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Aktuális 
ügyeink

„Minden, amit hallunk  
az vélemény, nem tény.  

Minden, amit látunk nézőpont,  
és nem az igazság”
(Marcus Aurélius)

Úgy látszik a világ és technikák nem 
változnak több ezer év alatt sem. Ez 
jutott eszembe, ahogyan végignéz-
tem az elmúlt hónapok beterjesztett 

javaslatait önkormányzatok ügyében, valamint a Kormány 
döntéseit. 2015 óta folyamatosan próbálkozunk azzal, hogy 
elmondjuk a döntéshozóknak, hogy ebben a kétszintű rend-
szerben néha jó volna a sajtómegjelenés előtt beszélgetnünk, 
így nem futnánk a folyamatos felesleges levelezési köröket. 
Értem én, hogy nehéz feladat félszavakból és egyszerű uta-
sításokból jogszabályokat írni, de azért próbáljuk meg ren-
desen. Kezdem azzal, ami az elmúlt két hónapot lázban tar-
totta: önkormányzati bérlakások kiárusítása. Sokan és sok-
féle módon elmondták véleményüket. Szerintem nem tűnt fel 
senkinek, de legelsőnek ebben a kérdésben a Szövetségünk 
nyilatkozott „Övön aluli ütés” címmel. Tényleg, ez a beter-
jesztés kinek jó? 70 000 embernek, úgy a közvagyon közben 
több tízmilliárd forintos vagyonvesztésen megy keresztül? 
Jó a nevében közvagyon, különben a helyi önkormányzati 
mobilizálható vagyona. 1993-ban pont a TÖOSZ támadta 
meg az Alkotmánybíróságon ezt a privatizációs kérdést, 

Általános felhasználási feltételek: Az ÖNkormányzat című folyóirat 
(továbbiakban: Folyóirat) bármely részének másolásával és a folyóirat 
terjesztésével kapcsolatos minden jog fenntartva. A Folyóirat tartalmai 
(fotók, írott anyagok vagy azok részletei) kizárólag a Kiadó írásbeli vagy 
elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével többszörözhetők 
vagy közvetíthetők a nyilvánossághoz.  
Ez a nyilatkozat a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § 
(2) bekezdése szerinti tiltó nyilatkozatnak minősül, nem érinti azonban 
a 37. § szerinti szabad felhasználás lehetőségét. Tilos a Folyóirat 
elektronikus tárolása, feldolgozása, többszörözése és értékestése a 
Kiadó írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélye 
nélkül. A Folyóiratból értesüléseket átvenni csak a Folyóiratra való 
hivatkozással lehet. A hirdetések tartalmáért a Kiadó és a Szerkesztőség 
felelősséget nem vállal.
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amely úgy lett módosítva, hogy minden önkor-
mányzat eldöntheti saját maga, hogy eladja vagy 
nem a lakásállományának jelentős részét. Ha úgy 
döntött, onnantól egy meghatározott mechaniz-
muson ment keresztül az eladási folyamat. Per-
sze a tiltakozás ellenére megkérdeztek minket is 
arról, hogy van módosító javaslatunk? 

Akkor a javaslatunk kettős volt. 
1. Vegye meg a piaci ár 75%-ért tőlünk a vagyont 

az állam és annak adja el, akinek akarja és 
annyiért, amennyiért ő akarja.

2. Csak az vehesse meg, aki kimaradt 1993-
ban. Úgy, hogy 1993. 01. 01-től határozatlan 
ideig tartó szerződéssel rendelkező bérlő és 
nincs tartozása.

Most az látszik, hogy győz a belátó képesség és 
nem lesz bérlakáskiárusítás. Érdekes számomra a 
fordulat, hiszen az első FIDESZ-kormány idején 
pont ennek az ellenkezője történt, nagyon helye-
sen. Bérlakások építése és felújítása. Azt gondol-
tam, hogy vége. Erre jönnek a víz- és szennyvíz-
közművek. Tudom, hogy a rezsicsökkentés okozta 
helyzetet a cégek tulajdonosai átszervezéssel és 
más típusú gazdálkodással nem követték. Ennek 
az lett az eredménye, hogy minden cég mára már 
veszteséges és egy jelentős részük elvesztette a saját 
tőkéjét. Persze az sokatok számára nem világos, 
hogy amikor a regionális állami tulajdonú víz-
művek évente összesen közel 20 Mrd Ft támo-
gatást kapnak, akkor az önkormányzati tulajdo-

núak miért nem? Folyamatosan jeleztük és fej-
lesztési javaslatokat tettünk. Erre a válasz: Ingyen 
elvisz mindent az állam, ha nem vagy képes üze-
meltetni. Kérdés: Mi a jó megoldás? Szerintem 
a közszolgáltatásoknak önkormányzati kézben 
kell maradniuk. Minden embert érint és alap-
vető élelmiszer kiszolgálásáról van szó. Mivel az 
állami cégek a több éves beszámolók alapján faj-
lagosan sokkal rosszabbul működtek, ezért nincs 
értelme átadni, ugyanis 80-100 km-ről nem lehet 
ilyen feladatot megoldani, ráadásul a helyi demok-
rácia ki lesz szolgáltatva, és a helyi testületek és 
a polgármester csak kérhet. Most újabb forduló 
lesz ez ügyben az ÖNET ülésén. 

Folytatom a tárgyalási programot: Köztisztvi-
selői bérek, hulladékgazdálkodás, kéményseprés, 
energetika, körforgásos gazdaság, iskolák üze-
meltetése stb. Ezek nem mennek nélkülünk és mi 
jógazda módjára feladatmegoldóként itt vagyunk. 
Persze ez a járásba tartózó önkormányzatok közös 
feladata lenne, vagy nagyobb összefogásé. Önkor-
mányzatoknak nem kell a profit, de ami kell, az 
helyben élő lakosság tökéletes kiszolgálása. A szá-
mok makacs dolgok és ezért bízom benne, hogy 
több lépcsőben, de a döntéshozókat meg tudjuk 
győzni arról, hogy ezek a dolgok a helyi önkor-
mányzatoknál vannak feladatellátás szempont-
jából a legjobb helyen.

Schmidt Jenő,
a TÖOSZ elnöke
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Önkormányzati 
bérlakások 
értékesítése
Szerző: Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ főtitkára

A nyolc országos önkormányzati érdekszövet-
ség közül a TÖOSZ volt az első, amely ebben az 
ügyben – 2021. május 12-én – megnyilvánult a 
médiában és hangját hallatta az önkormányza-
tok vagyonát súlyosan és hátrányosan érintő ter-
vezett szabályozásról: 

 – Schmidt Jenő TÖOSZ elnök, Tab 
város polgármestere: https://hang.hu/
belfold/2021/05/12/ez-a-javaslat-az-
onkormanyzati-vagyon-egy-reszenek-
elkotyavetyeleset-teszi-lehetove/ és http://
xn--tosz-5qa.hu/news/694/73/ovon-aluli-
utes-az-onkormanyzatok-szamara/;

 – Dr. Tóth József polgármester, Budapest 
Főváros XIII. kerület Önkormányzata: 
https://www.facebook.com/drtothjozsef/.

A TÖOSZ-t követően az országos önkormány-
zati szövetségek közül csak Gémesi György, a 
Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) 
elnöke, Gödöllő város polgármestere és Karácsony 
Gergely, a Budapesti Önkormányzatok Szövet-
sége (BÖSZ) elnöke, Budapest főváros főpolgár-

mestere nyilatkozott a médiában a törvényjavas-
lattal kapcsolatban, a többi országos önkormány-
zati szövetség elnökei nem léptek ki a nyilvánosság 
elé. Azonban markánsan megszólaltak kormány-
párti – Kovács Péter polgármester (Budapest 
XVI. kerület), dr. Cser-Palkovics András pol-
gármester (Székesfehérvár), Csach Gábor polgár-
mester (Balassagyarmat), dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester (Győr) stb. – és nem kormány-
párti településvezetők, valamint civil szervezetek.

A törvényjavaslat benyújtásának módja – nem 
elvitatva egy országgyűlési képviselő törvény-
kezdeményezési jogát – arra az alapvető problé-
mára is rámutat, hogy az önkormányzati rend-
szert és annak működését érintő alapvető tör-
vényi szabályozások esetében ilyenkor elmarad, 
illetve megkerülhető 

 – a Helyi Önkormányzatok Európai Char-
tája (Magyarországon kihirdette az 1997. 
évi XV. törvény) 4. Cikk 6. pontja szerinti 
konzultációs kötelezettség („6. Lehetőség 
szerint a tervezési és döntéshozatali eljárás 

Böröcz László országgyűlési képviselő 2021. május 11-én éjjel nyújtotta be a lakások 
és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 
szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (Lakástörvény), valamint a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) módosításáról szóló T/16223. számú törvényjavaslatát. 
Az állami és önkormányzati bérlakások elidegenítési szabályainak módosítási javaslata 
alapján néhány kivételtől eltekintve bármely önkormányzati tulajdonban lévő lakást 
megvásárolhatóvá válna.



ÖNkormányzat | második negyedév www.toosz.hu6

Aktuális

során, megfelelő időben és formában, ki kell 
kérni minden olyan ügyben a helyi önkor-
mányzat véleményét, amely őket közvetle-
nül érinti.”), 

 – a jogszabályok előkészítésében való társa-
dalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. 
törvény 7.  § b)  pontja szerinti közvetlen 
egyeztetés és 

 – a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 
131. § (1) bekezdése szerinti, a Kormánnyal 
a helyi önkormányzati rendszert, valamint 
a helyi önkormányzatok által ellátott köz-
szolgáltatásokat érintő stratégiai kérdések-
ről történő konzultáció.

Megjegyzem, hogy éppen a Helyi Önkormány-
zatok Európai Chartája 4. Cikk 6. pontjában sze-
replő önkormányzati előzetes véleménynyilvání-
tási jog sérelme miatt kötelezte az Alkotmány-
bíróság a 22/2015. (VI. 18.) AB határozatában az 
Országgyűlést jogalkotásra a kormányhivatal által 
történő közös önkormányzati hivatali kijelölés és 
megállapodás pótlása ügyében. 

A T/16223. számú törvényjavaslat alapján, ha a 
vételi jog szempontjából alapul vett bérleti jogvi-
szony legalább 2020. december 31. napjától fenn-

áll, abban az esetben az önkormányzati bérlakásra 
vételi jog illeti meg a magánszemély bérlőt, bér-
lőtársakat, társbérlőt és azok egyenes ági roko-
nát, valamint örökbe fogadott gyermekét (továb-
biakban együtt: bérlő). A bérlő a lakásingatlant 
a forgalmi érték 15-30%-a vételáron vehetné meg 
a vételár 10%-ának egyösszegű megfizetésével és 
a fennmaradó vételárrész legfeljebb 25 évi rész-
letfizetésével. Amennyiben a bérlő a vételárat 
egyösszegben fizeti meg, a forgalmi érték 15-30%-
ának csak a 70%-át kellene megfizetnie vételárként.

A benyújtott törvényjavaslat megoldása – állás-
pontom szerint – a nemzeti vagyonról szóló 
2011. évi CXCVI. törvény (Nvt.) szerinti nem-
zeti vagyonnal való felelős gazdálkodást is ellehe-
tetleníti a helyi önkormányzatok számára (a helyi 
önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon része) 
és szembe megy a törvény azon rendelkezésével, 
miszerint a nemzeti vagyonnal felelős módon, 
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.

Az önkormányzatok szociálpolitikai és lakás-
gazdálkodási feladatai kapcsán komoly dilemma-
ként vetődött fel, hogy amennyiben a törvényja-
vaslatból törvény lesz, és amennyiben a bérlők 
nagy tömegben élnek a lakásvásárlási lehetőség-
gel, akkor hogyan és miből lesznek képesek az 
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elmúlt harminc évben kivéreztetett önkormány-
zatok szociális bérlakást biztosítani a hozzá fordu-
lóknak, hiszen az önkormányzati lakásállományt 
elsősorban erre a célra hozták létre. 

Schmidt Jenő, a TÖOSZ elnöke a 24.hu-nak 
2021. május 17-én adott interjúban kifejtette, abban 
bízik, hogy az Országgyűlés többsége józanul dönt 
a kérdésről, mérlegelve, mekkora kárt okoz és mi a 
hozadéka a javaslatnak, amelyről semmilyen elő-
zetes egyeztetés nem folyt az önkormányzatok-
kal. A lakáseladásból befolyt összegeket a mos-
tani szabályok szerint az önkormányzatoknak 
külön számlán kell tartaniuk, és abból bérlakáso-
kat lehet csak finanszírozni. Vagyis a kótyavetyé-
ből becsorgó aprópénzből kellene ezután kezelni a 
bérlakásproblémát. Ha a kiárusítás után eltűnnek az 
önkormányzati bérlakások, kilátástalan helyzetbe 
kerülnek azok, akik nem tudnak piaci árat fizetni 
az albérletért. A maximum 30%-os (de akár 15%-
os) áron történő vásárlási lehetőségre sokan rá fog-
nak mozdulni, mindenekelőtt a lakásmaffia. Aki-
ket megtalál a maffia a bérlakásra szorulók közül, 
azok hamarosan az utcára kerülnek, vagy jó eset-
ben valamelyik kistelepülésen kötnek ki, leron-
gyolódott, 2-3 millió forintért elérhető ingatlanok-
ban. (http://xn--tosz-5qa.hu/news/695/73/Schmidt-
Jeno-A-legsulyosabb-a-kozvagyon-elherdalasa/)

A TÖOSZ rendszeresen megkérdezi 1621 önkor-
mányzatból álló tagságát annak érdekében, hogy 
véleményük alapján a Szövetség tényekkel támasz-
sza alá az egyes intézkedések tényleges hatását az 
önkormányzati feladatellátásra. (Ilyen felmérés 
készült a tavalyi évben például arról, hogy a gép-
járműadó bevétel kiesése milyen hatással van a 
helyi önkormányzatok költségvetésére, de készült 
felmérés a helyi önkormányzatokat érintő 2020. 
évi prognosztizált bevételkiesésekről és az alap-
ellátási ügyeletek helyzetéről is.)

Az önkormányzati bérlakások értékesítéséről 
szóló törvényjavaslat alapján is szükségesnek tar-
tottuk, hogy a TÖOSZ anonim módon megkér-
dezze tagönkormányzataitól, hogy egyetértenek-e 
a T/16223. számú törvényjavaslattal. A 2021. május 
21-25. közötti online felmérésre adott 181 válasz-
ból kiderül, hogy a válaszadók csupán 8,9%-a ért 
egyet a törvénymódosító javaslattal, míg 91,1% 
nem tud azonosulni a tervezett módosítással 
(http://xn--tosz-5qa.hu/news/696/73/A-ToOSZ-
felmereseben-resztvevo-onkormanyzatok-tobb-
mint-90-a-elutasitja-a-lakastorveny-modositasat/).

Azok a válaszadók, akik egyet nem értésüket 
fejezték ki, jellemzően arról számoltak be, hogy 
a tervezett jogszabály indokolatlanul alacsony 
áron határozza meg ezen ingatlanok értékesí-
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tési árát és az önkormányzatokat – azok bele-
egyezése nélkül – megfosztaná fontos vagyon-
elemeitől. Van, aki az önkormányzati lakásgaz-
dálkodás végét prognosztizálta a törvényjavas-
lat elfogadása esetén, sokak szerint pedig nem 
szolgálja a lakosságot, inkább tovább növeli a 
társadalmi egyenlőtlenségeket a rászorulók és a 
jómódúak között, ami nagy feszültséget okozhat 
a településeken. Sokszor visszaköszönt a vála-
szokban a javaslat átgondolatlansága és igazság-
talansága azokkal szemben, akik egy életen át 
dolgoznak azért, hogy megfelelő otthont bizto-
sítsanak családjuknak. Néhány véleményt szó 
szerint idézünk:

„Átgondolatlan.”
„Értelmetlen.”
„Ép ésszel nem lehet felfogni!”
„Felháborítónak tartom, és teljesen megalapo-

zatlannak. A törvényjavaslat gyenge, életszerűtlen 
és egyáltalán nem veszi figyelembe az önkormány-
zati bérlakásrendszerek sokszínűségét. Nem tér ki 
arra, hogy mi lenne többek között a pályázatok-
kal érintett ingatlanokkal, vagy fecskeházakkal 
sem. A teljes koncepció átgondolatlan, vérlázító.”

„A javaslat átgondolatlan, nem veszi figyelembe 
az önkormányzatok kötelező feladatait. Ellehetet-
leníti a szociálisan rászorultak, vagy foglalkozásuk 
miatt fontos emberek lakáshoz jutását, erkölcste-
len a lakosság kilencven százaléka húsz éves banki 
törlesztés után jut saját lakáshoz.”

„Minősíthetetlen a javaslat, egyenlő az önkor-
mányzati (nemzeti) vagyon elherdálásával. Ez egy 
törvényesített lopás.”

„Az önkormányzat önálló rendelkezési jogá-
nak elvonása.”

„Ezzel a módosítással az amúgy is elvonásokkal 
terhelt önkormányzatok vagyoni helyzetét rontják 
tovább, illetve egyenesen terelik az hitelfelvételek 
és ezzel az eladósodás felé!”

„Elhamarkodott, megalapozatlan, az önkor-
mányzatok számára rendkívül hátrányos, alkal-
matlan még vitára is, az önkormányzati vagyont, 
sőt az egész működését veszélyezteti, gyakorlati-
lag vagyonelkobzás.”

„Ezt jó lett volna először az önkormányzatok-
kal egyeztetni és igény szerint felmérni a törvény-
javaslat benyújtását megelőzőleg. Nem értek egyet 

vele. Kisebb önkormányzatok esetén hatalmas 
vagyonvesztéssel jár.”

„Az állam részéről hiányzik a tényleges párbe-
széd, meglepetésszerű javaslat minden előzmény 
nélkül, ez a legnagyobb probléma.”

„Az önkormányzatot súlyos vagyonvesztés érné, 
így ez a javaslat nem támogatható.”

„Csak a ténylegesen rászorulók juthassanak 
hozzá.”

„Igazságtalan, önkormányzati vagyonvesztést 
okoz. A később adódó szociális lakhatás megol-
dását teljesen ellehetetleníti. Az önkormányzati 
vagyon mint jogi kategória ilyen szintű elherdá-
lása, a polgármesterek törvény általi kényszerí-
tése az adásvételi szerződések aláírására kime-
ríti a hűtlen kezelés fogalmát.”

„Egyértelműen az önkormányzatok vagyoná-
nak az elherdálását jelenti. Különösen aggályos, 
hogy mindezt törvénnyel ránk kényszerítve teszik, 
és nincs beleszólásunk. Ezen kívül lehetővé teszi 
a városi, jó helyen lévő, nagy értékű önkormány-
zati lakások töredék áron való megvásárlását.”

„A határozott idejű és pályázatokkal érintett 
lakásokra nem terjeszteném ki a törvényt. A ter-
vezetben foglaltaktól szigorúbb feltételekhez köt-
ném a vételi jogot. Tovább értékesítés esetén elő-
vásárlási jogot biztosítanék az önkormányzatnak 
a jelenlegi törvénytervezetben rögzített vásárlási 
mértéket meghatározó százalékos mértékben, ame-
lyen hozzájutottak a bérlakásokhoz.”

„Nagy feszültséget fog okozni a településeken, 
nem csak az önkormányzat kerül nehéz helyzetbe, 
de azok az emberek, akik egy életen keresztül dol-
goztak, hogy lakásuk legyen, nem lesznek megér-
tőek azokkal, akiknek mindez az ölükbe hullik 
potom pénzért. Ettől igazságtalanabb jogalkotás 
még nem történt a harminc év alatt.”

„Azok a lakók is töredék áron vehetik majd meg 
az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakáso-
kat, akik csak néhány éve laknak benne és ame-
lyeket az önkormányzat saját költségen 8-10 éve 
épített. Korlátozás hiányában másnak továbbad-
hatja – Budapest közelségére tekintettel – busás 
áron. Az állam nem adott pénzt az önkormányzat 
által épített lakásokhoz azokat az önkormányzat 
saját pénzén építette, hogy segítsen pedagóguson, 
rendőrön, közszolgálati és más lakással nem ren-
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delkező embereken. Ha az állam a saját lakásait 
árulná, vagy árulja ebben a szerkezetben, azzal 
sem értünk egyet, de tegye. Kérjük, hogy az állam 
az önkormányzatok vagyonával ne gazdálkodjon!”

„Amennyiben az önkormányzati vagyonvesztés-
től még el is tekintünk, várhatóan ügyes felvásár-
lók áldozatai lesznek az anyagi helyzetük miatt 
és esetenként rossz életvezetési képességük okán 
kiszolgáltatott bérlők.”

„Alkotmányellenes lenne, de tudjuk, nem érdekli 
őket. A kivéreztetésünk történik.”

