
tője megfontolt előrelátással nem csak a 
jelenben gondoskodik az életfeltételek biz-
tosításáról, de szilárd alapokat rak le a jövő 
számára is. 

Kiemelten fontos volt számára a lakosság-
gal való közvetlen kapcsolattartás. Az ajtaja 
csak akkor volt zárva, ha vidékre kellett men-
nie, vagy értekezleten kellett részt vennie. 

Kora reggeltől késő délutánig kevés lehető-
sége volt arra, hogy zavartalanul és elmélyül-
ten, komoly összpontosítással gondolkodjon 
a stratégiai fontosságú kérdések megoldásá-
ról. Ha megkérdezték, hogy mikor van erre 
ideje, mosolyogva válaszolta: „Erre valók a 
hosszú éjszakai órák.”

Szilágyi Menyhért Csorvás város nyugal-
mazott polgármestere életének 81. életévé-
ben, 2016. július 28-án hunyt el.

Egy élet a köz szolgálatáért
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

SZILÁGYI MENYHÉRT 1936–2016
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A megújult Polgármesteri Akadémia négy 
egymásra épülő állandó képzést tartalmaz. 
Ezek mellett az éppen aktuális jogi, törvényi 
változásokra reflektáló időszerű képzések is 
helyet kapnak a rendszerben.

A négy, egymásra épülő aktuális képzés 
olyan kompetenciákkal, ismeretekkel, jó gya-
korlatokkal ismertetik meg a résztvevőket, 
amelyek egy polgármester mindennapi kihí-
vásaira ad válaszokat.

A vezetői képzés megerősíti a polgármeste-
reket a vezetői készségeikben, segíti a közsze-
replést, segít a stratégiai tervezésben, motivá-
ciós technikákat, közösségi tervezési eszközö-
ket ismertet meg, modern infokommunikációs 
eszközök használatában segít. Módszereket ad 
a közösségi konfliktuskezelés és a társadalmi 
részvételi formák kiválasztása, alkalmazása 
terén. Ismereteket bővít a helyi szolgáltatások 
megszervezésének hatékonysága érdekében.

A konfliktuskezelési képzés olyan módsze-
reket, technikákat ad át, amelyek segítik a 
településvezetőket abban, hogy mindennapi 
munkájuk során; a lakossággal, munkatár-
saikkal és partnereikkel való tárgyalási és 
konfliktushelyzetek során a felmerülő prob-
lémákat konstruktívan és eredményesen tud-
ják megoldani.

A stratégiai szemléletű költségvetési képzés 
előtérbe helyezi a programok kapcsán ter-
vezhető költségvetést, a források bevonásá-
nak különféle lehetőségeit, ezek elérésének 
feltételeit, illetve a gyakorlat során kialakí-

tott párbeszéd keretében a résztvevők meg-
ismerhetik egymás gyakorlatát. A résztvevők 
választ kaphatnak a miértekre is, így valódi 
esélyt kapnak, hogy saját megoldásaikat ki 
tudják dolgozni. Az előadások és a gyakorla-
tok kiemelt hangsúlyt helyeznek a mutatók jó 
megfogalmazására, adatigényére, csap dáira, 
azok kivédésére.

A képviselők képzése tréning olyan kér-
désekben segít együtt gondolkodni, mint: a 
képviselők felelőssége, döntési szerepköre; 
az önkormányzat stratégiai tervezési felada-
tainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal 
való kapcsolattartás formái, a közszolgálta-
tások megszervezésének lehetőségei, esetle-
gesen a hivatal és képviselők együttműködé-
sének erősítése.

A képzések modulrendszerűek, erősen gya-
korlatorientáltak, interaktívak. Programjaink 
keretében lehetőséget biztosítunk a polgár-
mestereknek, hogy egymás települését meg-
ismerhessék.

Az Akadémia fő erénye a kapcsolatépítés, 
az egyre bővülő tudáshálózatunk kialakulása.

A programokra külön-külön is lehet jelent-
kezni, de ahhoz, hogy valaki Akadémiai Tag 
lehessen, ahhoz minden képzésünket el kell 
végeznie.