„Komoly alkotmányossági aggályokat is fel-
vető közvagyon-elkótyavetyélést akar kikényszerí-
teni, amely egy újabb lépés az önkormányzatiság 
ellehetetlenítésének és eljelentéktelenítésének az 
irányába némi szavazatvásárlással egybekötve.”

„Az Alaptörvény 32. cikk (1) bek. e) pontja sze-
rint a helyi önkormányzat a helyi közügyek inté-
zése körében törvény keretei között gyakorolja az 
önkormányzati tulajdon tekintetében a tulajdo-
nost megillető jogokat. A Mötv. 107. § szerint pedig 
a helyi önkormányzatot – törvényben meghatá-
rozott eltérésekkel – megilletik mindazon jogok és 
terhelik mindazon kötelezettségek, melyek a tulaj-
donost megilletik, terhelik. Véleményünk szerint 
a tervezett szabályozás túlterjeszkedik az Alap-
törvény által biztosított törvényi keretszabályo-
zás lehetőségén és durva beavatkozást jelent az 
önkormányzatok tulajdonosi joggyakorlásába. 
Nincs tekintettel arra, hogy a lakások eladása szá-
mos önkormányzat esetében jelentős vagyonvesz-
tést eredményez, továbbá a bérleti díjakból szár-
mazó bevételek elvesztése miatt bevételkieséssel 
is jár, miközben ezekkel a bevételekkel az önkor-
mányzatok számoltak a költségvetés elfogadá-
sakor. A javaslat nem veszi továbbá figyelembe, 
hogy a bérlakások sok helyen a szociális feladatok 
ellátását szolgálják és olyan emberek lakhatását 
biztosítják, akik a saját otthonteremtésre, illetve 
üzleti alapú bérletre nem képesek. Reális veszély-
ként kell számolni a lakásmaffia megjelenésével is.”

„Nem értek vele egyet, hiszen az önkormányza-
tok vagyonát így ár alatt tudja megvásárolni, az az 
állampolgár, aki egyébként évek óta nagyon ked-
vező áron lakja az ingatlant. Nem segítünk ezzel 
a törvénymódosítással a szegényebb rétegeken, ők 
ilyen áron sem tudják megvásárolni.”

„Alkotmányos problémákat vet fel. Vagyoni 
hátrányt okoz, nem rendelkezik kártalanításról. 
Nem tesz különbséget a tulajdonba adással önkor-
mányzati tulajdonba került lakások és az Önkor-
mányzat saját forrásából épített lakások között.”

„Az önkormányzati bérlakások többsége kis fal-
vakban a helyi közszolgáltatásokat ellátó személyek 
bérlik, így az utánpótlásuk is akadályba ütközik, 
mivel a lakások elvesztésével nem lehet felaján-
lani a lakhatás biztosítását. Továbbá a bent lakó 
eddig is a piaci árnál jóval kedvezőbben bérelte 
az önkormányzati lakást, így még kedvezménye-
sen is hozzá jutna, ami szerintem az esélyegyen-
lőségi szempontokat is sérti.”

„Azokat az önkormányzatokat büntetné, akik 
felelős lakásgazdálkodást folytatnak. A szociális 
bérlakások egy részének elvesztése lakhatási prob-
lémákat generál, komoly nehézségeket okozva az 
önkormányzatoknak és az államnak is.”

„Az önkormányzati lakásgazdálkodás végét 
jelenti a törvényjavaslat elfogadása. Fennáll a 
lakásmaffia megjelenése a bérlőknél. Eladósod-
nak a most még bérlők, akik megveszik hitelre a 
lakást. (Devizahitel2 lehet belőle) Az önkormány-
zati tulajdon semmibevétele, kiárusítása.”

„Településünk helyzetét figyelembe véve az önkor-
mányzati bérlakásokkal kapcsolatban nem látom 
realitását a törvénymódosításnak. Nem össze-
egyeztethető a jelenlegi helyzettel.”

„Így is ki vannak már fosztva a kis önkormány-
zatok. Most meg szabad lesz áron alul eladni azt a 
pár ingatlant, amink még van? Nálunk egy sincs, 
de tudok olyan településről ahol a közösségi ház 
egy részében lakik bérlő. Akkor adják el a közös-
ségi házat?”

„Önkormányzatunk ilyen típusú bérlakással 
ugyan nem rendelkezik, de alapvetően nem értünk 
egyet a törvénymódosítással és szolidaritást vál-
lalunk azon önkormányzatokkal, ahol jelentős 
vagyonvesztés következne be. Igazságtalannak 
gondoljuk ezt a lépést az önkormányzati önren-
delkezés tekintetében.”

Mindemellett konstruktív javaslatok sem hiá-
nyoztak a válaszok közül: „Egy esetben nagyon jó 
ötlet is lehet az önkormányzati lakások értékesí-
tése. Amennyiben minden értékesített lakás után 
önkormányzati tulajdonú új bérlakás épülne köz-
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ponti költségvetésből. Ezáltal az önkormányzatok 
vagyona nem csökkenne, a jelenlegi bérlők kedvez-
ményesen jutnának lakástulajdonhoz, az új épí-
tésű lakásokba pedig olyanok költözhetnek, akik-
nek eddig lakhatási problémájuk volt.”

A MÖSZ 2021. május 28-án kerekasztal-beszél-
getést szervezett a „Veszélyben az önkormányzati 
lakásállomány – kerekasztal beszélgetés a hazai 
önkormányzati bérlakások helyzetéről Böröcz 
László országgyűlési képviselő törvényjavaslata 
tükrében” címmel, amelyen Hegedűs József ügy-
vezető igazgató (Városkutatás Kft.), Pikó And-
rás polgármester (Budapest Főváros VIII. kerü-
let Önkormányzata), dr. Gémesi György pol-
gármester (Gödöllő), a MÖSZ elnöke mellett 
részt vett Schmidt Jenő polgármester (Tab), a 
TÖOSZ elnöke is (https://drive.google.com/file/d/ 
1-_qchpNnDKQtL_2EvqTxrGT-7GBnsbnA/view).

A kerekasztal-beszélgetésen Schmidt Jenő 
rámutatott: ha az a cél, hogy akik 1993-ban kima-
radtak, és akkor nem vásárolhatták meg a fővá-
ros világörökségi részen lévő bérlakásokat, most 
megtehessék, akkor ugyanazokkal a feltételekkel 
tehessék meg azt. Tehát aki 1993. január 1-jétől 
hivatalosan ott él, határozatlan idejű bérleti szer-
ződése van és nincs bérleti díjtartozása, eset-
leg azok vásárolhassák meg az érintett önkor-
mányzati bérlakásokat. Az önkormányzatok 
nem jöhetnek ki nagy vagyonvesztéssel, akkor 
meg kell tőlük vásárolni és az állam felajánlhatja 
azoknak, akik benne élnek. El kell dönteni, hogy 
legyen önkormányzati bérlakáspolitika, vagy 
magánbérlakás-rendszer legyen. Ez utóbbit nem 
tartaná jónak, mert a helyi közösségek mindenre 
oda tudnak figyelni, polgármesterként továbbra 
is az önkormányzati bérlakásállomány fejlesz-
tését tartja helyesnek. (http://xn--tosz-5qa.hu/
news/698/73/Schmidt-Jeno-Az-onkormanyzati-
vagyonnal-nem-szabad-jatszani-Ha-kell-tessek-
megvenni/)

Az önkormányzati tiltakozások és kritikai ész-
revételek következtében a Kormány bejelentette, 
hogy a törvényjavaslatot eredeti formájában nem 
tudja támogatni.

Az Országgyűlés 2021. június 15-én az eredeti 
törvényjavaslattól eltérően a Lakástörvény módo-
sítását 134 igen és 25 nem szavazattal (40 ország-

gyűlési képviselő nem szavazott) az alábbi főbb 
rendelkezésekkel fogadta el:

1. A világörökségi helyszínen és védőövezeté-
ben az önkormányzati, valamint az állami tulaj-
donú lakásra a 2020. december 31. napján hatály-
ban lévő határozatlan idejű bérleti jogviszony idő-
tartama eléri az 5 évet, a bérlőt a lakásra vételi 
jog illeti meg, amennyiben a lakás 1995. novem-
ber 30. napján

 – műemléképületben lévő lakásnak minősült;
 – elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt 
lakás volt és a tilalom e rendelkezés hatály-
balépésekor már nem áll fenn; vagy

 – az önkormányzat 1994. január 1-jét megelő-
zően hozott döntése alapján átalakításra, 
korszerűsítésre, felújításra, bontásra kijelölt 
épületben volt vagy az épület a település 
rendezési terve alapján rehabilitációra kije-
lölt területen volt, és a kijelölés e rendelke-
zés hatálybalépésekor már nem áll fenn.

2. A vételi jog bérlő általi gyakorlása esetén 
az önkormányzatot, továbbá az államot jogsza-
bály alapján megillető elővásárlási jog nem gya-
korolható.

3. Nem gyakorolhatja vételi jogát a bérlő, 
 – ha a törvénymódosítás hatályba lépését 
megelőző egy évben 3 havi lakbért megha-
ladó bérleti díj tartozása állt fenn a bérbe-
adó felé;

 – ameddig adó- vagy adók módjára behaj-
tandó köztartozása, a társadalombiztosítási 
alap javára teljesítendő tartozása, vagy a 
tulajdonos állam vagy önkormányzat felé 
bármilyen jogcímen lejárt és ki nem egyen-
lített tartozása áll fenn. 

4. A bérlő a vételi joggal érintett lakást a tulaj-
donjogát bejegyző határozat keltét követő 4 éven 
belül nem idegenítheti el és a tulajdonjognak 
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bejegyzésével egyidejűleg az ingatlanügyi ható-
ság a lakásra elidegenítési tilalmat köteles 4 évre 
az ingatlan-nyilvántartásba feljegyzeni.

5. A vételi joggal érintett lakás vételára a for-
galmi érték 

 – 80%-a, amennyiben a vételi jog szempont-
jából alapul vett bérleti jogviszony időtar-
tama az egyoldalú nyilatkozat közlésének 
időpontjában 5 év és 15 év közötti; 

 – 50%-a, amennyiben a vételi jog szempont-
jából alapul vett bérleti jogviszony időtar-
tama az egyoldalú nyilatkozat közlésének 
időpontjában 15 év és 25 év közötti; 

 – 15%-a, amennyiben a vételi jog szempont-
jából alapul vett bérleti jogviszony idő-
tartama az egyoldalú nyilatkozat közlésé-

nek időpontjában eléri vagy meghaladja a 
25 évet;

 – 80% és 50% helyett a vételi joggal érintett 
lakás vételára a forgalmi érték 35%-a abban 
az esetben, ha a vételi jog alapjául szolgáló 
bérleti jogviszony csere útján jött létre és a 
csere során tulajdonjogot cseréltek bérleti 
jogra. 

6. A vételár egy összegben való megfizetése 
esetén a jogosultat a vételárból további 5 száza-
lék árengedmény illeti meg.

7. Részletfizetés esetén az önkormányzatot, 
illetve az államot a vételár összegének erejéig 
a vételár megfizetésének biztosítására a teljes 
vételár megfizetéséig törvényes jelzálogjog illeti 
meg a lakásra.
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A polgármester bére 
Szerző: Kovács Róbert, a TÖOSZ vezető tanácsadója

2014 óta a polgármesterek bérét a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény (Mötv.) 71. §-a állapítja meg. Ez megkü-
lönbözteti a főállású és a társadalmi megbízatású 
polgármestereket, ez utóbbiak számára az első cso-
port jövedelmének felét határozva meg. A polgár-
mestereket mintegy 8 kategóriába osztja a veze-
tett település mérete, illetve jogállása alapján. Így 
megkülönbözteti a főpolgármester, a megyei jog 
városok polgármestereit, illetve ez utóbbi arányo-
san csökkenő részét ítéli meg a csökkenő települési 
méret szerint. A legkisebb települések (500 lakos 
alatt) esetében ez az arány a megyei jogú városok 
polgármesterei fizetésének 30%, de 500 és 1500 
lakos között is mindössze 40%-a. A szabályozás, 
és az annak nyomán kialakuló egyes, különösen 
kistelepülési kategóriában kialakított rendkívül 
alacsony bérek miatt többször tiltakozott ered-
ménytelenül, például a TÖOSZ is (legutóbb 2021. 
március 9-én). 

Egy nemrégiben készült kutatásban1 többek 
között ennek a megoldásnak is kerestük az elfo-
gadottságát, problémáit, alternatíváit a telepü-
lések körében. A TÖOSZ 2021. március 10-e és 
április 10-e között több kérdésben fordult a tele-
pülésekhez, így a COVID-19 válság hatásairól, 
saját béreik számítási módozatairól, a magán-
élet és a munka kapcsolatáról, egyes telepü-
lési, szociális feladatokról, helyi fejlesztésekről 

1  A vizsgálat Google rendszerű online kérdőívvel történt, 
amelyet a TÖOSZ több egymást követő alkalommal küldte 
ki 2021. március 10. és április 10. között. Összességében 
152 válasz kaptunk. A válaszok települési struktúrája szig-
nifikánsan különbözik a települések országos mintázatától. 
Ezt súlyozással korrigáltam ennek következtében a jelen 
tanulmányban közölt adatok a magyarországi települési 
önkormányzatok adatait, véleményét reprezentálják. A KSH 
helységnévtár adatai volt a bázisa a súlyozásnak is, amely 
tehát a minta, válaszok struktúrájában bekövetkezett tor-
zulások korrigálását, a települések országos szerkezetének 
szimulálását szolgálja. 

Nemrégiben egy izgalmas kutatást végezhettem el a TÖOSZ megbízásából. Ez egy 
sok kérdéskört felölelő vizsgálat volt, ahogy az olvasók közül sokan találkozhattak is 
vele. Itt most egyetlen szempontra a polgármesteri bérezés rendszerével kapcsolatos 
válaszokra térek ki. A válaszadók szabadon nevezhették meg a bérezésre vonatkozó 
javaslataikat, amelyeket 6+1 fő, és 36 részletező csoportba soroltam, hogy elemezhetővé 
tegyem a természetes ismétlődéseket, kiesebb-nagyobb különbségeket, és a markáns 
eltéréseket. A válaszokat vizsgálva az rajzolódott ki, hogy inkább felszínesen 
ismerjük a törvényi előírást, ezt viszonylag sokan támogatják, de sokan szeretnék, 
ha más szempontok is érvényesülnének a polgármesteri bérek meghatározásában. 
A település mérete mellett sokan szeretnék, ha az iskolai végzettség, a tapasztalat, 
az újraválasztások száma (a polgármesteri munka minősége, megítélése), a feladatok 
mennyisége is beszámítani. Akárhogy is alakul a polgármesteri bérek kérdése a 
szerzőnek meggyőződése, hogy polgármesterek és az önkormányzati bérek sorsa a 
helyi demokrácia sorsa, e bérek leértékelődése a helyi demokrácia leértékelődését is 
jelenti, a versenyképes helyi jövedelmek biztosíthatják a helyi önkormányzatok esélyeit 
versenyképes tudás, képességek becsatornázására, innovációra, felemelkedésre, a 
helyi jólét biztosítására.
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kérdeztük őket, de mindenekelőtt arról, hogy a 
TÖOSZ, hogyan tud segítségükre lenni. A vála-
szokat súlyozni kellett, hogy azok Magyarország 
települési önkormányzatira reprezentatívnak 
legyenek tekinthetőek. 

A válaszadók 85%-a volt polgármester (129 
polgármester) 13 esetben válaszolt valaki más: 
alpolgármester, jegyző, aljegyző, egyéb vezető 
vagy beosztott. A válaszadó kétharmadrészt fér-
fiak és ugyanilyen arányban diplomások voltak.

A bérek vonatkozásában a megkérdezettek tel-
jesen szabadon jelölhettek meg fejenként három 
olyan szempontot, amit a bérek kialakításakor 
figyelembe vennének. A polgármesteri bérekkel 
kapcsolatos válaszokat hat plusz egy főcsoportba 
soroltam.2 Ezek a csoportok a válaszadók azon 
véleményét tartalmazzák, hogy milyen szem-
pontokat kellene figyelembe venni a polgármes-
teri bérek meghatározása során. 

Az aktuális törvényi keret kérdései
Bár vizsgálatunk csak az alkalmazandó, kívá-
natos módszerre kérdezett rá, mégis az adattok, 
válaszok elemzése során az a benyomása támadt 
a vizsgálat készítőjének, hogy a válaszadók egy-
általán nem, vagy csak felszínesen ismerik a 

2 A kérdés megválaszolására a kérdőívben szabad szavas 
válaszokat vártam. A válaszadók három válaszlehetőséget 
adhattak, ugyanakkor többen ezekbe akár hat választ is 
belesűrítettek. Módszertani, kezelhetőségi megfontolásból 
személyenként csak három választ vontam be a vizsgálatba, 
de ez a megoldás alig jelentett információ veszteséget. Ezek 
a csoportok a válaszadók szabadon adott válaszai alapján 
alakultak ki azok rendezésével. A rendezés keretében a 
cél az azonos válaszok (pl. iskolai végzettség, elvégzett 
osztályok száma stb.) összevonása, egy átlátható rendszer 
kialakítása. Ennek alapján alakult ki a fenti hét csoport, 
illetve egy bővebb 36 elemes részletes válaszlista.
A kialakított fő csoportok a következőek voltak: (1) a 
polgármester személyes tulajdonságai (végzettsége, kora, 
képességei stb.); (2) a település jellemzői (mérete, képességei 
stb.); (3) a munka, a feladat, amelyet a polgármesternek 
végeznie kell; (4) a polgármester által nyújtott teljesít-
mény; (5) bérrendszeri jellegű válaszok (országos vezetői 
csoportok béréhez kötés, automatizmusok stb.); (6) a helyi 
önkormányzat és a közösség döntése; illetve (+1) egyéb 
csoportot is kialakítottam, amely egyszerre tartalmazza 
a „minden maradjon így” típusú választ, ahogy a „sem-
miképpen ne maradjon semmi így”-et.

bérüket meghatározó rendelkezést. Erre enged 
következtetni, hogy a válaszadók nem követke-
zetesen képezték le a törvényi feltételeket, a leg-
markánsabb népességszám mentén hajlamosak 
elfogadni, figyelmen kívül hagyva a foglalkoztatás 
főállás jellegének, vagy a települések jogi státu-
szának vonatkozásait, illetve a törvényben alkal-
mazott, igazából magyarázatra szoruló arányszá-
mokat. Bár nagyon sokan fogadták el a törvényi 
szabályozás legalapvetőbb szempontját, a népes-
ségszámot figyelembe vevő bérezést, de egyetlen 
válaszadó választotta ezt a szintén fontos fő- vagy 
másodállású foglalkoztatási státusszal együttesen. 

A megkérdezettek 31%-a (48 megkérdezett) adott 
olyan választ, amely gyakorlatilag a törvényi sza-
bályozás elfogadását jelenti, vagyis a népességará-
nyos megközelítést támogatja vagy elfogadja, hogy 
nincs jobb, mint a törvény szabályoz.3 A válasz-
adók személyes jellemzői (nem, kor, iskolai vég-
zettség) alig befolyásolják a véleményeket, ezzel 
szemben erősebb kapcsolatot találtam bizonyos 
települési jellemzők és a bérekkel kapcsolatos állás-
pontok között. Erősebb támogatottságot találtam 
az érvényes megoldás vonatkozásában az 500 és 
2000 lakos közötti településeken, tehát gyengébb 
a támogatás a legkisebb, illetve legnagyobb tele-
püléseken, valamint az agglomerálódó térségekbe 
tartozók esetében, amelyek inkább a gazdagabb, 
jobb helyzetű települések közé tartoznak.4

Átfogó kategóriák szerint vizsgálat
A jelenlegi rendszer a települések méretéhez, 
tehát egyfajta települési jellemzőhöz köti a pol-
gármesterek bérezését, és így országgyűlési dön-
téstől teszi azt függővé. Automatizmusokat nem 
tartalmaz. Ennek a lehetőségnek, a polgármes-

3 A vizsgálat során akkor soroltam valakit a törvényi 
keretek támogatói közé, akik legalább egyszer említették 
a fenti lehetőség (népességarányos bérezés, nincs jobb). 
Ezek a megkérdezettek ugyanakkor többi említésük során 
más megoldást is támogathatnak. Ilyen módon tulajdon-
képpen az aktuális rendszert kisebb nagyobb mértékben 
módosítanák.
4 Ezen megállapítások esetében óvatosan kell fogalmazni, 
mert az alacsony esetszámok erős a torzító, véletlen hatás. 
Olyan kapcsolatokat emeltem csak ki, ahol nagy 6%pont 
feletti +/– eltérést tapasztaltam.
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terek településméret szerinti bérezésének erős 
a támogatottsága, de nem elsöprő. A jelenlegi 
feldolgozás nem teszi lehetővé ennek a válasznak 
a mélyebb elemzését, az okok, motivációk alapos 
feltárását, viszont lehetőséget ad az alternatív vála-
szok megvizsgálására. Így tehát e mögött ugyan-
úgy állhat meggyőződés, ahogy a beletörődés a 
határozott kormányzati álláspontba.

A személyes jellemzőket (131 említés, 29%) 
említették a legtöbben, mint a polgármesteri 
béreket kívánatos módon meghatározó ténye-
zőt. Ettől csak kis mértékben marad el a telepü-
lési jellemzők említése (126 említés, 28%). Ezek 
a válaszok együttesen tehát az összes válasz több 
mint felét (57%) jelentették. Azt is ki kell emelni, 
hogy míg a települési jellemzők között meghatá-
rozó a település népességének száma, a szemé-
lyes jellemzők jobban megoszlanak az iskolai vég-
zettség, a kor vagy a képességek, sajátos képesíté-
sek között. A harmadik legfontosabb válaszcso-
port a végzendő munka mennysége (80 említés, 
18%), és ezt követi a polgármester teljesítménye 
(59 válasz, 13%). Megjegyzendő legtöbb esetben a 
válaszadó igyekeztek mérhető teljesítményi ele-
meket felsorolni. A helyi döntés akár a teljesít-
mény alá sorolható lenne, bár vannak olyan ele-
mei, amelyek végső soron a polgármester befolyá-
solhat (jegyzői vagy testületi döntés). Mivel mind-
össze 6-en adtak olyan válaszokat, amelyek ide 
sorolhatók, ilyen módon ez a csoport nem befo-
lyásolja lényegesen az összképet, ahogy az egyéb 

válaszok sem, amely egy máshova nem sorolható, 
akár egymással ellentétes néhány válasz csoportja. 
Az ötödik legnagyobb válaszcsoport a bérrend-
szeri típusú válaszok (49 említés, 11%), amelyek 
például országos választott vagy köztisztviselők 
béréhez kötnék a polgármesteri fizetéseket, akár 
arányszámmal. Mások versenyszférához. átlagbé-
rekhez kötnék a helyi vezetők jövedelmét. (1. ábra)

A településmérethez kötöttség részletesebb 
elemzése nem kecsegtet új információval a törvé-
nyi feltételek támogatásának elemzéséhez képest, 
tekintettel a nagymértékű átfedésre a két csoport 
között. Így négy további szempont (válaszcsoport) 
támogatóit vizsgáltam kiegészítésképpen.5 Ezek 
a személyes képességek, a becsült munkameny-
nyiség, a polgármester teljesítménye vagy az úgy-
nevezett bérrendszeri megoldások, vagyis ami-
kor valamely társadalmi, állami vezető stb. cso-
port béréhez kötjük a polgármesteri fizetéseket. 
Ez utóbbiba soroltam, amikor a megkérdezettek 
korrekciós (infláció, jövedelem átlag stb.) alkal-
mazna valaki. (vö. 1. tábla)

A személyes képességek érvényesítésében a 
bérrendszerben a válaszadók személyes jellem-
zői alapján nem találtam kiemelt csoportokat. 
Ugyanakkor ebben a kérdésben megfigyelhetőek 
szignifikáns eltérések a települési jellemzők alap-
ján. De a legkisebb települések esetében sem érzé-
keltem jelentős eltérést az átlagos támogatottság-
tól. Gyengébb a támogatottsága a nagyobb (2000 
lakosnál nagyobb), valamint az agglomerálódó tér-
ségekbe (általában jobb helyzetű) településeken. 

A munka becsült mennyiségének figyelembe-
vételének támogatásában szintén a települési jel-
lemzők alapján találunk erősebb különbségeket. 
Ezt a megoldást a nagyobb települések és az agg-
lomerációs vezetői favorizálják, a kisebb telepü-
lések vezetői az átlagosnál alacsonyabb mérték-
ben támogatják. Éppen azok a települési kate-
góriák, ahol a hatásai is erősebbek lehetnek.

A teljesítmény beszámítása a polgármesteri 
fizetésbe szintén független a személyes jellem-
zőktől, viszont erősen támogatott a kitelepülések 
által. Lényegében defavorizált az agglomerációs 

5 A vizsgálat során akkor soroltam valakit valamely cso-
portba, ha legalább egyszer említette az adott lehetőséget.

1. ábra
Milyen szempontokat kellene figyelembe venni 

a polgármesteri bérek meghatározásánál (említések)
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települések által, és a nagyobb települések sem-
legesek. Látni kell, hogy a teljesítmény sokszor az 
újraválasztások számát, vagy más mérhető telje-
sítményi szempontokat (elért bevételek, pályáza-
tok) testesít meg, amelyek szembehelyezhetőek 
a mérettel, nagyobb számokkal, költségvetéssel, 
felelősséggel mérhető „munkával”.

A bérrendszeri megoldások, automatizmu-
sok, szemben az eddig vizsgált megoldásokkal, 
nem települési, hanem sokkal inkább személyes 
jellemzők alapján támogatott megoldások. A fia-
talabb (50 év alatti) és a férfiak körében népsze-
rűbbek az átlagosnál.

Megvizsgálhatóak a fenti kérdések úgy is, figye-
lembe véve a többes említéseket, hogy az egyik 
szempont említése mellett melyik másik szem-
pont jelenik meg. Ilyen tekintetben a személyes 
szempontok figyelembevételét igénylők azok, 
akik leginkább más szempontokat is megjelöltek. 
A legtöbben a munka mennyiségének és a telje-
sítményszempontok figyelembevételét. A törvé-
nyi kereteket leginkább támogatók hasonló szám-
ban egészítették ki ezt a szempontot a munka 
mennyiségére, a teljesítményre vagy személyes 

jellemzőkre vonatkozó szempontokkal. A legin-
kább egyedi a bérrendszerinek nevezett megol-
dások választása, ugyanakkor ez egyúttal a leg-
ritkább is.

A kombinációk, együtt járások mellett az is 
izgalmas kérdés, amikor a válaszadók kizáróla-
gosan egyetlen megoldást választanak. E tekin-
tetben a törvényi megoldás az egyik leggyen-
gébb. Mindössze az összes említésének 11%-ban 
(5 eset a 48-ból) fordult elő, hogy kizárólagosan 
ezt a megoldást választották a kérdőív kitöltői. 
Hasonló arányt (12%, 6 eset a 48-ból) tapasztal-
tunk a teljesítmény alapú bérezés javaslói eseté-
ben. A legnagyobb gyakoriság mellett előforduló 
személyes szempontok (85 említés), illetve mun-
kamennyiség alapján történő bérezés (62 emlí-
tés) mintegy duplája, 20-22% volt a kizárólagos 
említés. A legnagyobb arányban (30%, 9 említés 
a 28 esetből) a bérrendszerinek nevezett megol-
dások esetében fordult elő a kizárólagos megje-
lenés. Ez utóbbi esetében láthattuk, hogy ennek 
javaslói alapvetően más szempontok szerint, nem 
települési inkább személyes paraméterek szerint 
választódnak ki. (2. tábla és 2. ábra)
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Jelenlegi törvényi megoldás 0 0 0 (–) (–) (–)
A polgármester személyes képességei (pl. végezettség) 0 0 0 (–) 0 (–)
A becsült munka mennyisége alapján (központi szerepkör, 
 intézmények száma stb.)

0 0 0 (+) (–) (+)

A polgármester teljesítményének figyelembevétele 0 0 0 0 (+)  (–)
Bérrendszeri megoldások (egyes meghatározott csoportok  
– pl. állami vezető – béréhez kötés)

(+) (+) 0 0 0 0

1. tábla
A polgármesteri bérrendszer kialakítása során figyelembe vehető kiválasztott szempontok támogatottságának 

eltérése az átlagtól egyes kontroll csoportok esetében
Magyarázat: 0 – semleges; (–) – átlag alatti támogatás; (+) – átlag feletti támogatás
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Az egyes csoportokat választók milyen csoportokat  
választanak még? (hányan választják)

… és hányan választa-
nák kizárólagosan az 
adott szempontot?SZEMPONTOK Törvényi Személyes Munka Teljesítmény Bérrendszer

fő fő fő fő fő fő %
Törvényi 48* 22 15 18  9  5 11%

Személyes 22 85* 27 26 10 17 20%

Munka 15 27 62* 10  4 14 22%

Teljesítés 18 26 10 48*  4  6 12%

Bérrendszer  9 10  4  4 28*  9 30%

2. tábla
A polgármesteri bérek rendszere kialakításának fő szempontcsoportja:  

együtt- és külön járások (megkérdezettek száma)
Magyarázat: A táblázat celláiban azon válaszadó száma található, akik az több válaszlehetőséggel élve  

egyszerre választották a sor és az oszlop szerinti szempontot is.
* Az adott szempontcsoportok maximálisan választók száma. 

2. ábra
Az egyes bérszempontok választásának összefüggései
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Részletes bérezési szempontok 
szerinti elemzés
A részletes válaszokat (37 cím alá csoportosítva) 
figyelembe, az összes említés 26%-ában (117 emlí-
tés) említették a válaszadók, hogy a település 
méretének kellene a polgármesteri bérek alapjá-
nak lennie. Ez a leggyakrabban említett válasz, 
de sokszor együtt jár más kiegészítő elemekkel. 
Válaszhálók elemzésére itt nem volt mód, bár 
kétségtelenül izgalmas lehetne, sokat elárulhat a 
helyi akaratról. Ebben a listában a második leg-
gyakoribb válasz a polgármester végzettsége 
(64 említés 14%), amely így is alig több mint fele-
annyian említettek. Mintegy 40-en (az említések 
9%-a) említették a tapasztalatot. A tapasztalat 
súlyának említése nem marad lényegesen a vég-
zettségtől, ha figyelembe vesszük, hogy a teljesít-
mény körébe sorolt újraválasztások száma (17 
említés, 4%, ez a negyedik leggyakoribb említés) 
sok tekintetben nagyon hasonló tényezőt emel ki, 
bár meglehetősen eltérő aspektusból. A végzett-
séghez némileg hasonlatos a képességek kérdés-
köre (6 említés), bár ezek olyan válaszok, amelyek 
éppen a végzettség sajátos aspektusait, mint szak-
irányú képesítés, képességek, kiegészítő képessé-
gek, mint a nyelvismeret tartozik ide, amelyeket 
az említők szembe helyeznek az általános képes-
ségekkel, mint a végzettség. A további kiemelt 
említések 14-16 válasszal a feladatok tömegére, 
a teljesítmény különböző aspektusaira (fejlesz-

tési, munkavégzési stb.) utalnak, illetve a bérek 
magasrangú állami vezetők juttatásaihoz köté-
sét szorgalmazzák.

A vélemények összegzése
Egy nemrégiben a TÖOSZ megbízásából elkészí-
tett kutatás keretében mélyebben megvizsgáltam, 
hogy a települések vezetői, hogyan szabályoznák 
a polgármesteri bérek rendszerét. A polgármes-
terek bérének megállapítását a megkérdezet-
tek közül a legtöbben a településnek, amelyet 
vezetnek, valamely jellemzőjéhez (elsődlegesen 
a népesség számához), illetve valamely szemé-
lyes tulajdonságukhoz, képességükhöz (elsődle-
gesen az iskolai végzettségükhöz) kötnék a jöve-
delmük meghatározásának módját. Sokan válasz-
tanák még a munkájuk mérhető mértékéhez, a 
teljesítményükhöz, mint települési vezető, vagy 
éppen kötnék, arányítanák mások (pl. országos stb. 
vezetők) béréhez, építenének be automatizmuso-
kat (infláció, átlagbér-szint változása). (3. tábla)
A jelenlegi törvényi megoldásokhoz tehát na-
gyon különböző kiegészítő vagy önálló javasla-
tokat kaptunk. Mindenképpen olyan megoldás 
szükséges, amely a lakosság számára is elfo-
gadható módon, akár politikai szempontoktól 
függetlenül is, akár automatizmusok mentén 
biztosítja, hogy települések vezetőinek méltó 
megélhetését, a lehetőséget, hogy a települések 
helyi közösségének független képviseletét.
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KÓD FŐCSOPORT ALCSOPORT
EMLÍTÉS
DB

ARÁNY
% MAGYARÁZAT

455 100,0%
 1 101 Személyes Végzettség  64 14,1% Legmagasabb iskolai végzettség, 

 képzettség, képzések
 2 102 Személyes Életkor   5 1,1% Polgármester életkora
 3 103 Személyes Tapasztalat  40 8,7% Eltöltött évek
 4 105 Személyes Foglalkoztatási 

típus
 10 2,3% Főállású vagy mellékállású

 5 106 Személyes Képességek   7 1,5% Polgármesteri képességek, sokoldal-
ság, szakképesítések

 6 201 Település Méret 117 25,6% Település méret, lakosságszám. Köz-
igazgatási terület

 7 202 Település Korszerkezet   1 0,3% Települési korstruktúra
 8 203 Település Hátrányos helyzet   8 1,8% Hátrányos helyzet, szociális helyzet
 9 204 Település Teljesítőképesség   5 1,0% Amit fizetni tud, adóerőképesség
10 301 Munka Feladatok  16 3,5% Önkormányzat feladatspektrum
11 302 Munka Térségi szerepkör  12 2,6% Térségi, mikrotérségi szerepkör, 

település típusa
12 303 Munka Közfoglalkozta-

tottak
  1 0,3% Közfoglalkoztatottak száma

13 304 Munka Pénzügyek  17 3,7% Pénzügyi és vagyonmutatók: be-
vételek, költségvetés, vagyon, 
adóerőképesség

14 307 Munka Felelősség   4 1,0% A polgármesterre nehezedő 
 felelősségek

15 308 Munka Munkaidő   1 0,2% Munka-időkimutatás alapján a vég-
zett munka

16 309 Munka Alkalmazottak   2 0,5% (Fő)állású alkalmazottak száma
17 310 Munka Hivatal hiánya   3 0,6% Ahol nincs hivatal, kistelepülési 

 segítség hiánya
18 311 Munka Fejlettség   9 2,0% A település fejlettsége
19 312 Munka Intézmények  14 3,1% Intézmények száma
20 401 Teljesítmény Teljesítmény 

általában
 12 2,6% Teljesítmény általában, elvégzett 

munka
21 402 Teljesítmény Újraválasztások 

száma
 17 3,7% Újraválasztások, ciklusok száma

22 403 Teljesítmény Fejlesztési 
teljesítény

 14 3,0% Mérhető pénzügyi teljesítmény: 
 pályázatok, fejlesztések,  beruházási 
mutatók, adóerőképesség / 
 beruházások

23 404 Teljesítmény Munkateljesít-
mény

 16 3,5% Mérhető elvégzett munka, önként 
vállalt, teljesített feladatok

24 501 Bérrendszer Piaci   3 0,6% Versenyképes bér
25 502 Bérrendszer Átlagbér  10 2,3% Átlagbérhez kötné
26 503 Bérrendszer Országgyűlési 

képviselők
 12 2,7% Országgyűlési képviselők (elnök) 

bére szerint

3. tábla
Milyen szempontok, tényezők határozzák meg a polgármesterek bérét? (említések, említések aránya)

Megjegyzés: A táblázatban egy kisebb horderejű változás következett be egy korábbi nyilvánosságra hozatal óta: 
egy „egyéb” válasz átsorolásra került  a képviselőtestületi meghatározás alá.
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KÓD FŐCSOPORT ALCSOPORT
EMLÍTÉS
DB

ARÁNY
% MAGYARÁZAT

455 100,0%
27 504 Bérrendszer Állami vezetők  14 3,0% Mindenkori államtitkári bér 30-a, 

miniszteri bér arányában
28 505 Bérrendszer Bérminimum   2 0,5% Garantált bérminimum összege, 

 minimálbér
29 506 Bérrendszer Köztisztviselői   0 0,1% Köztisztviselői illetményalap
30 507 Bérrendszer Önkormányzat 

vezetők
  1 0,2% Az önkormányzati hivatali vezetők 

béréhez viszonyított összeg
31 509 Bérrendszer Inflációkövetés   6 1,3% Inflációkövetés, a minimálbér vagy 

átlag növekményével növekedjen
32 601 Helyben Képviselőtestület   5 1,0% Képviselőtestület döntése
33 602 Helyben Lakók véleménye   1 0,2% A helyi lakosság véleménye
34 603 Helyben Jegyző véleménye   0 0,0% A helyi lakosság véleménye
35 901 Egyéb Nem jó, ami van   1 0,2%  
37 999 Egyéb nincs jobb   4 1,0% Központi, jelenlegi szabályozás, nem 

tudnék jobbat

3. tábla
Milyen szempontok, tényezők határozzák meg a polgármesterek bérét? (említések, említések aránya)

Megjegyzés: A táblázatban egy kisebb horderejű változás következett be egy korábbi nyilvánosságra hozatal óta: 
egy „egyéb” válasz átsorolásra került  a képviselőtestületi meghatározás alá.
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A Norvég Alap 
az önkormányzatok 
szolgálatában –  
a 2014–2021 elnevezésű 
támogatási időszakról I.
Szerző: Kolin-Sabján Katalin, a TÖOSZ nemzetközi titkára

Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság között aláírásra került a Norvég Alapról 
szóló együttműködési megállapodás, amely a 6/2021. (I. 14.) Korm. rendelettel lett 
kihirdetve. A megállapodásban Szövetségünk is nevesítve van a norvég önkormányzati 
szövetséggel (KS) együtt a „Helyi fejlesztések Program célkitűzés: Megerősített 
társadalmi és gazdasági kohézió” elnevezésű programterületen.

1. kép: Hazánk és Norvégia közötti megállapodás aláírása 2020. decemberében – amely lehetővé tette,  
hogy elinduljon a programok tervezése – képernyőfotó a „Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k”  

elnevezésű program online partneri konzultációjáról
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2020. december 21-én írták alá a kétoldalú megálla-
podást a 2014 és 2021 közötti időszakra vonatkozó 
EGT Alap és Norvég Alap támogatási kereteiről 
(1. kép). Az időszak megjelölésén nem változtattak 
a jelentős késés ellenére, ugyanakkor fontos megje-
gyezni, hogy a támogatással érintett tevékenységek 
megvalósításának végső dátuma2024. április 30.. 
A várva várt ünnepélyes aláírás (képünkön) után 
elkezdődött a tervezési szakasz, amelybe szövetsé-
günk is igyekezett bekapcsolódni, hiszen a Norvég 
Alap finanszírozási lehetőségei fontosak az önkor-
mányzati szektor számára. Az alábbiakban rövid 
összefoglalót nyújtunk annak érdekében, hogy idő-
ben elkezdődhessen a gondolkodás arról, hogyan 
segíthetik ezek az alapok a helyi önkormányzati 
fejlesztéseket, valamint elkezdődhessen a norvég, 
izlandi vagy liechtensteini partnerek felkutatása; 
hiszen a bilaterális együttműködés sok szempont-
ból előnyt jelent ezekben a programokban.

Az Alapok rövid leírása 
Az EGT Alap és a Norvég Alap Norvégia, Izland 
és Liechtenstein, mint donor országok által lét-
rehozott finanszírozási mechanizmus. A donor 
országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tag-
jai, azonban nem tagjai az Európai Uniónak. Ennek 
következtében nem járulnak hozzá pénzügyileg az 
EU közös politikáihoz, viszont az Európai Gazda-
sági Térség országai közti különbségek kiegyenlí-
tését a szolidaritás jegyében e külön támogatási 
alapokkal segítik. Az EGT és Norvég Alap átfogó 
céljai a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek 
csökkentése, valamint a kétoldalú kapcsolatok 
erősítése a donor országok és a kedvezményezett 
országok között. A Norvég Alap kedvezményezett 
országai az EU-hoz 2004 óta csatlakozott 13 tag-
állam, köztük Magyarország. Az EGT Alap kere-
tében e 13 országon kívül továbbá támogatásban 
részesül Görögország és Portugália is. 

Alapdokumentumok
Ezeket a dokumentumokat érdemes áttekinteni, 
hiszen az alapcélok és részletes szabályok isme-
retével számos komplikáció elkerülhető a pályá-
zatok tervezésekor:

 – A Norvég Királyság és az Európai Unió 
között létrejött, a Norvég Finanszírozási 

Mechanizmus 2014–2021-es időszakáról 
szóló Megállapodás.

 – Szabályzat az Európai Gazdasági Térség 
(EGT) Finanszírozási Mechanizmus 2014–
2021-es időszakának végrehajtásáról.

 – Magyarország Kormánya és a Norvég 
Királyság között aláírásra került a Norvég 
Alapról szóló Együttműködési Megállapo-
dás, amelyet a 6/2021, (I. 14.)  Korm. rende-
let hirdetett ki. A hatékonyság és a célzott 
végrehajtás biztosítása érdekében Nor-
végia, mint donor állam Együttműködési 
Megállapodást kötött az egyes kedvezmé-
nyezett országokkal. Az Együttműködési 
Megállapodás fekteti le az együttműködés 
keretrendszerét. 