Képviselők képzése 
A képzésről:
A képzés a nagy sikerű 2010-es képzéssoro-
zat továbbfejlesztett változata. A törvényi 

változások – különös tekintettel Magyaror-
szág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 32. § (2) bekez-
dés g) és j) pontjára –, a 2014-2020-as EU-s és 
nemzeti fejlesztési koncepció és az átalakult 
közigazgatási rendszer indukálta a modulok, 
kézikönyvek, prezentációs anyagok és a tré-
ning szerkezetének átalakítását. A tudásbő-
vítésnél fontosabb a szemléletformálás és a 
közös gondolkodás kialakítása, amelyben a fő 
célkitűzés az önkormányzatok működési fel-
tételeinek javítása és a kapacitásépítés. A prog-
ram modulrendszerű, interaktív, rugalmas, a 
képviselő-testület és az önkormányzati képvi-
selő igényeire reflektál. Az I. modul (elméleti 
e-learning) az elméleti alapozó rész önállóan, 
egyéni ütemezés szerint, online elvégezhető. 
Az e-learning rendszerű rész sikeres teljesítése 
feltétele a II. modulra, a gyakorlati tréningre 
történő jelentkezésnek. Az I. és II. modul sike-
res elvégzését követően a képzés résztvevője 
bizonyítványt kap. A képzés kizárólag helyi 
önkormányzati képviselőknek szól!

A képzés időtartama:
Elméleti e-learning – egyéni ütemezés sze-
rint + 1 napos gyakorlati tréning

A képzés célja:
Elméleti e-learning:

 – a helyi önkormányzati rendszer műkö-
désének áttekintése és elsajátítása;

 – a gyakorlati képzés megalapozása.

Önkormányzati tisztségviselők és 
képviselők képzésének új lehetőségei
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Gyakorlati tréning:
 – a képviselői feladat és szerep összetevői-
nek tisztázása, elmélyítése (az önkor-
mányzat stratégiai tervezési feladatai, 
a lakossággal való kapcsolattartás for-
mái, a közszolgáltatások megszervezé-
sének lehetőségei, a képviselők felelős-
sége, döntési szerepköre; a hivatal és 
képviselők együttműködése, a képvi-
selő, mint közszereplő);

 – a belső meggyőződés mélyítése, szem-
léletformálás;

 – aktuális jogi információk átadása;
 – együttműködés lehetőségeinek feltárása;
 – a rendszergondolkodás képességének 
fej lesztése.

A képzés témái:
Elméleti e-learning:

 – A helyi önkormányzatok szerepe a 
magyar államrendszerben.

 – A helyi önkormányzati képviselő sze-
repe, jogai és kötelezettségei.

 – A képviselő-testület szerepe, működé-
sük.

 – A képviselő-testület szervei, a bizottsá-
gok szerepe és működése.

 – A helyi önkormányzat tisztségviselői.
 – A képviselő-testület hivatala és társulása.
 – A helyi önkormányzatok feladatai és 
gazdálkodása.

 – A helyi önkormányzatok törvényességi 
felügyelete.

Gyakorlati tréning:
 – A képviselő szerepe a demokratikus 
településvezetésben.

 – A képviselő, mint stratégiai döntéshozó.
 – A képviselői munka összetevői (kép-
viselet, közszolgáltatások, az önkor-
mányzat felépítése).

 – A szereplők együttműködése.
 – Csoportos döntéshozatali gyakorlat.
 – A társadalmi részvétel folyamata.
 – Az önkormányzati tervezés a jelenlegi 
fejlesztési stratégiák kontextusában.

 – A stratégia-tervezés lépései.

Kiknek ajánljuk:
Önkormányzati képviselőknek.

Miért érdemes részt venni:
A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsola-
tokat épít, ezzel a TÖOSZ fokozatosan bővülő 
tudáshálózatának tagjává teszi a résztvevőket!

A képzés díja:
Az e-learning képzés: díjmentes.
A gyakorlati tréning: 30 000 Ft/fő.

Amennyiben a képviselő önkormányzata 
a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett 
kedvezményes ár: 19 500 Ft/fő. (Az árak az 
áfa-t tartalmazzák.)

A képzés időpontja:
Elméleti e-learning:
Egyéni igény szerint, a lenti jelentkezésre 
kattintva.

Gyakorlati tréning:
Egyeztetés szerint. A tréning résztvevőinek 
minimális létszáma 12 fő, ennek függvényében 
határozzuk meg a képzés időpontját és helyét.

A képzés helyszíne:
Budapest vagy régió

Konfliktuskezelés a településen
A képzésről:
A képzés olyan módszereket, technikákat ad 
át, amelyek segítik a településvezetőket abban, 

hogy mindennapi munkájuk során; a lakos-
sággal, munkatársaikkal és partnereikkel való 
tárgyalási és konfliktushelyzetek során a fel-
merülő problémákat konstruktívan és ered-
ményesen tudják megoldani.

A képzés időtartama:
2×1 egymást követő napos.

A képzés célja:
Olyan képességek átadása, amely segít időben 
felismerni a konfliktus kialakulását, segít érték-
ítélet nélkül összpontosítani a másik szükség-
leteire és cselekedeteire. Foglalkozik az erő-
szakmentes kommunikációval, feltérképezi a 
különböző kérdezéstechnikán alapuló mód-
szereket, a kommunikációt megnehezítő köz-
léssorompókat, segít felismerni és kezelni a 
különböző meggyőzési csapdákat. A kurzu-
son végignézzük, hogy mit tehet egy polgár-
mester saját hatáskörében, hogy megelőzze az 
ügyfélerőszakot. A képzés az érdekekre fóku-
száló, együttműködő megoldásokra, a „nyer-
tes-nyertes” típusú végeredményre fókuszál. 

Kiknek ajánljuk:
Elsősorban polgármestereknek, képviselők-
nek. Amennyiben a településen igény van rá, 
önkormányzati hivatal, intézmények dolgo-
zóinak, ügyintézőknek.

Miért érdemes részt venni:
A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kap-
csolatokat épít, ezzel a TÖOSZ fokozato-
san bővülő tudáshálózatának tagjává teszi 
a résztvevőket!

A képzés díja:
42 500 Ft/fő.
Amennyiben a jelentkező önkormányzata 
a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támo-
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gatást biztosít. A támogatással csökkentett 
kedvezményes ár: 32 500 Ft/fő. (Az árak az 
áfa-t tartalmazzák.)

A képzés helyszíne:
Önkormányzati Információs és Koordiná-
ciós Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 
44. szám alatt.

Stratégiai szemléletű költségvetés
A képzésről:
A költségvetés tervezésére tekint kicsit más-
képp a kurzus, stratégiai szemlélettel. Elő-
térbe helyezi a programok kapcsán tervez-
hető költségvetést, a források bevonásának 
különféle lehetőségeit, ezek elérésének fel-
tételeit, illetve a gyakorlat során kialakított 
párbeszéd keretében a résztvevők megis-
merhetik egymás gyakorlatát. A résztvevők 
választ kaphatnak a miértekre is, így valódi 
esélyt kapnak, hogy saját megoldásaikat ki 
tudják dolgozni. Az előadások és a gyakorla-
tok kiemelt hangsúlyt helyeznek a mutatók jó 
megfogalmazására, adatigényére, csapdái ra, 
azok kivédésére.

A képzés időtartama:
1 napos interaktív workshop.

A képzés célja:
A pénzügyi workshop célja, hogy a részt-
vevők egy kicsit másképp tekintve a pénz-
ügyekre lássák, hogy ez is egy eszköz, ráadá-
sul egy kiemelt eszköz a politikai célok vég-
rehajtásában. Az út a politikai célok meg-
valósításához stratégiaalkotáson keresztül 
vezet. A stratégia leggyengébb láncszeme a 
mai önkormányzati rendszerben a végrehaj-
tás. Ezt a pénzügyi képzés egy felépített rend-
szer segítségével próbálja megoldani. A részt-
vevők egy multiplikálható gyakorlat mentén 

nézik végig, hogyan lehetnek eredményeseb-
bek a mindennapi tervezésben.

Kiknek ajánljuk:
Polgármestereknek, képviselőknek.

Miért érdemes részt venni:
A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kap-
csolatokat épít, ezzel a TÖOSZ fokozato-
san bővülő tudáshálózatának tagjává teszi 
a résztvevőket!

A képzés díja:
30 000 Ft/fő.
Amennyiben a jelentkező önkormányzata 
a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett 
kedvezményes ár: 19 500 Ft/fő. (Az árak az 
áfa-t tartalmazzák.)

A képzés időpontja:
Egyeztetés szerint.

A képzés helyszíne:
Önkormányzati Információs és Koordiná-
ciós Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 
44. szám alatt.