 –  121/2021. (II.  10.) Korm. rendelet az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég 
Finanszírozási Mechanizmus 2014–2021-
es időszakának végrehajtási rendjéről.

 – Program megállapodás: A donorok és a 
Nemzeti Kapcsolattartó közötti megálla-
podás, amely szabályozza az adott program 
megvalósítását.

 – Támogatási szerződés: A Program Operá-
tor és a Projektgazda (a támogatást pályá-
zati úton elnyerő szervezet) közötti megál-
lapodás, amely szabályozza az adott projekt 
végrehajtását.

A fejlesztéspolitikai rendszer szereplői
A Nemzeti Kapcsolattartó szerepét 2021. január 1- 
től a Miniszterelnökség (ME) tölti be (az Együtt-
működési Megállapodások aláírásakor még az 
Innovációs és technológiai Minisztérium a Nem-
zeti Kapcsolattartó) A ME felelős a kormány-
zati tevékenységek koordinációjáért és harmo-
nizációjáért, beleértve a kohéziós politikát és az 
európai uniós, illetve más nemzeti és nemzet-
közi alapok hatékony felhasználásának felügye-
letét. Ezen tevékenység keretében az ME felelős 
a magyar nemzeti költségvetés tervezéséért és 
az erőforrás gazdálkodásért az európai uniós és 
nemzetközi források tekintetében. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszter a fejlesztéspolitikai 
szolgáltatásokért felelős helyettes államtitkárt 
jelölte ki a Nemzeti Kapcsolattartó vezetőjének. 
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A Nemzeti Kapcsolattartó feladatainak ellátá-
sáért Fejlesztéspolitikai Szolgáltatásokért Fele-
lős Helyettes Államtitkárságon belül a Nemzet-
közi Együttműködési Programok Végrehajtási 
Főosztály felelős. Az Igazoló Hatóság szerepét 
a Magyar Államkincstár (Kincstár) tölti be, és 
a Végrehajtó Ügynökséget betöltő szervezetet 
nyílt pályázati konstrukció keretében választják 
ki, jelenleg éppen folyamatban van a kiválasztás. 
A program honlapján minden program operátor 
felelőse megtalálható: https://norvegalap.hu/hu/
kapcsolat-norvegalap.

A programfejlesztés fázisai során „stakeholder” 
konzultációk (partneri egyeztetések) zajlanak, 
amelyek keretében az érintett szektor ernyő-
szervezeteit, közreműködőit kérdezik meg, hogy 
a tervezett program tartalma mennyire segíti a 
kitűzött célok megvalósulását (1. ábra). A mos-
tani tervek és javaslatok még számos egyezteté-
sen mennek keresztül, így a következőkben fel-

sorolt tartalmak csupán iránymutatóak, és nem 
tekinthetőek véglegesnek.

A 2014–2021-es szakasz programjai 
hazánkban, tervezett támogatási 
összegekkel
A hazai 2014-2021-es szakasz programjait a terve-
zett támogatási összegekkel az 1. tábálat, a prog-
ramok felosztását a 2. ábra tartalmazza.

2021. május 31-én és június 1-én került sor az 
„Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k” elnevezésű 
program (2. kép és 3. ábra), és 2021. június 3-án 
a „Klímaváltozás és energia” program partneri 
konzultációjára, amelybe a TÖOSZ is bekapcso-
lódott, hogy hangsúlyozza az önkormányzatok, 
intézményeik és cégeik érdekeit.

Az üzleti fejlesztések programterületen önkor-
mányzati tulajdonú cégek is indulhatnak; azon-
ban fontos, hogy maximum 25%-os hányadban 
lehet állami/önkormányzati szervezet tulajdonos. 

1. ábra: A programfejlesztés fázisai

Program Program Operátor Teljes program allokáció
Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k  Miniszterelnökség (Nemzeti Kapcsolattartó) 18 878 823 529 Ft
Roma integráció Belügyminisztérium 13 229 440 471 Ft
Helyi fejlesztések Miniszterelnökség (Nemzeti Kapcsolattartó) 13 010 865 647 Ft
Oktatás és ösztöndíjak Tempus Közalapítvány  1 887 882 353 Ft
Klímaváltozás és energia Innovációs és Technológiai Minisztérium 20 976 470 588 Ft
Kultúra Emberi Erőforrások Minisztériuma  7 132 000 000 Ft

1. táblázat: A 2014-2021-es szakasz programjai hazánkban, tervezett támogatási összegekkel

2. ábra: A 2014–2021-es szakasz programjainak 
felosztása hazánkban (Forrás: www.norvegalap.hu)

Klímaváltozás
és energia

(28%)

Oktatás és ösztöndíjak (3%)

Helyi fejlesztések
(17%) Roma integráció

(18%)

Üzleti fejlesztés, 
innováció és kkv-k

(25%)

Kultúra
(9%)

Teljes program allokáció 
– EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 

2014–2021-es időszakának hazai kezelésű programjai
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A program fő célkitűzései a fokozott értékte-
remtés és a fenntartható növekedés. Ezen célki-
tűzéseket egy nyílt felhívás és kispályázati ala-
pok útján fogja teljesíteni, amelyek célja a magyar 

kkv-k versenyképességének növelése a két kivá-
lasztott fókuszterületen. A zöldipari innováció 
és a kék növekedés került azonosításra releváns 
célterületként.

2. kép: A Miniszterelnökség és az Innovációs és Technológiai Minisztérium szakemberei az „Üzleti 
fejlesztés, innováció és kkv-k” elnevezésű program online konzultációján balról jobbra: Tóth Andrea 
vezető-projektmenedzser, Fodor Fanni Rita kommunikációs vezető, dr. Korponai Gergő a Nemzeti 
Kapcsolattartó vezetőjének helyettese, Spányikné Mészáros Melinda a Program Operátor vezetője, 

Szoboszlai Sándor osztályvezető, Nagyházi György program koordinációs referens

3. ábra: Az „Üzleti fejlesztés, innováció és kkv-k” program keretösszegei
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A program a zöldipari innovációt támogatja. 
A koncepció kidolgozása során vizsgálható az 
információs és kommunikáció-technológia (IKT), 
valamint a jóléti technológiák támogathatósága. 
A program tartalmaz egy kispályázati alapot a 
női vállalkozók támogatására, valamint egy kis-
pályázati alapot a start-up vállalkozások támoga-
tására. A magyar és a norvég partnerek közötti 
kétoldalú együttműködési projekteket ösztö-
nözni kell és előnyben kell részesíteni a kiválasz-
tási folyamat során.

A női vállalkozók segítése mind pénzügyi támo-
gatással, mind mentorálással és coachinggal, hoz-
zájárul a nemek közötti szakadék csökkentéséhez 
a magyar kkv-k körében. Ugyanakkor a program 
célja, hogy nagyobb láthatóságot és elismerést 
teremtsen a női vállalkozók teljesítménye iránt, 
növelje a sikeres női vállalkozók láthatóságát, és 
több nőt inspiráljon saját vállalkozásuk elindítá-
sára és működtetésére.

A start-up vállalkozások támogatása – a támo-
gatott (start-up) kkv-k száma – hozzájárulhat egy 
nemzetközileg is ösztönző környezet kialakításá-
hoz a magyarországi egyetemek és kutatóintézetek 
környezetében, míg a támogatási alap stratégiailag 
fontos területekre irányul. Ezek a potenciálisan 

jövőbiztos fókuszterületek hozzájárulhatnak az 
energia- és erőforrás-hatékony technológiák kifej-
lesztéséhez. A zöldipari innováció és a zöld növe-
kedés területén lesz egy nagy és egy kis pályázati 
alap, ugyanazokkal a célokkal, de más pályázható 
összegekkel – hogy a mikro vagy kisebb kkv-k is 
részesüljenek a támogatásból. A start-up-oknak 
egy kis pályázati alapjuk lesz. A támogatott pro-
jektek többségének kísérleti szakaszba kell jut-
nia a piaci potenciál megítélhetőségének lehe-
tővé tétele érdekében.

A „Megújuló energia és klíma program” főbb 
célkitűzései a megújuló energia kapacitásainak 
növelése, ezáltal az üvegházhatást okozó gázok 
csökkentése, valamint az éghajlatváltozás nega-
tív hatásainak enyhítése, az éghajlatváltozással 
szembeni sérülékenység csökkentése és az éghaj-
latváltozással és annak hatásával kapcsolatos tuda-
tosság fokozása. Az online partneri konzultáción 
(3. kép) a donor program partnerek, a kétoldalú 
intézményrendszer kulcsszereplői vettek részt és 
fejthették ki véleményeiket.

I. Energia program 
a) Geotermikus energia hasznosítása: A prog-
ram általános célja a megújuló energián alapuló 

3. kép: A „Megújuló energia és klíma program” egyeztetése
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energiatermelés elterjesztése, a hazai energiafor-
rások szerkezetének átalakítása, hogy megköny-
nyítse a hagyományos energiaforrásokról a meg-
újuló energiaforrásokra való áttérést. Két terüle-
ten növekedne a geotermikus energia felhaszná-
lásának aránya e forrás során:

 – a meglévő geotermikus termelő és besajtoló 
kutak felújítása a termelés növelése érdeké-
ben és/vagy 

 – geotermikus energia alapú termelő 
alállomás kivitelezése, tervezése és a fel-
használó alállomásához történő csatlakoz-
tatása.

Valamint egy kiemelt projekt keretében az 
izlandi partnerrel közös szakmai együttműkö-
désre kerülhet sor, amennyiben ez a program 
része marad.

b) Megújuló energiaforrások szociális célokra 
történő hasznosítása: a program általános célja, 
hogy a naperőművekkel megtermelt villamos ener-
gia eladásából származó bevételt rászoruló csa-
ládok fűtéstámogatására lehessen felhasználni. 

II. Klíma program 
a) Integrált esővíz-gazdálkodási pilot projektek 
kidolgozása és végrehajtása.

Cél: az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás 
révén integrált esővíz gazdálkodási kísérleti pro-
jektek végrehajtása. Ezt 7 összetett, S3SA alapú 
pilotprojekt esővíz-elszivárogtatásba, elvezetésbe 
és a kapcsolódó vízmegtartó létesítményekbe való 
beruházások révén valósítanák meg (7 települé-
sen, önkormányzatok pályázhatnak majd)

b) A helyi éghajlatváltozással kapcsolatos stra-
tégiák végrehajtása.

Cél: támogatás nyújtása a települési és megyei 
önkormányzati klímastratégiák gyakorlati vég-
rehajtásához. A megyéknek és településeknek 
lehetőségük lesz a nyílt pályázat keretében a saját 
éghajlatváltozásra vonatkozó stratégiáik alapján 
1-1-1 mérsékléssel, alkalmazkodással és szemlé-
letformálással kapcsolatos intézkedéseket tartal-
mazó összetett projektcsomagok létrehozására. 
A fő területek lehetnének a megújuló energia-ter-

melés, energiahatékonyság, elektromobilitás, az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, illetve az 
éghajlatváltozással kapcsolatos szemléletformálás 

c) Civil szervezetek éghajlatváltozással, fenn-
tarthatósággal kapcsolatos szemléletformálási 
tevékenységeinek megvalósítása.

Cél: hiteles, tudományos információk alap-
ján a közösségek és magánszemélyek tájékozot-
tabbak legyenek az éghajlatváltozással kapcsola-
tos kihívásokról és az azok közötti összefüggé-
sekről. Ezen tudatosságnövelésben vitathatatlan 
szerepe van a civil szervezeteknek, hiszen a tár-
sadalom széles körét el tudják érni. Tevékenysé-
geiken keresztül támogatják a civil szerepválla-
lást az éghajlatváltozással kapcsolatos kérdések-
ben annak hatásainak kezelése és a fenntartha-
tóság fokozása érdekében (kis-projekt alap, civil 
szervezetek, általános iskolák, óvodák, felsőokta-
tási intézmények, egyházak pályázhatnak a ter-
vezet szerint).

d) A második Nemzeti Éghajlatváltozási Stra-
tégia végrehajtása

Cél: a klímapolitika, stratégiai tervezés és vég-
rehajtás fejlesztése az öt elemből álló projekt által 
(nevesített projekt, projektgazda: ITM). 

1. Integrált vízgazdálkodás tervezési útmutató 
kidolgozása sík és dombos térségekre vonatkozóan. 

2. A NATéR idegenforgalom moduljának tovább-
fejlesztése.

3. A helyi klímastratégia-tervezési módszer-
tan megújítása, kiemelt hangsúllyal a Fenntart-
ható Energia- és Klíma akcióterv módszertanai-
val való összhangra. 

4. Az ACE Hálózat bővült kapacitása.
5. Éghajlatváltozásra vonatkozó oktatás bizto-

sítása kormánytisztviselők, vízgazdálkodási tiszt-
viselők, polgármesterek és közjegyzők részére.

A program operátorok nyitottságukat fejezték 
ki a folyamatos, aktuális információk nyújtásá-
ban, így segítve az önkormányzatok fejlesztései-
nek tervezését, szövetségünk pedig minden esz-
közzel támogatja azt. 

Következő számunkban a további program-
területek tervezett tartalmáról tájékoztatunk.
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Új lendületben 
a Polgármesternői 
Tagozat I.

A TÖOSZ dr. Győri Ottilia, Budakeszi polgármestere által vezetett Polgármesternői 
Tagozatának 2021. április 14-ei ülésén a résztvevők meghatározták a szervezet éves 
munkatervét, így az önkormányzatokat érintő szakmai kérdések mellett idén előtérbe 
kerülhet a generációk együttműködése, az idősellátás, egészségügy, gyermekek 
helyzete, a nemzetközi kapcsolatok és a klímavédelem témája is. Szeretnénk a Tagozat 
munkájáról időről időre hírt adni az újság hasábjain is. Elsőként egy kétrészes körinterjú-
sorozat keretében ismerhetjük meg a szervezet vezetőinek közéleti szerepvállalással 
kapcsolatos véleményét és rövid betekintést nyerhetünk településeik életébe is.

A Polgármesternői Tagozat alapszabályának meg-
felelően a Tagozat elnökségi tagjait a polgármes-
ternők közül régiónként választották a Tagozat 
jelenlévő képviselői 2020. március 4-én a 2020-
2024-es ciklusra, tagja a TÖOSZ Elnökségének a 
Tagozat elnöke is, az alábbiak szerint: 

1. Elnök: dr. Győri Ottilia, Budakeszi város pol-
gármestere (Pest megye)

2. Észak-Magyarországi Régió (Nógrád, Heves és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyék): Horváth Jánosné, 
Parasznya község polgármestere (Borsod-Abaúj-
Zemplén megye)

3. Észak-Alföldi Régió (Jász-Nagykun-Szolnok, 
Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék): 
Bíróné dr. Dienes Csilla Szamossályi község pol-
gármestere (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

4. Dél-Alföldi Régió (Bács-Kiskun, Csongrád-
Csanád és Békés megyék): Gajdonsé Pataki Zsu-
zsanna, Sándorfalva polgármestere (Csongrád-
Csanád megye)

5. Közép-Magyarországi Régió (Budapest és Pest 
megye): Zsírosné Pallaga Mária, Hernád nagyköz-
ség polgármestere (Pest megye)

6. Közép-Dunántúli Régió (Fejér, Komárom-
Esztergom és Veszprém megyék): dr. Horváth 
Klára, Bábolna város polgármestere (Komárom-
Esztergom megye)

7. Dél-Dunántúli Régió (Somogy, Tolna és Bara-
nya megyék): Zsoldos Márta Piroska, Böhönye 
község polgármestere (Somogy egyem)

8. Nyugat-Dunántúli Régió (Győr-Moson- 
Sopron, Vas és Zala megyéke): Lendvai Ivánné, 
Kunsziget község polgármestere (Győr-Moson-
Sopron megye)

9. Hivatalból tag: dr. Gyergyák Ferenc, a TÖOSZ 
főtitkára

Akik a kérdésekre ezúttal válaszoltak: dr. Győri 
Ottilia, Zsoldos Márta Piroska, Zsírosné dr. Pallaga 
Mária és dr. Horváth Klára.

Szerző: Kolin Péter, a TÖOSZ kommunikációs titkára
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Dr. Győri Ottilia
Település: Budakeszi

A település lakosságszáma: 15 296 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek: 

Budakeszi (németül: Wudigeß) város a budapesti 
agglomerációban, Pest megyében, a Budakeszi 
járás székhelye és második legnépesebb telepü-
lése. A települést keleti, északi és nyugati irány-
ból hegyek határolják: a Biai-hegy, a Kis-Kopasz, 
a Nagy-Hárs-hegy és a János-hegy. Déli irányból 
egy löszös felszínű völgy található enyhén tagolt 
domborzattal. A település éghajlata hasonló Buda-
pestéhez. A csapadék mennyisége megegyezik, 
azonban az átlaghőmérséklet 2 °C-kal alacsonyabb, 
viszont több a napsütéses órák száma. A város kör-
nyékének növényzete túlnyomórészt tölgyes erdő. 
A páratlan természeti adottságok mellett értékes 
a város épített környezete is.  A településen sok 
kulturális rendezvényt tartunk, melyek közül a 
legfontosabb az Erkel Napok, a Budakeszi Családi 
Napok, a Makkosi Búcsú, a Mezei Mária Művé-

szeti Napok és a Budakeszi Búcsú, Budakörnyéki 
Sörfesztivál. A település adottságai miatt sok 
képzőművész él a városban, tevékenységüket a 
KesziArt Egyesület fogja össze. A város neveze-
tességei közül néhány: Mamutfenyők, Budakeszi 
Arborétum, Budakeszi Vadaspark, első világhábo-
rús emlékmű, Erkel Ferenc mellszobra, Gőzmoz-
dony, Himnusz-szobor, Mezey Mária-emlékház, 
Minden Magyarok zászlaja, Nagy Gáspár költő 
mellszobra, Wass Albert mellszobra, Sváb ősök 
emlékműve, Széchenyi István mellszobra, Vitor-
lázó-repülőtér (Farkashegyi repülőtér).2

– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott? 
– 2010-től vagyok polgármester, a szakmai 

pályafutásom során mindig köztisztviselőként 
dolgoztam. 

– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármester-
női Tagozatához?

– Az önkormányzatok legjelentősebb országos 
érdekképviseleti szervezete a TÖOSZ, melynek a 
titkárságán dolgozó munkatársak szakmai felké-
szültsége, hozzáállása mindig jó benyomást tett 
rám. Ezért is csatlakozott Budakeszi Város Önkor-
mányzata a TÖOSZ-hoz. A különböző tagozatok 
érdekérvényesítő munkája még többet tud hozzá-
tenni az önkormányzatok sikeréhez. A női polgár-
mesterek speciális helyzetben vannak sok eset-
ben, az ő munkájukat segíti a Polgármesternői 
Tagozat. Fontosnak tartom a nők esélyegyenlő-
ségének megteremtését a közéletben, ennek egyik 
hasznos eszköze a tagozatunk is. 

– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepválla-
lásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatá-
sai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?

– Az Államigazgatási Főiskola elvégzése után, 
a jogi egyetem és a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola elvégzése közben több fővárosi kerület önkor-
mányzati hivatalában dolgoztam. Munkám során 
az önkormányzatok működését volt alkalmam ala-
posan megismerni, majd a gyermekeim megszüle-
tése után tudtam politikai szerepet vállalni. Ekkor 
döntöttem úgy, hogy indulok az önkormányzati 
választásokon, mert úgy éreztem, hogy a meg-
szerzett tudást döntéshozói szerepkörben tudom 
a leginkább hasznosítani, a közösséget szolgálva. 

2 Forrás: Wikipédia

Dr. Győri Ottilia1

1 Fotó: Győri Ottilia hivatalos Facebook oldala 
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– Mik a legnagyobb kihívások a polgármester-
ségben az Ön számára?

– A magánéletnek és a hivatásnak az össze-
egyeztetése a legnagyobb a kihívás a polgármesteri 
munkám során. A hivatásom állandó jelenlétet, 
24 órás „ügyeleti üzemmódot” igényel, amit nehéz 
összeegyeztetni a családi élettel, mindez megkö-
veteli azt is, hogy számos területen tájékozott és 
naprakész legyek, ami rengeteg időt vesz igénybe. 

– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az 
ország másik felében kacérkodik a gondolattal, 
hogy induljon a helyi választásokon. Miért báto-
rítaná őt erre a lépésre?

– Bátraké a szerencse, belső indíttatás nél-
kül nem szabad hozzákezdeni a politikusi sze-
repvállalásnak. Szeretettel és teljes odaadással 
lehet csak ezt a munkát megfelelően ellátni, más-
ként nem megy. 

– Az Önök önkormányzata mit tesz vagy mit 
tervez tenni a nőkért?