A jövő vezetője
A képzésről:
A programmal elsősorban a polgármesterek, 
emellett a képviselők, hivatalvezetők, intéz-
ményvezetők alkalmasságát erősítjük, mun-
káját segítjük.

A képzés időtartama:
3×1 (1×1 és 1×2 egymást követő) napos.

A képzés célja:
A településen dolgozó elsőszámú vezetők 
olyan kompetenciákat szerezzenek meg, ame-

lyek a mindennapi döntéseikben segítik őket. 
Megerősítést ad a településvezetői eszközök 
használatában, segíti a közszereplést, moti-
vációs technikákat, közösségi tervezési esz-
közöket ismertet meg, modern infokommu-
nikációs eszközök használatában segít. Mód-
szereket ad a közösségi konfliktuskezelés és 
a társadalmi részvételi formák kiválasztása, 
alkalmazása terén. Ismereteket bővít a helyi 
szolgáltatások megszervezésének hatékony-
sága érdekében.

Kiknek ajánljuk:
Polgármestereknek, képviselőknek, hivatal-
vezetőknek, intézményvezetőknek.
Miért érdemes részt venni:
A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kap-
csolatokat épít, ezzel a TÖOSZ fokozato-
san bővülő tudáshálózatának tagjává teszi 
a résztvevőket!

A képzés díja:
60 000 Ft/fő.
Amennyiben a jelentkező önkormányzata 
a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ támo-
gatást biztosít. A támogatással csökkentett 
kedvezményes ár: 45 900 Ft/fő. (Az árak az 
áfa-t tartalmazzák.)

A képzés időpontja:
Egyeztetés szerint.
A képzés helyszíne:
Önkormányzati Információs és Koordiná-
ciós Központ 1071 Budapest, Damjanich utca 
44. szám alatt.

A fenti képzéseinkről részletes információ-
kat, prezentációkat a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége honlapján (www.
toosz.hu) találhatnak.
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SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS? 
NÁLUNK MINDENRE TALÁL MEGOLDÁST! Minőségi online jogi- és cégadatbázis kedvező áron

OPTEN Informatikai Kft. • 1147 Budapest • Telepes utca 4. • Tel.: +36 1 696 0688 • Fax: +36 1 470 0751 • opten@opten.hu • www.opten.hu

felhasználóbarát jogi adatbázis

költséghatékony moduláris felépítés

közigazgatási iratminták

széles körű joggyakorlat

hatásköri jegyzék

kommentárok 

önkormányzati és államigazgatási adatbázis kontaktadatokkal

saját anyagok integrálása

innovatív céginformációs szolgáltatások

•    Szépsége figyelemre méltó

•    Nehezen rongálható

•    Időállósága kiváló

•    Gyorsan kivitelezhető

•    Könnyen beépíthető

•    Bonyolult alakzatok is kialakíthatók

•    Nem igényel drága zsaluzást

Exkluzív kerítéselemünk alkalmas új kerítések építé-
sére, vagy kiválthatja a régi, rossz állapotú templom-
kerti vagy temetői kerítéseket is. Rendkívül esztétikus 
látványt nyújt, egyben csillapítja a közút zaját is. Min-
tázata és az elemek tetejének kialakításából adódó 
hullámzásszerű ív szemet gyönyörködtető látvány.

Anyaga lehet szürke beton, vagy adalékkal el-
látott „nemes” beton, amely mészkő őrleményt és 

fehér cementet tartalmaz. Felülete a természetes 
kövek szépségével vetekszik, ha homokfúvásos 
technikával készül. Az elemek anyagukban színez-
hetők vagy felületükön festhetők.

Felépítése gyors és egyszerű: az oszlopok előre 
elkészített kehely alapokba állítása és betonozása 
után a lábazati részt kell elkészíteni, majd az oszlo-
pokon kialakított hornyok közé beemelhető a kerí-
téslap. A kerítéslap alja egyenes, felfektethető az elő-
re elkészített aljzatra.

Díszkerítés

E-mail: bogyo.tibor@railone.hu   •  Web: www.railone.hu    •  Telefon: 06-30/456-9404 

Az oszlopfejre a temetőben nyugvók 
vallására jellemző lenyomat kerülhet.