– Budakeszi Város Önkormányzata a nőket 
érintő, foglalkoztató témák mentén számos ren-
dezvényt szervez, és a 11 fős képviselő-testület, 
melynek 5 tagja hölgy, kiemelt jelentőséget tulaj-
donít a női szempontok figyelembevételének az 
önkormányzati döntések során. Fontosnak tar-
tom, hogy a jó tapasztalatokat minden téren hasz-
nosítsuk a helyi ügyek kezelésekor. A társadalmi 
sztereotípiák lebontása többrétű feladat, melyet 
az élet számos területén meg kell jeleníteni.  

Zsoldos Márta Piroska
Település: Böhönye

Település lakosságszáma: 2289 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek: 

Böhönye a Balaton és a Dráva vízválasztóján, a 
szelíd lankákkal díszített belső somogyi dombság 
peremén fekszik. Böhönye környéke kiváló termé-
szeti adottságokkal rendelkezik. A települést min-
den irányból erdő veszi körül, a Dávodpuszta kör-
nyéki erdőket természetvédelmi területté nyilvá-
nították, a Boronka Tájvédelmi Körzet pedig ritka 
madárállományáról híres. Böhönye fejlődő, szé-
pülő, állandóan megújuló település. Nemeskis-
faluddal és Szenyérrel alakított körjegyzőséget. 
Az önkormányzat a teljes infrastruktúrát az évek 
során kiépítette. Az ipartelepítés szempontjából 

is jó adottságokkal rendelkezik, két fő közleke-
dési útvonal szeli át. Munkahelyek tekintetében 
településünkön egy 200 főt foglalkoztató elekt-
rotechnikai cég mellett több középvállalkozás is 
jelentős számú munkaerőt foglalkoztat. A mező-
gazdaságot egy növénytermesztő szövetkezet kép-
viseli, valamint Terebezd-pusztán az új munka-
helyteremtő beruházás, a 32 000 férőhelyes sertés-
telep, tápgyár is munkahelyet biztosít a települé-
sen élőknek. Böhönye Község Önkormányzatának, 
az egyik legfontosabb célja a biztos, kiszámítható 
gazdálkodás. A közmunkaprogram átszervezésé-
vel valóban értékteremtő, a település érdekében 
végzett munka lett az eredmény. A mezőgazdasági 
program mellett 5 éve működik a térkő és a drót-
fonó részleg. 2018-ban átadásra került, a felújított 
Civilek háza, ami EFOP forrásból valósult meg. Az 
önkormányzat épületének külső-belső felújítása is 
megtörtént. Befejeződött a közel két éves, majd fél 
milliárd forintos, önerőt nem igénylő kiegészítő 
szennyvízberuházás is, 2018 évben, amely uniós 
pályázati forrásból valósult meg. A mentőállomás 
2014 őszén került átadásra, 17 településre terjed ki 

Zsoldos Márta Piroska
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a körzete. Böhönyén 14 települést ellátó rendőr-
őrs, tűzoltóállomás, valamint 6 települést ellátó 
szociális és gyermekvédelmi, illetve 3 településre 
kiterjedő oktatási társulás működik. A 2019-ben 
a bölcsőde ünnepélyes alapkő letételre került sor, 
megkezdődött az építkezés, és akár egy gyermek, 
kilenc hónap alatt megszületett az új bölcsőde. 
„C” típusú sportpark és műfüves pálya, lelátó, 
megújult sportpálya várja a sportolni, mozogni 
vágyókat. Közel 50 milliós fejlesztéssel lett gaz-
dagabb a település az elmúlt években. Folyama-
tos a település járdáinak, útjainak felújítása, BM 
pályázati és saját forrásból. A buszpályaudvar 
útburkolata is megújult, évtizedes hiányosságot 
megszüntetve. Zártkerti pályázaton nyert 10 mil-
lió forintot a hegyi utak járhatóvá tételére, útfel-
újításra fordítottunk, s az önkormányzat föld-
jeit vadkerítéssel zártuk le. Meg kell említeni a 
temető kerítésének megépítését, bevezető útjá-
nak térkövezését, kandeláberek, díszkutak elhe-
lyezését, ravatalozó épületének megújulását. Kivi-
telezésre kerül egy lélekharang és egy egyedi ter-
vezésű urnafal. Térfigyelő kamerarendszer kiépí-
tése is megtörtént. A szociális bérlakás program 
a jövőben is folytatódik. Ehhez nyújt segítséget a 
Magyar Falu Program. Az épített tárgyi környe-
zet fejlesztése, szépítése mellett, a lakosság több 
kulturális programon vehetett részt. Ha gyo má-
nyain kat megtartva, újakkal gyarapítva, élmények-
kel töltekezhettek, egy-egy eseményen. A telepü-
lés vezetésének célja a lakosság komfortérzeté-
nek javítása, a munkahelyteremtés támogatása, 
a szolgáltatási kínálat bővítése, élhetőbb telepü-
léskép kialakítása és olyan közösségformáló erőt 
képező erős civil szervezeti háttér, mely összefo-
gása eredményeként a célok megvalósulhatnak. 
Mindez annak érdekében, hogy Böhönye vonzó 
legyen az itt élőknek, az ide látogatóknak, az itt 
befektetni, letelepedni szándékozóknak.

– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 2014-től vagyok polgármester, előtte intéz-

ményvezető voltam.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármester-

női Tagozatához?
– Megtisztelő felkérést kaptam dr. Zongor 

Gábor úrtól, a TÖOSZ korábbi főtitkárától; emel-
lett személyes indíttatás is vezetett, mivel előtte 

hosszú évekig női vezetőként tevékenykedtem a 
közoktatásban. 

– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepválla-
lásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatá-
sai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?

– A közéleti szerepvállalás a pályám kezdete 
óta adott volt, mivel pedagógusként igyekeztem 
az intézmény falain kívülre is tekinteni és mind-
azon rendezvények, események szervezésében 
részt venni, amelyek a helyi kulturális, sportéle-
tünkhöz, a civil szférához kapcsolódtak. Jelen-
leg is több egyesületnek vagyok a tagja telepü-
lésünkön. Személyes ambícióimat, indíttatáso-
mat tekintve elérkeztem ahhoz a ponthoz élet-
utam delén, hogy szeretett szülőfalumért, az itt 
élő emberekért, a helyi közösségekért szerettem 
volna tenni egy jó csapatban, egy kicsit „kinőve 
az iskolapadot”. Szintén megtisztelő megkeresé-
sek érkeztek, amelyre a válaszom, hosszas mér-
legelés után, az igen volt.

– Mik a legnagyobb kihívások a polgármester-
ségben az Ön számára?

– Nagyon erős ellenfelet kellett legyőzni a 
választók akaratából, a volt orvos-polgármestert. 
Ezt követően egy felállítást is meg kellett tapasz-
talnom az „ellenzéki” testület jóvoltából. Öt év 
alatt négy választási csatát vívtam, melyet más 
polgármesterek 16 évre „osztanak el/be”. A tes-
tület többségi összetétele változatlanul „ellen-
zéki”, így a testületi munka nehezített feltételek 
között folyik hosszú évek óta.

– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az 
ország másik felében kacérkodik a gondolattal, 
hogy induljon a helyi választásokon. Miért báto-
rítaná őt erre a lépésre?

– Szívesen ecsetelném neki a polgármesteri 
munka szépségeit, a távlatokban gondolkodást, 
az alkotás örömét, az utókornak hagyott, remélt 
lábnyomunkat. Az áldozatvállalást, az alázatot, a 
szülőföldhöz, az ott élő emberekhez való ragasz-
kodást.

– Az Önök önkormányzata mit tesz vagy mit 
tervez tenni a nőkért?

– A Helyi Esélyegyenlőségi Program részletezi 
az elképzeléseket, amelyeket az önkormányzat idő-
ről-időre felülbírál, azaz a változásokhoz igazít. 
Hivatalunkban „lépcsős” munkarend van, a gyer-
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mekes anyukák igényéhez igazítva. A pandémia 
idején home office munkarendben dolgozhattak. 
Kiemelném, hogy alpolgármester-asszonyunk van, 
az egyesületi vezetők 70%-a nő, az intézményve-
zetők 66%-a szintén. „Nők Böhönyéért” elneve-
zésű karitatív csoport is tevékenykedik falunkban. 
Önkormányzatunk a nők munkába állását könnyí-
tette meg az új, kétcsoportos bölcsőde indításá-
val, melyet pályázati forrásból valósítottunk meg.

Zsírosné dr. Pallaga Mária
Település: Hernád

Település lakosságszáma: 4242 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek: Her-

nád község Pest-megye alföldi részén, Budapest 
központjától mintegy 50 kilométernyire talál-
ható. Tőle 13 km-re keletre található Magyar-
ország mértani középpontja Pusztavacs telepü-
lés mellett. A település az M5-ös autópálya és az 
5-ös országút között terül el. Vonattal megköze-
líthető a 142-es számú Budapest–Lajosmizse–
Kecskemét-vasútvonalon.

Hernádot először egy birtokpert lezáró okle-
vél említi 1388-ban. Ekkoriban a falu népes köz-
nemesi település lehetett. A török korszakban 
Hernád teljesen elnéptelenedett. Területét Nagy-
kőrös szerezte meg és legelőként hasznosította. 
A 19. században Hernád környékén garázdálkodott 
Bogár Szabó Imre. A település területe a 20. szá-
zad közepéig a szomszédos Újhartyánhoz tarto-
zott. Örkényi gazdák számos tanyát létesítettek 
a mai falu helyén, melyet a statisztikák Váradi-
telep néven említettek. A népesség növekedését 
segítette, hogy Váradi-telep 1899-ben vasútállo-
mást kapott. Régen Hernádon gazdasági vasút 
működött, de ezt később bezárták.

Hernád 1946-ban alakult önálló községgé 
Újhartyánból kiválva, ideiglenes neve kezdet-
ben Alsóhernád volt.[4] Az 1970-es években hoz-
zácsatoltak addig Örkényhez tartozó területré-
szeket a két község közötti tanyák nagy részével. 
Ekkor épült meg a falu gazdaságát a mai napig 
meghatározó baromfinevelő üzem és vágóhíd.3

– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott? 
– 2010 óta vagyok polgármester, előtte a hernádi 

Művelődési Ház igazgatója voltam, végzettsége-
met tekintve közművelődési szakember vagyok.

– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármester-
női Tagozatához?

– Hiszem, hogy a nők sok dolgot sokkal empa-
tikusabban tudnak megközelíteni vagy kezelni. 
Másként látunk bizonyos dolgokat. A Polgár-
mesternői Tagozat létrehozása fontos gesztus a 
TÖOSZ részéről. Nyilvánvalóvá teszi, hogy az 
önkormányzati munkában és az önkormányzati 
érdek-érvényesítésben számít a női erőre, a más-
féle látásmódra. Bízom abban, hogy a Polgármes-
ternői Tagozat ki tud dolgozni olyan projekte-
ket és javaslatokat, amelyeket aztán széles kör-
ben alkalmazhatnak majd az önkormányzatok, 
mintegy jó gyakorlatként a saját tevékenységük 
során, és azt is remélem, hogy több nővel lehet 
majd találkozni idővel ezen a pályán.

– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepválla-
lásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatá-
sai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?

3 Forrás: WikipédiaZsírosné dr. Pallaga Mária
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– Születésem óta Hernádon élek. Láttam ezt 
a falut több évtizeddel ezelőtti állapotában, lát-
tam akkor is, amikor a látványos fejlődés útjára 
lépett. Több mint két évtizeden keresztül vezet-
tem a művelődési házat, és 1994-től önkormány-
zati képviselőként is kivehettem a részem a fejlesz-
téséből. Mindig tudtam, hogy itt szeretném leélni 
az életem. Felelősséget éreztem és érzek most is a 
boldogulásáért. Szeretném, ha Hernád a legtelje-
sebb mértékben meg tudna felelni a XXI. század 
kihívásainak. Szeretném, ha a történelmi múlt-
tal rendelkező szülőfalum igazi modern, kisvá-
rosi kényelmet kínálhatna mindig az itt élőknek 
úgy, hogy a hagyományos, vidéki életet, szemlé-
letet is tovább tudja hordozni. Az itt élő sokszínű 
közösség együtt tudna gondolkodni és dolgozni 
a település további felvirágoztatásán.

– Mik a legnagyobb kihívások a polgármester-
ségben az Ön számára? 

– Hernád mindig példamutatóan úttörő sze-
repet vállalt a közösség problémáinak megoldá-
sában. Intézményeink, szolgáltatásaink folyama-
tos fejlesztése a legnagyobb kihívás. Eleget kell 
tenni a környezetvédelmi elvárásoknak is. Erre 
is sok szép példa volt az elmúlt években. A leg-
nagyobb kihívás az elmúlt három esztendőben a 
szociális alapszolgáltatások biztosításának saját 
kézbe vétele volt. Sikeresen lebonyolítottuk, intéz-
ményt hoztunk létre annak érdekében, hogy ezt 
a nagyon fontos feladatot meg tudjuk oldani. 
Mára nagyon jó színvonalon működik a Her-
nádi Alapszolgáltatási Központ. Ehhez kapcso-
lódik a Csicsergő Bölcsőde megnyitása is, amely 
szintén három éve működik, s amit idén bőví-
teni is sikerült. Ez a nők számára nagyon fontos, 
hiszen könnyebben és gyorsabban visszatérhet-
nek a munka világába. Jelenleg a Pitypang Óvoda 
bővítése a legfontosabb feladatunk. Hernád fej-
lődő település sok-sok gyermekkel, az önkor-
mányzatnak tehát a családok segítése az egyik 
legfontosabb feladata. Orvosi, védőnői rendelő-
inket sikerült felújítanunk, így kívül-belül ren-
dezetten várják a betegeket. Az is szeretném, ha 
civil szervezeteink minél eredményesebb mun-
kát tudnának végezni, mert a helyi közösségek 
jó működése elengedhetetlen a falu egészséges 
fejlődése szempontjából.

– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az 
ország másik felében kacérkodik a gondolattal, 
hogy induljon a helyi választásokon. Miért báto-
rítaná őt erre a lépésre?

– Nem tudom, hogy bátorítanám-e. Minden 
attól függ, milyen településen él, támogató-e a 
közösség. Akkor szerencsés egy település, ha a 
vezetése a helyi közpolitikára koncentrálhat, ha 
nem kell felesleges küzdelmeket folytatnia, hanem 
arra figyelhet, ami igazán fontos. Azt azonban 
elmondanám neki, hogy fantasztikusan jó érzés, 
ha olyan dolgokat tud generálni és megvalósítani, 
amelyekre az emberek tisztelettel, jóleső érzés-
sel tekintenek, ami a lakosok többségének jó, ami 
esetleg évtizedekig megmarad. Az is nagyszerű, ha 
mind a külső, mind a belső kommunikáció folya-
matos, ha az ember a saját településének pozitív 
értelemben vett hírnevet tud szerezni. Ezekért a 
dolgokért érdemes polgármesternek lenni.

– Az Önök önkormányzata mit tesz vagy mit 
tervez tenni a nőkért?

– A bölcsőde és az óvoda létrehozása, illetve 
bővítése az egyik legfontosabb eredmény. Mind-
két intézmény a családokat, elsősorban az édes-
anyákat segíti abban, hogy átvállal a gyermekek 
felügyeletéből és neveléséből. Nem mellékes az 
sem, hogy az önkormányzat, mint munkaadó 
sok nőt foglalkoztat. Az ő esetükben igyekszünk 
a lépcsőzetes vagy rugalmas munkarendet alkal-
mazni szintén a gyerekek miatt. Ezen kívül támo-
gatjuk kollégáink továbbtanulását is, sőt ösztö-
nözzük őket arra, hogy élethosszig tanuljanak. 

Dr. Horváth Klára
Település: Bábolna

Település lakosságszáma:  mintegy 3539 fő
A település rövid bemutatása, büszkeségek: 

Bábolna Komárom-Esztergom megyében talál-
ható, az M1-es autópálya mellett, Bécs és Buda-
pest között félúton. A település első írásos emléke 
1268-ból származik, ekkor még Babuna, Tolma-
Babuna néven említik. Bábolna elhelyezkedésé-
nek köszönhetően hosszú időn keresztül a Budá-
ról Bécsbe vezető nagy állathajtó út egyik fon-
tos pihenő-, illetve gyűjtőállomása volt, mely-
nek emlékét a mai napig őrzi nevében is a város 
fő útja, a Mészárosok útja. A település fejlődése 
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a XVIII. század végén vett új irányt a lótenyész-
tés elindításával. 1789-ben alapította meg gróf 
Szapáry József a Bábolnai Ménesbirtokot, mely 
a mai napig a település legszebb épületegyüttese. 
A magyar lótenyésztés a Reformkor végére nem-
zeti üggyé vált. Részben ennek is köszönhető, hogy 
az 1800-as évek végére, az 1900-as évek elejére a 
bábolnai ménesbirtokot a kisbéri mellett a Lóte-
nyésztés Mekkájaként emlegették, s Európa, sőt 
még a távolkelet lótenyésztői is felkeresték, tanul-
mányozták az itt folyó munkát. A II. világhábo-
rút követően 1948. december 23-án megalakult a 
Bábolnai Állami Gazdaság, mely az 1960-as évek-
től kezdve Burgert Róbert vezetése alatt hatalmas 
fejlődésen ment keresztül. Mezőgazdasági Kom-
bináttá alakulva a „mezőgazdaság zászlós hajójá-
nak” titulálták Bábolnát, ami nem csoda, hiszen 
világszinten is meghatározónak számított az évi 
4-4,5 milliós baromfiállományával. Bábolna eköz-
ben közigazgatásilag is jelentős fejlődésen ment 
keresztül: 1958-ban község, 1971-ben nagyközség 
lett, míg végül 2003-ban elnyerte a városi rangot. 
A település azóta is folyamatosan fejlődik, útjai, 
parkjai rendezettek, közműhálózata, infrastruk-

Dr. Horváth Klára

túrája 100%-osan kiépített. A családok számára 
fontos intézmények mind megtalálhatóak Bábol-
nán a bölcsődétől kezdve az óvodán át az általá-
nos iskoláig. Emellett művészeti iskola, közép-
fokú oktatási intézményként pedig lovasiskola is 
várja a fiatalokat. Bábolnán gyermekönkormány-
zat is működik és jó kapcsolatot ápolunk közeli és 
távolabbi testvértelepüléseinkkel, így fiataljaink 
is megismerhetnek más országokat, más kultúrá-
kat. Természetesen az idősekre és rászorultakra is 
figyel a település, a szociális alapellátó intézmény 
működése mellett pedig különféle egészségügyi 
szakellátásokat is igénybe vehetnek a bábolnai 
lakosok. Összetartók és nem utolsó sorban aktívak 
is a bábolnaiak, így sok civil szervezet is segíti az 
Önkormányzat munkáját a tűzoltástól a sporton 
át hagyományőrzésig. A szabadidő hasznos eltöl-
tése sem okoz gondot, hiszen a szabadidőközpont, 
könyvtár, helytörténeti gyűjtemény és sportcsar-
nok mellett már a közel 9 hektáron elterülő Sza-
badidőpark is a családok rendelkezésére áll csó-
nakázó tóval, játszóterekkel, futó- és teniszpályá-
val. Bábolna legújabb büszkesége ugyanakkor az 
elmúlt évben átadott Bábolna Strand- és Termál-
fürdő, mely a település gyógy- és termálvizeinek 
hasznosításával minden bizonnyal vonzó cél-
pont lesz a pihenni és gyógyulni vágyók számára. 
A fürdőzés, kikapcsolódás mellett látnivalókból 
sincs hiány Bábolnán. A Ménesbirtok, a műem-
lék Szapáry kastély – amelynek parkjában talál-
ható az ország legöregebb akácfája –, a 20 hektá-
ros Arborétum, a lovasmúzeum és kocsimúzeum 
mind érdekes és különleges látványosságnak szá-
mítanak, a Csikótelep kiscsikóiról már nem is 
beszélve. Bábolna vonzereje azonban nem csak a 
Ménesbirtok történelmi szépségében, parkjaink-
ban és a fürdőnkben rejlik, hanem legfőképpen 
az itt élő emberek vendégszeretetében. 

– Mióta polgármester, előtte mit dolgozott?
– 1998 óta vagyok a település vezetője, előtte 

ügyvédként dolgoztam.
– Miért csatlakozott a TÖOSZ Polgármester-

női Tagozatához?
– Településünk már hosszú ideje tagja a TÖOSZ-

nak, ahonnan ez idő alatt sok jó ötletet, tanácsot, 
és nem egy esetben konkrét segítséget is kaptunk. 
Így természetes volt, hogy a női tagozat megala-
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kulásában, s azt követően munkájában is aktívan 
részt vegyek, ezzel is segítve a TÖOSZ céljait és 
az önkormányzatok – így Bábolna – fejlődését.

– Mi ösztönözte Önt a közéleti szerepválla-
lásra? Mik voltak a személyes ambíciói, indíttatá-
sai, hogy közéleti szerepet vállaljon helyi szinten?

– Ha röviden kell válaszolnom, akkor a városom 
szeretete és a tenni akarás. Számomra Bábolna régi 
értékeinek megőrzése és az erre épülő hosszútávú 
fejlesztés mindig is kihívást jelentett és jelent most 
is. Ezek a célok vezéreltek már alpolgármesterként 
is több mint 25 éve, és ezek motiválnak még ma is 
polgármesterként vagy akár a TÖOSZ tagjaként.

– Mik a legnagyobb kihívások a polgármester-
ségben az Ön számára?

– A legfontosabb kihívás a különböző érdekek és 
elképzelések összecsiszolása – a közös hang megszó-
laltatása. Folyamatosan együtt kell tudni működni 
a gazdálkodó szervezetek vezetőivel, civil szerve-
zetekkel, megismerni elképzeléseiket és a lakossági 
igényekkel összehangolni azt. Az együttműködés 
során mindenkit meg kell hallgatni és a többség 
véleménye alapján kell megvalósítani az ésszerű 
elképzeléseket. Ez néha tényleg kihívás! A lényeg, 
hogy polgármesterként tudjuk, munkánk egyben 
szolgálat is. Szolgálat a közösségért a nap 24 órá-
jában és szolgálat a városért az év minden napján.

– Képzeljük el, hogy a legjobb barátnője az 
ország másik felében kacérkodik a gondolattal, 

hogy induljon a helyi választásokon. Miért báto-
rítaná őt erre a lépésre?

– Ha igazán a barátnőm, akkor nem feltétle-
nül bátorítanám a politikában való részvételre. 
De a viccet félretéve, ha elkötelezett, komolyan 
gondolja az indulást és tisztában van ennek koc-
kázataival is, akkor mindenképp támogatnám az 
elképzelését. Meggyőződésem, hogy van helye 
a politikában a nőknek, legyen szó kormány-
ról, vagy akár önkormányzatról. A lényeg azon-
ban, hogy ne kvóták, hanem a tudás, rátermett-
ség és a kitartás számítson – ilyen szempontból 
pedig mindegy, hogy nő, vagy férfi az illető, csak a 
minőségnek kellene számítania, bármilyen mun-
káról is van szó!

– Az Önök önkormányzata mit tesz vagy mit 
tervez tenni a nőkért?

– Nagy különlegességet nem tervezünk. Ahogy 
eddig is odafigyeltünk az anyukákra és nagyma-
mákra, a kisgyermekes családokra, úgy a jövő-
ben is mindent megteszünk, hogy az ő igényeik-
nek megfelelően építsük Bábolnát. A rendezvé-
nyek, új ötletek motorja pedig a pár éve alakult 
Bábolnai Hölgyegylet, mely civil szervezet aktí-
van segíti munkánkat ötletekkel, programokkal. 
Rájuk, azaz a Hölgyekre így a jövőben is kiemel-
ten számítunk és támogatjuk munkájukat.

Következő számunkban folytatjuk a Polgármes-
ternői Tagozat elnökségi tagjainak bemutatását.
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Az adott helyzetből 
a lehető legjobbat 
kihozni
Szerző: Kolin Péter a TÖOSZ kommunikációs titkára

– 2008-ban időközi választáson lett Berhida pol-
gármestere. Akkor úgy vélekedett, hogy két ciklust 
vállal, mert addigra olyan szintre juthat a telepü-
lés, hogy emelt fővel adhatja majd tovább a mun-
kát leendő utódjának. Sikerei ösztönözték arra, 
hogy tovább folytassa a város vezetését?

– Akkoriban úgy gondolta az ember, hogy sok-
kal gyorsabban lehet haladni az elképzeléseivel. 
Nem olyan jellegű fejlesztéseink voltak akkori-
ban, hogy „minden elő van készítve, csak pénz 
kell hozzá”. Mai fejjel úgy látom, hogy ha tény-
leg megfontoltan akarunk valamit megvalósítani, 
akkor ahhoz idő kell. Felmérjük és összefoglaljuk, 
hogy mit akarunk. Ahogy halad az ember előre, 
akkor látja, hogy mi mindent kellene még megva-
lósítania. Nagy reményekkel vágtunk bele, hogy 
majd jönnek az EU-s lehetőségek, és akkor min-
denre lehet majd pályázni. Sok minden sikerült, 
de messze nem minden elképzelés valósult meg. 
Hogy mi ösztönzött a folytatásra? Egyrészt nem 

szeretnék félbehagyni valamit, amit elkezdtünk, 
hiszen számos elképzelést megvalósítottunk. Óvo-
dákat, iskolákat, orvosi rendelőket, utakat, járdá-
kat újítottunk fel, és közben új fejlesztési lehető-
ségeket találtunk, másrészt időközben elindult az 
önkormányzati környezet változása. Úgy gondol-
tam, hogy ha valaki jön helyettem, akkor az egy 
ambiciózus fiatal legyen, aki hosszú időn keresztül 
viszi végig a település fejlesztését. Azonban annyira 
megváltozott az önkormányzatokkal kapcsolatos 
környezet, és megítélés, hogy igazából, aki arra 
alkalmas, hogy ilyen feladatot ellásson, az kétszer 
is meggondolja, hogy egy ilyen bizonytalan környe-
zetért elkötelezze magát. Sajnos ez a tapasztalat.

– Ezek szerint nem bánta meg, hogy ezt az utat, 
a polgármesteri hivatást választotta. Gépészmér-
nöki, közgazdász szakmérnöki végzettsége van, sok-
szor veszi hasznát ennek a tudásnak? 

– Egyáltalán nem bántam meg, szeretem ezt 
csinálni. Ami a végzettségemet illeti: sokszor 

Ezt a szemléletet vallja magáénak Pergő Margit, a TÖOSZ társelnöke, Berhida város 
polgármestere, aki szerint mindenkinek ez az érdeke. Úgy látja, ideális esetben 
a leghatékonyabb feladatellátást akkor érnék el az önkormányzatok, ha egy 
meghatározott irányvonal mentén a saját viszonyaikhoz igazodva dolgozhatnának. 
Véleménye szerint sokkal többet lehetne kihozni a jelenlegi önkormányzati 
rendszerből, ha a lentről érkező javaslatokat jobban figyelembe vennék. Interjúnk 
során Berhidáról, több mint egy évtizedes polgármesterségéről és a TÖOSZ-ban 
betöltött szerepéről beszélgettünk. 
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teszem fel azt a kérdést kollégáimnak, hogy ha 
nekem logopédusi végzettségem volna, akkor ki 
adna választ bizonyos kérdésekre? A viccet fél-
retéve, máshogy tárgyal az ember egy kivitelező-
vel – már ha talál manapság kivitelezőt –, hiszen 
ilyen esetekben nem vagyok kiszolgáltatva. Fon-
tosnak tartom, hogy az önkormányzatoknál legye-
nek megfelelő szintű városüzemeltetésben jár-
tas műszaki végzettségű emberek. A polgármes-
tereknek nagyon sok dolga van a szolgáltatók-
kal annak ellenére, hogy normális körülmények 
között nem kéne velük bajlódnunk. A gyakorlat-
ban ez nem így van, a polgármesternek mennie 
kell, mert például nem viszik el a szemetet, kátyús 
az út, de hát a mi szolgálatunk rendkívül sokrétű, 
ez is beletartozik. Tapasztalatainkat természete-
sen rendszeresen megosztjuk a környező telepü-
lésekkel egy-egy általunk megvalósított fejlesz-
tés kapcsán. A mindennapjaink részévé váltak a 
műszaki dolgok, akár egy járdaépítés, útépítés, 
épületfelújítás, vagy pályázatok műszaki meg-
valósítása során. Egy település vagy külön szak-
értőt fogad, vagy próbálja maga megoldani a fel-
merülő kihívásokat.  

– Az első pillanattól hangsúlyozta, hogy szak-
mai alapon kíván tenni a településért, és a polgár-
mesterséget nem érzi politikai feladatnak, inkább 
foglalkozásként tekint rá, aminek eredményességén 
egy egész város léte, jövője múlhat. Hogyan műkö-
dik ez a szemléletet a gyakorlatban?

– Továbbra is azt gondolom, hogy egy város irá-
nyítása szakmai kérdés alapvetően, ismerni kell 
az embereket. A fejlesztések megítélésénél szá-
mít, hogy ki mekkora politikai lobbierővel bír. Azt 
hiszem, elmondhatom, hogy mindenkivel megta-
lálom a közös hangot. Azt vallom, hogy minden-
kinek jó, ha szakmai alapon jó dolgok születnek, 
akkor mellé csatlakozhat mindenki, a politika is. 

Vannak bosszantó dolgok. Több mint tíz éve 
vagyok polgármester és a pályázatok terén még 
mindig az az általános, hogy mindenkinek min-
denre pályáznia kell. Ahelyett, hogy úgy írjanak 
ki pályázatot, hogy ha tudják, hogy az önkor-
mányzatok száz darab konyhát akarnak felújí-
tani tízmilló forintos egységáron, akkor írjanak 
ki akkora pályázatot, vagy mondják meg azt, hogy 
neked idén meglesz a konyhapénzed, neked pedig 
jövőre. A nagy pályázatoknál is az a bosszantó, 
hogy ha beadunk egy pályázatot, amivel rettentő 
sok munka van, majd kiderül, hogy forráshiány 
miatt esélytelen nyerni. Ezt nem tartom elfogad-
hatónak, hiszen ha láthatóan az egyik évben nagy 
keletje volt az adott kiírásnak, akkor a következő 
évben tegyenek bele összegszerű vagy település-
nagyság szerinti korlátokat. Szinte mindegyik 
pályázati kiírásnál az van, hogy az idő szorítá-
sában a tervezők által gyorsan elkészített tervek 
sokszor elcsúsznak, sikeres pályázat esetén pedig 
vért verejtéket izzad az önkormányzat mire el tud 
számolni. Én mindig azt mondom, hogy „nem 
akkor kell örülni, amikor nyerünk, hanem ami-
kor elszámoltunk”. Sokszor nincs idő arra, hogy a 
valós műszaki tartalmat átgondoltan, korrigáltan 
helyesen, a megvalósításhoz lehető legközelebbi 
műszaki szinten előkészítsük. Nagyon sok emberi 
erőforrás megy el feleslegesen, ez mind az egész 
pályázati rendszer racionalizálását indokolja. De 
továbbmegyek: ha az önkormányzatoknak saját 
pénze lenne, akkor úgy alakítaná, ahogy akarja. 
Az, hogy leírom három évvel ezelőtt: szüksé-
gem van három darab sárgaréz kilincsre, és miu-

Pergő Margit
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tán megnyertem, kiderül, hogy nem lehet kapni, 
akkor hosszas papírmunka árán kell igazolnom, 
miért tértem el az eredeti tervtől, szerintem elfo-
gadhatatlan.

– Mi a legnagyobb változás a város életében 
2008 óta, hogyan értékelné ezt az időszakot a tele-
pülés fejlődése tekintetében és saját településve-
zetői munkássága szempontjából?

– Nem lehet kettéválasztani a települések életét 
és a jogszabályi környezetet, amelyben az önkor-
mányzatok dolgoznak. A változások eredménye-
ként számos dolgot elvittek az önkormányzatok-
tól, ami természetes volt a lakosság számára, hogy 
nálunk intéznek. A változás annyi, hogy a lako-
sok most is bejönnek, hogy helyben elintézzék a 
dolgaikat, csak most továbbítjuk az illetékesek-
nek, tehát tovább tart az egész folyamat. A lakos-
ság nehezen veszi tudomásul a változásokat, a mai 
napig az önkormányzathoz jönnek például a hul-
ladékszállítással kapcsolatos problémákkal. Azt 
gondolom, ez a többi településen sincs máskép-
pen. Ez lenne a normális egyébként, hogy helyben 
lehet az ilyen dolgokat intézni. Azért nem jó, mert 
nem tudom megtenni, hogy azonnal intézkedjek, 
hanem jóval tovább tart az intézkedés, hiszen az 
önkormányzat csak közvetíteni tud ezekben az 
ügyekben. Tőlem várja el, felém van bizalma és 
ezzel nem élhetek vissza akkor sem, ha arról van 
szó, hogy a szemeteskukájának letörték a fülét. 

A koronavírus-járvány során is helyben min-
dent igyekeztünk megoldani. Berhidán a mai 
napig be lehet jönni az önkormányzathoz, ahol 
egy munkatársunk segítséget nyújt az oltásban 
való regisztrációban. A regisztációt elősegítő 

papíralapú dokumentumot minden ingatlanba 
eljuttattuk, hozzá borítékot mellékelve, hogy elő-
segítsük a folyamatot.

Nagy változás van az oktatási intézményeink-
kel kapcsolatban. Amikor polgármester lettem, 
akkor sok berhidai gyereket vittek más településre 
óvodába, iskolába, mert azt gondolták, hogy ott 
jobb lesz és egy kicsit divattá is vált azáltal, hogy 
a környező települések iskolabuszt küldtek a gye-
rekekért. Ma a gyerekek 98%-ban Berhidára jár-
nak óvodába, iskolába. Tapasztalják, hogy meny-
nyit fejlődtek ezek az intézmények és ez vissza-
adta a bizalmat feléjük. Évek óta működik helyben 
esti gimnázium és szociális munkásképzés kihe-
lyezett főiskolai tagozatának is van helye Berhi-
dán. Változás még polgármesterségem kezdetéhez 
képest a közfoglalkoztatottak létszámának válto-
zása, hiszen akkoriban 100-150 embert is foglal-
koztattunk, ma 60-70 fő vesz részt a programban.

– Milyen fejlesztéseket végeznek éppen és milyen 
hosszú távú elképzelései vannak a város fejlődé-
sét illetően? 

– Kétcsoportos bölcsőde létesítésére nyertünk 
pályázatot, amit meg fogunk most építeni. Ez egy 
nagy dolog. Emellett van több folyamatban lévő 
elnyert pályázatunk, ami a pandémia, illetve az 
építőipar jelenlegi helyzete hátráltatott, a kivite-
lezés ára ez idő alatt megkétszereződött, műszaki 
tartalmat próbálunk csökkenteni. Az említett böl-
csődeépítés mellett gyermekorvosi rendelő, védő-
női szolgálat, óvodai konyha, fitneszparkok bőví-
tésén dolgozunk aktuálisan, mellette kisebb fej-
lesztéseket végzünk, mint például rövid szakaszo-
kon a csapadékvíz-elvezetéseket korrigáljuk saját 
erőből. Hosszabb távon még mindig az intézmé-
nyek felújítása a prioritás, hiszen sok intézmé-
nyünk van. Szakaszosan persze csináljuk a fel-
újításokat, az egyik óvodát felújítottuk, a másikat 
szintén elkezdtük, a művelődési házat szintén, de 
saját erőből ezek nem mennek egyszerre. Szeret-
nénk szociális gondozási központot kialakítani, 
mert nagy szüksége van rá a településnek, emel-
lett az utak felújítása állandó kérdés. Koncepci-
ónk között szerepel egy záportározó kialakítása, 
emellett tekintettel arra, hogy több vegyipari cég 
működik a településen, zöldítünk. Sok a zöldte-
rületünk, erről egyébként felmérést is készítet-
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tünk, és aszerint haladunk előre, folyamatosan 
fákat ültetünk. Parcelláztunk mi is építési telke-
ket, nem azért, hogy az önkormányzat meggaz-
dagodjon, hanem azért, hogy a helybeli, vagy kör-
nyékbeli fiataloknak legyen lehetősége.

– Milyen volt a fogadtatása ennek? Elárulja, 
hogy mennyibe kerül egy ilyen telek?

– Nagyon pozitív volt a fogadtatása és megle-
pően gyorsan elkeltek az első telkek. Száz telek-
ből ötvenben van már víz és csatorna. Az első 
huszonöt telket másfél év alatt eladtuk, itt meg-
kezdődtek az építkezések, sőt több házba már be 
is költöztek a tulajdonosok. A következő ütemben 
szintén huszonöt telket szeretnénk értékesíteni, 
jó részére konkrét érdeklődés van, ha ezek elkel-
nek, ismét megnyitunk egy utcát, így szakaszosan 
haladunk előre. Most az áramszolgáltatóval kell 
dűlőre jutnunk, hogy építse ki a villanyt ezeken 
a telkeken is. Modern a telkek kialakítása, egy-
egy blokkban 5-10 telek van és így tovább, a tel-
kek ezer négyzetméter körüliek. A helyi önkor-
mányzati rendeletet úgy hoztuk, hogy akik Családi 
Otthonteremtési Kedvezményre (CSOK) jogosul-
tak, nagyságrendileg 1,5 millió forintért, akik nem 
jogosultak 1,8-1,9 millió forint között juthatnak 
telekhez. Persze ez utóbbi ár is jóval kedvezőbb 
az környéken tapasztalható telekárakhoz képest.

– Jellemzően helyi fiatalok vásároltak telkeket?
– Alapvetően helyi fiatalok igen, de a környező 

településekről is érkeztek többen. Sok fiatal pár 

költözött össze élve a telekvásárlás lehetőségé-
nek köszönhetően, és kezdett önálló életet külön-
válva a szülőktől. Csendes, nyugodt hely, bizton-
ságosan elérhető az óvoda, iskola a gyerekek szá-
mára, tényleg ideális körülményeket biztosít a 
családi élethez. Gyakori a gyorsház-építés, ami 
akár hat-tíz hónap alatt elkészül, így egy janu-
ári telekvásárlást követően még abban az évben 
beköltözhetnek a tulajdonosok. Ez a kezdeménye-
zés amellett, hogy a helyben maradást ösztönzi, 
lehetőséget biztosít, hiszen Veszprém és Várpa-
lota, közelsége mellett kedvező feltételeket kínál 
sokak számára.

– Mi a legnagyobb kihívás az önkormányzat 
számára pillanatnyilag Berhidán?

– A legnagyobb kihívás, hogy az épületeinket, 
intézményeinket műszakilag megfelelő állapotba 
tudjuk hozni. Az a jellemző a városunkra, hogy 
minden a hatvanas évek közepén épült, az iskola, 
óvoda, orvosi rendelő, minden. A nyolcvanas évek 
elején volt egy földrengés, amit akkor felújítottak, 
annak is lassan negyven éve. Ahogy az lenni szo-
kott, nem véletlenszerűen romlik valamelyik épü-
let állaga, hanem mindent egyszerre kéne felújí-
tani. Nagy kihívás tehát, hogy megfelelő műszaki 
állapotban legyenek az épületeink, hogy a szolgál-
tatások normálisan működjenek. Ahogy a lakos-
ság lehetőségei változnak, elmehetnek külföldre 
dolgozni és az idősek itthon maradnak, ezek az 
újfajta élethelyzetek új kihívásokat generálnak, 
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hiszen a szociális segítségnyújtást sokszor nem 
az érintettek anyagi helyzete, hanem egyedüllét, 
kiszolgáltatott helyzet generálja. Volt olyan eset, 
hogy külföldről telefonált nekem egy aggódó hoz-
zátartozó, hogy nézzünk rá az idős szülőre. Mit 
lehet mondani egy ilyen kérésre, persze, hogy 
megnézzük. A járvány még inkább rávilágított 
arra, hogy többet kell foglalkoznunk az egészsé-
günkkel. Mi eddig is szerveztünk szűrővizsgála-
tokat több száz helyi lakos részvételével, ezután 
még jobban odafigyelünk egymásra. 

– Tavaly szeptemberben másodszor választot-
ták meg a TÖOSZ társelnökévé, számos bizottság-
ban, érdekegyeztető fórumon képviseli delegált-
ként Szövetségünket. Ez egyértelműen az Ön szak-
értelmének elismerése, mit jelent mindez Önnek?

– Szívesen megyek ezekre a helyekre, egyáltalán 
nem érzem tehernek, mert egyébként nem lenne 
információm arról, hogy ezek a helyek hogyan 
működnek. Úgy érzem, rendelkezem annyi pol-
gármesteri tapasztalattal és ismerem annyira az 
önkormányzatokat, hogy jobbá tudom tenni az 
egyes döntéseket. Azt gondolom, hogy ami sok-
szor hiányzik, az a gyakorlatban szerzett tapasz-
talat ezeken a fórumokon. Nem szép kifejezés, 
de a felhasználói oldalról tudom megközelíteni 
az egyes kérdéseket, az önkormányzatok szint-
jén derül ki az, hogy kellően kidolgozott, meg-
felelő döntések születtek-e, vagy sem. Termé-
szetesen egy-egy ilyen fórumon a TÖOSZ tag-
ságának valamennyi településtípusát figyelembe 
véve kell megnyilvánulnom. Fontosnak tartom 
a folyamatos kérdőíves felméréseket, mert fon-
tos a tagjaink véleménye, hiszen egyes kérdések-
ben ennek alapján tudjuk mindannyiunk állás-
pontját képviselni.

– Lelkes résztvevője volt eddig szinte valamennyi 
kapacitásépítési programunknak, projektünknek. 
Miért tartja fontosnak az ilyen fajta programokat?