A kerítéslapban áttörések – akár kereszt, 
akár csillag formában is – helyezhetők el.

_E-mail: hofbauer vilmos freemail.hu@
http://www.hofbauervilmos.wlap.hu

Hofbauer    ilmo

Park- és kertberendezések, 
faveremrácsok, díszkutak, 

 kéziszivattyúk, 
kerékpártartók, fedlapok,

csikktartók, hulladékgyûjtõk,
 grilltartozékok, kandeláberek 

oszlopok, korlátok,

VÁ SL ÁL ZA OLK

K TOROÚÖ B KACZ TU T ,KÉ ER SÉI Z P EA DR ENK R- EÉS TB KER

1162 Budapest, Ida u. 113.
Tel./fax: (36-1) 405-3347, 

mobil: +36 30 9213 506



A ProFlex© – szabadalmaztatott rendszer betonelemeiből mobil árvízvédelmi  
gát építhető fel, melynek számtalan előnye van az eddig használt homokzsákokkal  
szemben. Gyorsan és egyszerűen megépíthető, kevesebb súly mozgatásával jár,  
használat után könnyen bontható és tisztítható és bármikor újból felhasználható. 
Nagyon fontos előnye, hogy nem keletkezik a környezetre káros veszélyes  
hulladék, mint a homokzsákok esetében, melynek elszállítása is jelentős költség.  
Előzetesen betárolható a termék, ezzel előre felkészülve egy esetleges  
árvíz teremtette katasztrófahelyzetre.

Legyen Ön is előrelátó, tájékozódjon már most! 

Felkészült értékesítési csapatunk – akár személyes felvilágosítással is – áll az Ön rendelkezésére.
Tel.: +36 30 535 8541, 535 8542, 535 8543 

Az árvíz természetes jelenség, védekezés hiányában könnyen olyan katasztrófa  
lehet belőle, mely az emberek életét, életterét veszélyeztetheti. A globális  
felmelegedés hatására a szélsőséges időjárási viszonyok is gyakoribbá váltak.

Ennek előrelátó kezelése fontosabb, mint valaha. Tegyünk ellene,  
hogy mi magunk ne váljunk károsultakká. A ProFlex© megalkotói olyan  
megoldást fejlesztettek ki,  amely hatékony védelmet nyújt az árvíz ellen.

w w w.kav icsbeton.hu

Hatékony védelem árvíz ellen
ProFlex© 
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BEVEZET  ÁRAKON

9.900 Ft+ÁFA/HÓ

MERJÜNK NAGYOT ÁLMODNI
Konica Minolta C227
Színes
Multifunkciós fénymásoló

Konica Minolta 
B4000P
Nyomtató

A/4 lézernyomtató
Duplex
40 PPM
250 lapos fiók+
Kézi adagoló

A/3 Színes MFP
Automata lapadagoló
Duplex
22 PPM
Színes scan
2X550 lapos fiók
Kézi adagoló
Hálózatos
E-mail küldés

info@manualhungary.hu    |   tel.+FAX: +36 1 209 4702    |   +36 20 372  6466 

Konica Minolta 227
Fekete-fehér
Multifunkciós fénymásoló

11.900 Ft+ÁFA/HÓ

Konica Minolta 
B3301
Nyomtató+

A/3 FF MFP
Automata lapadagoló
Duplex
22 PPM
Színes scan
2X550 lapos fiók
Kézi adagoló
Hálózatos
E-mail küldés

A/4 lézernyomtató
Duplex
33 PPM
250 lapos fiók+
Kézi adagoló

+ +

ÚJ KÉSZÜLÉKEK





HOTEL-GASZTROBÚTOR ÜZLETÁGVEZETŐ
Mezőfi Melinda  |  Mobil: +36 20/501-9374
e-mail: mezofi.melinda@alexbutor.hu

ALEX Fémbútor Kft.
H-2072 Zsámbék, Magyar u. 21-23.
www.alexbutor.hu

A választható VÁZ
és KÁRPIT színeket
a www.szallodabutor.hu
weblapon találja.

K5 Alumínium vázas 
konferencia szék
Nettó akciós ár:

13.005 Ft+ÁFA

Eredeti ár: 15.300 Ft+Áfa

-15%

Az akció 2016. december 31-ig érvényes, amennyiben árajánlat kérés esetén 
erre a hirdetésre hivatkozik.
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