– Aki elmegy egy ilyen programra, azt érdekli 
az a dolog és akkor olyanok találkoznak, akik-
nek hasonló az érdeklődési körük. Sokkal köny-
nyebb úgy beszélgetni, közös problémát megol-
dani, vagy közös témát kibeszélni, ha azonos az 
érdeklődésünk. Polgármestert csak egy másik 
polgármester érthet meg. Ez feltöltődés a részt-
vevőknek és az adott kérdést különböző beállí-
tottság és végzettség szerint másképp közelíti meg 
mindenki, az elsajátított tudás mellett tapaszta-
latcserét, kapcsolati hálót is kapunk, mint hoz-
záadott érték.

Pergő Margit Cecília 1950-ben született Pusz-
taszabolcson, de a család még ugyanabban 
az évben a Berhida melletti Peremarton-
gyártelepre költözött. A helyi Ipari Robba-
nóanyaggyárban előbb műszerész szakmun-
kás bizonyítványt szerzett, majd vállalati ösz-
töndíjjal gépészmérnöki diplomát a Buda-
pesti Műszaki Egyetem nappali tagozatán, 
később közgazdász szakmérnökit a Pénz-
ügyi és Számviteli Főiskolán. Ezeken túl okle-
veles ingatlanközvetítő, felsőfokú beruhá-
zási műszaki ellenőr és közbeszerzési refe-
rens. Eddig összesen három munkahelyen 
dolgozott. A „peremartoni gyár”-ban kezdte, 
aztán a Kincstári Vagyoni Igazgatósághoz 
került, ahol először műszaki főelőadó, majd 
kirendeltségvezető volt Veszprémben, később 
két évig a Közép-dunántúli régió igazgatója. 
Ebben a minőségében ismerte meg három 
megye kisebb-nagyobb településeinek önkor-
mányzatait és azok munkáját. Berhidán önkor-
mányzati képviselő 1994-től, 1998-tól a pénz-
ügyi bizottságot és a Peremarton-gyárte-
lepi részönkormányzatot vezette. 2008 feb-
ruárjától Berhida polgármestere. Elnöke a 
huszonkét településből álló Bakony és Bala-
ton Keleti Kapuja LEADER Egyesületnek. 2015-
től a TÖOSZ társelnöke.
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– Mi a véleménye a TÖOSZ stratégiai, érdek-
védelmi szerepéről? Mit gondol, mi a legfonto-
sabb a következő hónapokban, és aztán a követ-
kező években?

– Azt gondolom, hogy azt várják el tőlünk a tag-
jaink, hogy azokat a kérdéseket, amelyeket ők nem 
tudnak megoldani, vagy probléma számukra, a 
TÖOSZ adjon nekik iránymutatást vagy képviselje 
a közös érdeket és induljon el a kormányzati szervek 
irányába. Ez nem könnyű feladat a mai viszonyok 
között. Az egy meghatározó kérdés, hogy milyen 
tárgyaláskultúrája van egy érdekvédelmi szerve-
zetnek. Úgy érzem, sok tekintetben kerültek mél-
tatlan helyzetbe az önkormányzatok, mindamel-
lett nagyon sok dolog köszön vissza a háttérben, 
amit a mi véleményünk alapján alakított ki a kor-
mányzat. Jó példa erre a gyerekek szünidei étkez-
tetése, amelynek kapcsán magam is ott ültem a 
bizottsági üléseken, ahol tárgyaltunk erről, leírtam 
a véleményemet, ennek jelentős része visszaköszönt 
később a jogszabályban. Ez jó érzés. De említhetem 

a Magyar Falu Programot is, amelynek meghirde-
tését követően a TÖOSZ a folyamatok meggyorsí-
tása érdekében szakértők, önkormányzati szövetsé-
gek, szervezetek bevonásával 160 fős munkacsopor-
tot hozott létre, hogy beavatkozási javaslatot állít-
son össze. A Kormánynak átadott javaslatcsomag 
számos eleme beépült a Programba. Normálisan 
ennek így kéne működnie. Ma már nem téma a szü-
nidei étkezés, mert működik, ugyanígy kéne lenni 
minden mással. Sokkal többet lehetne kihozni a 
jelenlegi önkormányzati rendszerből, ha a lentről 
érkező javaslatokat figyelembe vennék. 3178 tele-
pülés, az 3178 igény, mentalitás. Eltérőek vagyunk 
és ez így jó. Véleményem szerint egy irányvonalat 
kéne megszabni mindenféle téren, amelyhez tar-
tani kell magunkat, egyébként mindenki úgy csi-
nálja, ahogy tudja, a lényeg, hogy jó legyen. Minél 
jobban leszabályozott a rendszer, annál több olyan 
önkormányzatot találunk, amelyiknek nem jó. Az 
adott helyzetből a lehető legjobbat kihozni – min-
denkinek ez az érdeke. 
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Kaposmérő 
bemutatkozik
Szerző: Hajós Anna

Dél-Dunántúlon, Somogy megyében, a zselici 
dombok és a névadó Kapos folyó között fekszik 
Kaposmérő. Önkormányzata és ezzel együtt a tele-
pülés idén tavasszal lett tagja a TÖOSZ-nak. Pol-
gármesterét, Prukner Gábort, aki harmadik cik-
lusát tölti, kértük, hogy beszéljen a község múlt-
járól, jelenéről és a jövőre vonatkozó terveikről.

– Kedvező fekvése révén Kaposmérő a megye leg-
régebbi településeinek egyike. A városokat nem 
számítva a második legnagyobb. Már az őskor-
ban is lakott volt, a terület főközlekedési útvona-
lán az egyik állomás, éppen mert a folyó átkelőhe-
lyet biztosított az akkor élt embereknek. A régé-
szek az egykori téglagyár területén kelta leleteket, 
földművelésre és állattartásra utaló vasleleteket, 
avar kori temetőt találtak. De éltek itt hunok, 
germánok, gótok, longobárdok is. A Mérey csa-
lád nevéből és a közeli Kapos folyóéból alakult 
a község neve. Több száz oldalas könyvben dol-
goztuk fel a hely történetét. A falut délen a zselici 
dombok szép környezete határolja, a község és a 
dombok közt pedig a névadó Kapos folyó talál-
ható (erre juthatunk el a kaposmérői szőlőhegyek-
hez is). Északon viszont már sík vidéket találunk. 
Településünk kedvező fekvése, és jó termőhelyi 
adottságai, kiváló lehetőséget biztosítanak az itt 
élő emberek számára megélhetőségük biztosítá-
sára. Az idelátogatókat gazdag programok kíná-
lata várja, ezáltal a falu változatos turisztikai cél-
pont is lehet. A Kapos-folyó völgye, a halas- és 
horgásztó nyugalma, a szépséges Kassai-völgy, a 
bölénytanya, a zártkert hűvös pincéivel, csábító 

gyalog- és kerékpáros túrák színhelyévé válhat. 
A Kapos árterének mocsaras partszakaszán fehérlő 
virágok, a zselici lankák hűs tölgy- és bükkerdei 
kellemesen színezik a tájképet.

– Ön itt született?
– Nem, inkább visszaszármazott vagyok; nagy-

szüleim éltek itt a településen. Dunaújvárosban 
születtem. Anyai ágról erdélyiek vagyunk. 27 éves 
koromban kerültem Kaposmérőre. Az egyetem 
után gabonaiparban és mezőgazdasághoz kötődő 

Prukner Gábor
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vállalkozásokban dolgoztam vezető beosztásban. 
A közéletben is aktívan részt vettem, voltam pénz-
ügyi bizottság elnöke, alpolgármester, és most 
harmadszor választottak meg polgármesternek. 

– Hány lakosa van Kaposmérőnek?
– 2500-an élnek itt. Szerencsések vagyunk, mert 

míg a környező kis falvak küzdenek az elnéptele-
nedéssel, nálunk nem csökkent ez a szám, termé-
szetesen köszönhetően annak, hogy hét kilomé-
terre van Kaposvár. Kiváló a megközelítés mind 
vonattal, mind busszal, vagy autóval. Kedvezők a 
fejlettségi adatok is a megyén belül és a keresetek 
ugyancsak. Sajnos tőlünk is mentek fiatalok kül-
földre, de két irányból pótlódik a lakosság: belső 
Somogyból, mert közel van a város, és jönnek ki 
a városból, akik jobban kötődnek a falusi élethez. 
Érdekesség, hogy az utóbbi évtizedekben éppen 
Kaposvár lélekszáma csökkent tízezerrel. A belső 
somogyi kis falvak pedig elnéptelenednek. A Bala-
ton melletti falvak is ilyen gonddal küzdenek.

– Mivel foglalkoznak az itt élők?
– Vállalkozások is működnek a településen, 

de a lakók nagy része bejár dolgozni a megye-
székhelyre. Nem jellemző a településen a mun-
kanélküliség. 

– Ez azt jelenti, hogy a közmunka sem népszerű?
– Nincs sok közmunkásunk, a számuk erősen 

csökkent. Régebben 40-50 volt, most alig talá-
lunk ötöt-hatot. 

– Milyen nevezetességeik vannak?
– Elsőkként készítettük el a megyében a telepü-

lés értéktárát. Ebben szerepel és mi terjesztettük 
fel hungarikum címre a talán legismertebbet, a 
Kassai-féle lovasíjász módszert, amely el is nyerte 

azt, és valóban világhírű lett. Kassai Lajos 3-4 évti-
zede kötődik a településhez, itt van a róla elneve-
zett völgyben a műhelye, a 13 hektáros területe. 
Módszere, az íja, a bemutatók, az ottani ősmagyar 
jurta vonzza a világ minden részéből a látogató-
kat mind a havonta tartott nyílt napokon, mind 
a világversenyeken. Itt született Fodor András 
múlt századi író, költő, akinek egyik verse éppen 
a mérei dombokról szólva írja le a tájat.  Országos 
érték a barokk műemlék római katolikus templo-
munk. Helyi értéktárunkban szerepel a temetőke-
rítés 38 faragott kopjafája, a református templom, 
amelynek az orgonáját a szovjet csapatok tönkre-
tették, és csak 2016-ban kerülhetett sor a felújí-
tásra. Érdekesség, hogy minden középületünket 
Sziklai Ákos tervezte, aki Makovecz Imre tanít-
ványa volt. Ez meghatározza a falu nem szokvá-
nyos képét. A 98 éves kőkereszt és a tavaly elké-
szült világháborús emlékmű mellett ugyancsak 
nevezetességeink közé tartozik a Kapos folyó völ-
gye is. Mindezek egyúttal Somogy megye érté-
kei is. Ide tartozik még a község külterületén 
Ebédvesztőpusztán lévő harangláb, amely 2016 
óta ugyancsak a Somogyi Értéktár része. 

– Hogyan kapta az utóbbi a nevét?
– Sok gyümölcsös van ezen a területen, és 

a fákról leszedett finomságok miatt nem volt 
szükség más élelemre. Egy másik külterület a 
Baglyaspuszta, amelyiket Baglasnak mondanak 
ma is a faluban, itt baglyok tanyáztak.

– A környező kistelepülésekkel milyen a kap-
csolatuk?

– Mi készítettük el a zselici értéktárat – táj-
egységi értéktárat – is, amelyben mindazokat 

A Kassai-íj Kaposmérő helyi értéke
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a különlegességeket számba vettük, amelyek a 
környéken találhatók. Úgy, mint a Katica tanyát, 
a patcai gyermekparadicsomot, a szennai Skan-
zent, a natúrparkká minősített zselici Csillag-
parkot. Alulról szerveződő közösségként véd-
jük együtt a természeti és a helyi értékeket. Az 
ökogazdálkodás és az ökoturizmus fejlesztését 
tűztük ki célul.

– A szőlőnek van szerepe a település életében?
– A Zselic lábánál, a szőlőültetvényeknél talál-

ható a mérői pincesor. Már az 1500-as évek óta, 
a királyi udvarban előkelő rangú Méreyeknek itt 
nagyon sok szőlőjük volt. Mára ez szórványban 
maradt csak meg, 300-400 négyszögöl az átla-
gos ültetvényméret. Kevés jelenleg a hagyomá-
nyos magyar fajta, inkább a nyugat európai, diva-
tos francia fajták a népszerűek. Most én próbálok 
néhány magyar fajtát a régiek közül visszahozni.

– Ünnepeik?
– Természetesen március 15. és október 23. 

Ilyenkor nyílt ünnepség nap van a településen, 
amelyen mindenki örömmel veszt részt. Nem 
marad el a lovasíjászok felvonulása sem a Faluház 
előtt március 15-én, hatalmas zászlóval.

– A COVID-19 milyen nehézséget okozott eddig?
– Tavaly enyhe lefolyású volt, a mostani időszak-

ban viszont sok embert érintett, több száz megbe-
tegedéssel. Szerencsére komoly baj nem történt.

– Érdekes a község címere…

– Igen, megtalálható benne a nap, a hold és a 
csillag, valamint egy lovasíjász is. Kassai Lajos 
révén kiemelkedő szerepe van ennek a sportnak 
az életünkben. A dombok pedig jelzik, hogy itt a 
Zselic lábánál alakult ki a település.

– Turizmus, idegenforgalom segíti-e a fejlő-
désüket?

– Magánemberek tulajdonában van a Kassai 
Fogadó, amely nagyon népszerű, a térség legszín-
vonalasabb étterme, a kaposvári rendezvények 
látogatói is szívesen érkeznek ide. Három évig én 
vezettem, és nem volt olyan európai ország, ahon-
nan nem jöttek volna szállóvendégek. Továbbá az 
önkormányzaté a faluközpontban két vendéglátó 
egység, amit bérbeadással hasznosít. 

– Mire büszke az önkormányzat?

A kaposmérői Faluház

Kaposmérő címere
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– Bár mi is mindent megtettünk a sikerért, a leg-
többet Somos László atya tette, aki 25 éves tevé-
kenységével, a cigánypasztorizáció révén az itt élő 
kisebbség számára elindította az előrelépés, a beil-
leszkedés lehetőségét. Ezért több egyházi és világi 
kitüntetést is kapott, köztük a Szent Márton díjat, 
most pedig a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
polgári tagozatát. Uniós forrásokból támogatást 
is kapunk, előbb a „Biztos Házak” létrehozására, 
most pedig a szegregáció megszüntetésére. Két 
tanyagondnokságunk van, egyiket civil szervezet 
működteti, emellett mindig voltak szociális mun-
kásaink, akik odafigyelnek mindegyik korosztály 
területén a fontos lépésekre. Kezdve a kicsiktől, 
hogy be tudjanak illeszkedni a közösségbe, az isko-
lába járók mindennapos szállításáig, és gondozá-
sukra is. Régen a kaposvári Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézménybe irányították 
legtöbbjüket, erre ma már csak elvétve van szük-
ség. Nagy részük elvégzi a nyolc általánost és van 
már, aki érettségizett. Három családot be tudtunk 
költöztetni a faluba zökkenőmentesen, és hárman 
Baglyaspusztán kaptak lakást. Taníttatjuk a felnőt-
teket is, szinte mindegyik OKJ-s szakmát tudott 
elsajátítani. Gyakorlatilag elképesztő változáson 
mentek keresztül ezek az emberek. Erről tartot-
tam előadást polgármestereknek is. Felhívtam a 
figyelmet arra, hogy ennek a munkának nem csak 
addig kell tartani, amíg van pályázati pénz, hanem 
folyamatosnak kell lenni. Nem hagyható ki gene-
ráció, sem a közösségi programok. 

Kaposmérőben csak az elmúlt polgármesteri 
ciklus alatt megvalósított fejlesztések: Orvosi ren-
delő felújítás, fogorvosi eszköz beszerzés, Házi-
orvosok, Védőnők, Fogorvosok eszközeinek fej-
lesztése, belterületi utak, járdák, hidak felújítása 

támogatás, népi építészeti program: tanárhegyi 
épület tetőfelújítása, mezőgazdasági útfelújítás, 
szegregált élethelyzetek felszámolására (lakásfel-
újítás és -vásárlás, oktatás, rendezvények, előadá-
sok), humánszolgáltatások és közösségek fejlesz-
tése a Zselicben, kerékpárút kialakítása kaposújlaki 
gesztorral, ipari park kialakítása (közművesítés: 
út, villany, gáz, szennyvíz, víz) és hűtőház építése, 
hivatal épületének felújítása, Kaposmérő-Bárdud-
varnokot összekötő út felújítása (földút aszfalto-
zása 3 km), sportpark kialakítása, START mun-
kaprogramok, ASP rendszer bevezetése, infor-
mációs pont a Faluházban, központi fűtésrend-
szer kiépítése az intézményeknél, műfüves pálya 
kialakítása, Sportegyesülettel közösen: öltöző fel-
újítása, pályavilágítás kialakítása, játszótérfelújítás, 
közterületek karbantartása, zártkerti utak kar-
bantartása, illegális szemétlerakások felszámo-
lása. Fontos kiemelni, hogy az előzőekben ismer-
tetett falufejlesztési feladatok, a pályázatok és a 
tervek kivitelezése nyomán a település gazdálko-
dása mindvégig stabil maradt, illetve betétállo-
mánya pedig folyamatosan nőtt. Kaposmérőnek 
nincs adóssága, nem kellett konszolidálni sem. 

– Milyen fejlesztési terveik vannak?
– Az én időszakomban történt a többszázmilliós 

szennyvízberuházás, saját tisztítóval. Amit most 
fejeztünk be, az a hat hektáros ipari park kialakí-
tása 19, durván 2400-2500 négyzetméteres ipar-
területtel. Most következik a bérbeadás. Már 4-5 
vállalkozóval kötöttünk szerződést. Napelempark, 
autómosó, bútorlap üzem, fröccsöntő, fuvaros vál-
lalkozó jelentkezett, nagy az érdeklődés. Továbbá 
most épül egy mini bölcsőde is a faluban, ami 
a kisgyerekes családokat segíti. Kaposmérő egy 
élhető és folyamatosan fejlődő település.
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Kis község  
nagy tervekkel
Szerző: Hajós Anna

Győr-Moson-Sopron megyében, Csorna és Győr 
között fekszik Bezi, amely alig néhány hónapja 
tagja a TÖOSZ-nak. Különleges érdekessége a 
településnek, hogy a Wikipédia szerint alapítója 
Pechenegs volt. A történészek úgy tudják, ez egy 
félig nomád, közép ázsiai türk nép, amely a VIII.–
XII. század alatt vándorolt el a Volga-Ural régió-
ból. Nagy valószínűséggel ezek alapján a törö-
kökkel jöhettek hozzánk a XVI. században. Nagy 
nemesi birtokosai közül a XVII. században Páz-
mány Péter volt a legfontosabb. A másik érdekes-
ség az, hogy a helység polgármestere, Czippán 
Gergely másodállásban tölti be funkcióját; egy 
helyi vállalkozónál buszt vezet. 

– Mióta polgármester? Mi az eredeti foglalko-
zása, végzettsége?

– Ez az első ciklusom, a 2019-es választáso-
kon kaptam meg a bizalmat. Gépész, gépgyár-
tási technológus a szakmám, voltam a honvéd-
ségnél katona, majd a buszvezetés lett a fő profi-
lom. Ezt a munkát jelenleg is végzem.

– Milyen lehetőséget lát a település előtt?
– Jó a helyzetünk, a község az M85-ös gyors-

forgalmi út közelében helyezkedik el, attól é, az 
M1-től 10 percnyi távolságra. A képviselő-testü-
lettel együtt azt szeretnénk, hogy egy ipari parkot 
hozzunk létre minél előbb, és ezzel tudnánk fej-
leszteni Bezit, a stagnálás után növelni a népessé-
get. Jó lenne, ha ezzel a beruházással ez sikerülne.

– Mit terveztek, milyen cégeket szeretnének az 
ipari parkba csábítani?

– Igazából ezt még nem döntöttük el. Min-
denesetre olyanokat szeretnénk, amelyek nem 

robotizáltak, hanem minél több embernek tud-
nak munkát adni. Jöhet ide megmunkáló cég vagy 
olyan, amelyik az itt termesztett zöldségféléket 
feldolgozza. Az itteni főtevékenység mezőgazda-
sággal kapcsolatos.

– Hány lakosuk van?
– 527-en vagyunk. Sokan járnak közülük dol-

gozni a vonzáskörzetünkbe tartozó Audihoz, a 
BOSCH-hoz. Bezi székhellyel alakult a Játszó-
tér 2006 Kft., amely országosan tervez és tele-

Czippán Gergely polgármester
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pít játszótereket, mintegy 20 főt foglalkoztatva. 
A környezetünkben olyan sok a foglalkoztatási 
lehetőség, hogy alig tudtam még egy közmun-
kást felvenni.

– Milyen hatása volt a COVID-19 koronavírus 
járványnak eddig?

– Sok betegünk van, de szerencsére haláleset 
nem volt. A képviselő-testület online formában 
folyamatosan dolgozik a falu előre jutása érde-
kében.

– A Magyar Falu Programban sikerült vala-
mire támogatást nyerni?

– Igen, ez nagyon sokat segített nekünk. Az 
előző vezetés elindított egy falugondnok-busz 
cserét, ez sikerült, ahogy a fogorvosi eszközbőví-
tés is. Mi sikeresen pályáztunk egy játszótérbőví-
tésre mintegy 5 millió forint értékben. Közterü-
let karbantartó eszközökre közel 3 millió forin-
tot nyert a falu. A faluház fejlesztésére nyert közel 
8 millió forintból napelemet fogunk beszerezni, és 
ezzel párhuzamosan korszerűsítésre kerül a fűtési 
rendszer. A 2021-es Magyar Falu Programban is 
fogunk pályázni a község fejlődése érdekében.

– Milyen ünnepeik vannak?
– Tartjuk a hagyományos ünnepeket. Tavaly 

március 15-én háromállású kopjafát helyeztünk 

el, amely Trianonra és október 23-ra szintén emlé-
keztet. Emlékezünk a Don-kanyar áldozataira is. 
Márton nap az itt élő német nemzetiségűek szá-
mára fontos ünnep. A kisiskolások is örömmel 
vesznek rajta részt. Az óvodánk és az iskolánk is 
német nemzetiségi. Tartunk Idősek napját, meg-
ünnepeljük a karácsonyt és húsvétot.

– Testvértelepülésük van?
– Most szervezzük a kapcsolatot a Zala megyei 

Rezivel. Tárgyaltunk másokkal is, de jelenleg elég 
nehéz a járvány miatt. Mindenképen szeretnénk 
egy külhoni kapcsolatot is. 

– Működnek egyesületek a faluban?
– Igen, négy egyesületünk van: Polgárőr és tűz-

oltó egyesület, sportegyesület, szabadidős és lovas 
egyesület, illetve Beziért Egyesület.

– A turizmus, idegenforgalom mennyire jel-
lemző Bezire?

– Bezi községben található a Levendula Vendég-
ház, amely tavaly került átadásra. Egy vállalkozó 
egy régi házat újított fel. Négy napraforgós lett a 
minősítése. Négy vendégszobája van. Szeretnénk, 
ha a pandémia elmúlásával nagyobb turistafor-
galom lenne, hiszen itt van a közelben a Fehér-tó 
horgászlehetőséggel, és a vadászvidék, a Hanság. 
Lovaskocsival, vagy éppen sétálva megközelíthetőek.  

Községháza
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– Mióta és miért TÖOSZ tagok? Mit várnak a 
Szövetségtől?

– Év elején, februárban léptünk be. A kapcsolat 
révén biztos hátteret várunk. Az ügyekben segí-
teni és információhoz jutni, ebben bízunk. Szá-
mítunk eszmecserékre, az új dolgok egymással 

történő megosztására. A mienk erős település, 
amelyre a hatalmas fizikai és szellemi összefo-
gás a jellemző. Végzünk társadalmi munkát is, 
ha szükséges. Ilyen volt például a temetőkerítés 
készítése. Úgy gondolom, hogy még erősebbé lehet 
tenni a községet és a közösséget.
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Göd bemutatkozik
Szerző: Hajós Anna

Budapesttől mintegy húsz kilométerre – egy-
szerre élvezve ennek áldását és nehézségét – van 
Göd, amely mind nemzetközi, villamosított vas-
útvonallal, mind közúton és komppal is megkö-
zelíthető. A település egyszerre lakó-, és üdülő-
terület. A régészeti leletek szerint újkőkori, réz-
kori, vaskori és bronzkori, nagyobbrészt haszná-
lati tárgyakat rejtett a föld. Sőt, nagyméretű római 
kori katonai tábort is feltártak Ilkamajorban, a 
mai Bócsa-Újtelepen. Száz éve község Felsőgöd 
és Alsógöd, a két egykori település, amely 1970-
ben nagyközséggé egyesült. 1999-ben pedig városi 
rangot kapott. Polgármestere Balogh Csaba, aki 
2019-ben nyerte el a megtisztelő címet.

– Hány lakosa van Gödnek?
– Most már 22 ezer fölött van.
– Van-e munkalehetőség? A közmunkásokra 

mennyire tudnak építeni?
– Közmunkások nincsenek, de nem is kiemel-

kedő itt a munkanélküliség. Akik viszont a COVID 
miatt kiestek a munkájukból, azoknak alkalmi 
lehetőséget biztosítunk, hogy ki tudják egészí-
teni a kapott segélyüket.

– Mit például?
– Most a helyi újság terjesztését. Miután meg-

változott a posta rendszere, nyilvánvalóan egysze-
rűbb, ha megfizetjük a rászorulókat, akik kiszál-
lítják azt. A múlt hónap óta van új újságunk, új 
arculattal, teljesen politikamentesen, a ténysze-
rűségre törekedve. És sikeres, mindenkinek tet-
szik és mindenki megkapja.

– A város hivatalos honlapján szerepel a gödi 
kártya. Ez mire alkalmas?

– Jelenleg a termálstrandunkhoz ad kedvezmé-
nyes belépést. De szeretnénk úgy integrálni, hogy 
több vállalkozás ajánljon fel támogatást a kártyá-
val rendelkezőknek és ezért cserébe mi hirdetési 
felületet biztosítunk nekik. 

– A termálvizük gyógyvízzé van nyilvánítva?
– Sőt, ásványvíz minősítést is kapott.
– A terveik között szerepel a híres egykori ver-

senyló, Kincsem itteni istállójának felújítása…
– Ez részben meg is valósult. Az előző város-

vezetés nyert egy pályázatot és a Norvég Alapnak 
köszönhetően a romos épület megújult és készen 
áll. Viszont funkciókkal nincs még feltöltve, és 
kell még alakítani.

– Mit terveznek? Mi lesz ott?
– Kávézót szeretnénk, de lehetőséget arra is, 

hogy ott kerékpár felszereléseket lehessen majd 
vásárolni, mert itt halad át az EuroVelo 6-os vonala. 
Továbbá egy multifunkcionális helyiséget is aka-
runk, ahol közösségi programokat lehet tartani. 

– És Kincsem, a minden versenyét megnyert 
csodaló nem kerül oda?

Balogh Csaba polgármester
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– Lesz kiállítóhelye, egy sarok, és az istálló-
ban egy boksz, amelybe az akkori idomárjának, 
Hesp Róbertnek az örököseivel kötött megálla-
podás alapján eredeti relikviákat osztanak meg 
velünk, azok oda kerülnek.  

– Lesz macska is? Hiszen a szemtanúk szerint 
macska volt a „barátnője”, csak vele együtt volt 
hajlandó versenyre menni…

– Jelenleg van egy Kincsem szobrunk, és ha lesz 
egy újabb jeles alkalom, kiegészítjük egy macska 
szoborral is.

– Pest megye településfejlesztési koncepciója 
keretében sor kerül valamilyen projekt megva-
lósítására?

– Reméljük, részesei leszünk annak a pályá-
zatnak, amelynek a keretében a Duna út felújí-
tása történik. Ez igen rövid szakasz, de megala-
pozza azt, hogy a Dunára merőlegesen futó leg-
főbb utunk felújításra kerülhessen. Elmaradásaink 
vannak a csapadékvíz-elvezetés terén, a legprob-
lémásabb helyeket kell rendbe hozni. 

– Göd madárbarát. Ez mit jelent?
– Rövidesen kihelyezzük a műfecskefészkeket 

két helyre, és próbáljuk ide vonzani őket. Kifeje-
zetten törekszünk arra, hogy a madarak élőhe-
lyei ne sérüljenek; ezért a város szívében lévő golf-
parknál, amely már egy magára hagyott termé-

szetvédelmi terület, a madarak által lakott részeit 
elkerítjük, hogy az arra sétáló kutyások ne zavar-
ják meg az ott fészkelőket. 

– Milyen látnivalót találunk még Gödön?
-A Dunapart a homokszigettel nagy látványos-

ság a turisták számára és a kedves vendéglők is. 
A révátkelő Szigetmonostorral köti össze a várost. 

– Milyen rendezvényeik vannak?
– A várossá alakulásunk napja, amelyet Szent Ist-

vánkor ünnepelünk és a Kakaós csiga fesztivál. Ezt 
a süteményt egy gödi pék találta ki. Sportlehetőség-
ként a nyaralók területén kalandpark, sárkányhajó-
zási-, és focilehetőség, télen pedig a korcsolyázás.

– A golfpálya mellett egykor szálloda is volt. 
Azzal mi lett?

– Már tizenegy éve becsődölt. Egy vállalkozó 
vásárolta meg tavaly, elkezdte a felújításokat, hogy 
luxus idősek otthonát alakítson ott ki. Göd jelleg-
zetessége, hogy nagyon sok művész lakik itt; lehe-
tőségük lesz, hogy előadásokat tartsanak az ott-
honban, bemutassák műveiket. A golfpark pedig 
kitűnő rehabilitációs terület. Úgy látom érdemes 
lesz az otthonba jönni. 

– Van még olyan pályázatuk, amit fontosnak 
tart minél hamarabb megvalósítani?

– Pest megyével izgalmas a kapcsolatunk. Van 
egy olyan pályázatunk, amelynek révén védel-

A Dunapart
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met kívánunk biztosítani a centrum és a távo-
labbi lakóterületek között a Samsung veszélyzó-
nájában. Várjuk, hogy legyen akkora lehetőség 
és akkora mértékű pályázat, hogy ezt meg tud-
juk valósítani és a közvetlen közeli lakosok terü-
letét is biztosítani tudjuk.

– Erre miért van szükség?
– Egyrészt a zaj miatt, másrészt a legközelebbi 

lakosok a veszélyzónán belül vannak. A Sam-
sung elektrolit tárolójában bekövetkezhet egy 
olyan szerencsétlen esemény, amelynek akkora 
robbanási területe van, hogy halálos áldoza-
tokkal járhat ezen a zónán belül. Segítene, ha 
az utcát, amelynek a másik oldalán laknak, fel 
tudná vásárolni az önkormányzat. Ez nem lak-
hatás céljára lenne használva, inkább erdősíte-
nénk. Óriási beruházás, megértem, hogy más 
települések sem engedhetnek meg ilyen mérté-
kűt. Ha az önkormányzat rendelkezhetne azzal 
az összeggel, amelyet a Samsung adóként fizet, 
ki tudnánk gazdálkodni belőle, hogy megvaló-
sítsuk a terveket.

– A COVID-19 járvány mennyire érintette a 
települést?

– A közvetett kihatás érintette leginkább Gödöt. 
A városi statisztikát nem tudjuk, de úgy tűnik, 
nem változott jelentősen a halálesetek száma. Az 
önkormányzat segített az oltás szervezésében. 

– Önnek mi az eredeti foglalkozása?

– Nemzetközi közgazdász vagyok, szakterüle-
tem a humánerőforrás fejlesztése volt innovációs 
tréningek segítségével. A vállalatfejlesztés tipi-
kusan az idősebb emberek lehetősége, a fiatalok 
nehezebben tudják eladni az ötleteiket, de elin-
dultam a ranglétrán. A British Telekomnál dol-
goztam öt évig, mielőtt megnyertem a válasz-
tást. Ott viszont hamar meglátták, hogy lelkes 
vagyok és van ötletem, ami változást hozhat a 
cégnek. Bevezettük az új, eladást segítő szoftvere-
ket. Amikor itt leültem a gépemhez a polgármes-
teri hivatalomban, megláttam, hogy összesen 15 
megabájtos e-mail bokszom van. Úgy döntöttem, 
kezdjük a munkát a digitális reformmal. Gyakor-
latilag 2020 februárjára készen állt a hivatal arra, 
hogy home office-ban tudjon dolgozni; bevezet-
tük a felhő alapú megosztást, ahol lehetett. Most 
már sokkal gyorsabban elértük az összes adatot. 
Mondták is a kollégák, hogy ha később kellett volna 
mindezt megtanulniuk, sokkal jobban megszen-
vedték volna a COVID hatását, úgy, ahogy a más 
településeken dolgozók.

 - Mióta TÖOSZ-tag a település?
– Most váltunk azzá. Számunkra nagyon fon-

tos az érdekérvényesítés. Korábban csak a Klíma-
barát Települések Szövetségében voltunk tagok. 
A mostani belépésünkkel a cél, hogy a pártpo-
litikától függetlenül az önkormányzati szakmai 
érdekérvényesítéseken vehessünk részt. 

A Bozóky tér
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A TÖOSZ D-Care Lab 
Budapest projektje 
hivatalosan is elindult
Szerző: Bagó Andrea, a TÖOSZ projektasszisztense

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 2020 programban résztvevő nyertes ön-
kor mány zatok képviselői részt vettek az újonnan kifejlesztett tu dás prog ra-
mun kon „Változásmenedzsment – az önkormányzatok innovatív szerepe a 
gazdaságélénkítésben” címmel. A tréning jellegű tudásprogram 2×1 napos tapasztalati 
tanulásra, tapasztalatcserére, közös gondolkodásra építő online kurzus keretében 
került megrendezésre.

Mi is ez a TÖOSZ hírcsatornáin gyakran 
emlegetett D-Care Lab projekt?
A D-Care Labs projekt a Duna Interreg program 
támogatásával, a Duna régió 10 országának nem-
zetközi konzorciumaként jött létre a baden-würt-
tembergi Diakonie Baden vezetésével. A projekt-
ben a magyar partner a TÖOSZ és társult partne-
rei a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma és a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatóság. A budapesti D-Care Lab nem más, 
mint egy szociális innovációs képzőhely, labora-
tórium, ahol a résztvevők együtt kísérletezik ki 

szakértőinkkel, mentorainkkal az új szolgálta-
tásokat, termékeket. Így elősegítjük az innová-
ciók születését hazánkban és konzorciumszin-
ten régióban, együtt keressünk megoldást a fel-
merülő társadalmi kihívások egyik legfontosab-
bikára, az otthonápolásra.

Milyen igényeket próbál a projekt 
kielégíteni?
Már a COVID-19 járvány megjelenése előtt megmu-
tatkoztak az otthonápolási szolgáltatásokkal kap-
csolatos hiányosságok, amelyek fokozottan érintik 
a konzorcium kelet- és közép-európai partnereit. 
Például Moldovában és Bosznia-Hercegovinában 
sok rászoruló az alapellátásokhoz sem fér hozzá. 

Szinte közhelyként hat az a megállapítás, hogy 
Európa lakossága rohamosan öregszik és nagyon 
közel vagyunk ahhoz a ponthoz, ha már éppen 
nem is túl rajta, ahol robbanásszerű igény mutat-
kozik az idősápolásra és azon belül is az otthon-
ápolási szolgáltatásokra. Magyarországra is jel-
lemző ez a helyzet. 
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sadalmi integrációjához. Az emberek szíveseb-
ben maradnak ismerős családi környezetükbe, 
ez pozitív hatással van az élettel való elégedett-
ségükre és így közvetve az egészségügyi állapo-
tukra is. Az érme másik oldala pedig a bennla-
kásos intézmények kapacitás hiánya, amely nem 
képes kezelni az egyre emelkedő igényeket. Így 
ez az irány nem is fenntartható.

Jellemzőn az ápolási feladatok oroszlánrészét 
a családtagok végzik, de az utóbbi néhány évben 
a hozzátartozók által nyújtott informális gondo-
zás is egyre csökkenő tendenciát mutat a növekvő 
munkaerő-mobilitás és a változó családi model-
lek miatt. Hazánkban 400-500 ezerre becsülik 
azoknak a számát, akik felnőtt családtagot gon-
doznak. A családok többsége igyekszik minél 
tovább a megszokott környezetében vagy a saját 
otthonában gondozni-ápolni az erre szoruló csa-
ládtagot, ezzel elkerülve az intézménybe költözés 
nehézségeit. A családtagok gondozása nagy ter-
het jelent a család számára, főleg a nők számára, 
hiszen sok esetben rájuk hárul a beteg, idős csa-
ládtagról gondoskodás felelőssége. A szerete-
ten, kötődésen alapuló kapcsolatokban a család-
tagoknak nincs szíve magára hagyni a társat, a 
szülőt. Ezek a családtagok gyakran rossz egész-
ségi, mentális és anyagi állapotban vannak, mert 
saját egzisztenciájuk megteremtése mellett gon-
doskodnak a családtagokról. 

Szendvicsgenerációnak nevezzük azokat a most 
középkorú embereket, akik egyszerre elfoglaltak 
a saját gyerekeik, unokáik gondozásának terhével, 
ugyanakkor az idős(ödő) szüleik, rokonaik is már 
gondoskodásra szorulnak. Sok családtag messze 
él a gondoskodásra szoruló rokontól. Az ő hely-
zetük azért nehéz, mert nagy távolságból még 
bonyolultabb megoldani a rokon ügyeit, ellátását.

Nagy kihívást jelent a finanszírozási korlátok 
megléte és a szakemberhiány is. Nincs elég ápoló 
és szociális segítő és az ellátórendszer is túlter-
helt. Becslések szerint mintegy húszezer – első-
sorban nő – honfitársunk ingázik Magyaror-
szágról Ausztriába, Németországba és más nyu-
gati országba időseket gondozni. Ezek a problé-
mák is jelzik, hogy ez egy olyan terület, amely az 
egész társadalom számára fontos, nem beszélve 
az önkormányzatokról, akik eddig is kötelezően 

Magyországon 1,8 millió fő a 65 éven felüli lakos-
ság száma és közülük 1,3 milliónak van valami 
egészségügyi problémája, amely befolyásolja min-
dennapjait. 1990 és 2017 között a 65 éves és idő-
sebb népesség aránya 13%-ról 19%-ra növekedett. 
Előrejelzések szerint 2070-re az idősek aránya 
elérheti a 29%-ot, tehát mintegy 2,7 millió főt. Az 
idősebb korosztályok korösszetétele maga is vál-
tozik az idősebb csoportok előnyére. Egyes élet-
korcsoportok folyamatos, erős eltolódás tapasz-
talható a nők túlsúlya irányába: míg a 65–69 
évesek között 57%-a nő, addig a 85 éves és idő-
sebbek között már a 73%. Ezekből a számokból 
is látszik, hogy Magyarországon is hatalmas és 
egyre növekvő igény mutatkozik az idősellátási 
szolgáltatásokra. 

Az Európai Unió is felkarolta ezt a témát és 
zászlójára tűzte az idősellátás problémáját. 2020-
as Európai Szemeszter tematikus kiadványában 
felhívják a figyelmet az összes EU-országot érintő 
demográfiai változások eredményeként felme-
rülő kihívásokra a szociális ellátások területén. 
Megállapításuk szerint a megoldás az integrált 
egészségügyi, szociális és hosszú távú gondozási 
politikák kidolgozásában rejlik. Ide beleértve az 
informális gondozóknak nyújtandó támogatáso-
kat, valamint a megfelelő, megfizethető és minő-
ségi tartós gondozási szolgáltatások biztosítását. 

A deinstitualizáció (intézményektől való füg-
getlenítés), amelyet közösségi alapú szolgáltatá-
sok fejlesztéseként határoznak meg az intézmé-
nyi ellátás alternatívájaként, az európai országok-
ban korlátozott autonómiájú egyének számára 
a szociális és gondozási szolgáltatások jellemző 
stratégiájává vált. Két alapvető érv támasztja 
alá az ellátás deinstitualizációjának törekvését: 
a felhasználók életminőségének előtérbe helye-
zése és az ellátórendszerek fenntarthatóságá-
nak növelése.

Az EU iránymutatása szerint az intézményi ellá-
tással szemben előnyben kell részesíteni az ott-
honápolást. A mögöttes gondolat az, hogy biztosí-
tani kell, hogy az idősek, de ide tartoznak a fogya-
tékkal élők és speciális igényű gyerekek is, minél 
tovább saját otthonukban részesüljenek ellátás-
ban, mert ez minden szereplő számára előnyö-
sebb és hozzájárul ezen rétegek sikeresebb tár-
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ellátandó feladataikon keresztül ezt a problémát 
leginkább a szívükön viselték. 

Hogyan működik a Lab?
Mindenki számára ismerős a Facebook, a Google 
vagy – hogy egy magyar példát említsünk – a 
Prezi neve, amelyek mind startupként kezdték a 
karrierjüket. A startup kifejezést több értelem-
ben is használják világszerte. Legtágabb értelem-
ben induló vállalkozást jelent. Kicsit pontosab-
ban nagy növekedési potenciával bíró, innovatív 
vállalkozásként lehetne definiálni ezt a jelensé-
get. A startup időszak magas rizikóval jár piac-
fajtától függetlenül és a vállalkozások magas szá-
zalékú sikertelenségét eredményezi. Sok jó ötlet-
ről maradna le a piac, hogy ha az éppen megala-
kuló cégek, jó ötletek azonnal az öldöklő verseny 
közepette találnák magukat. Az inkubátorhá-
zak vagy inkubációs programok célja, hogy az 
induló ötleteknek fizikailag is helyet biztosítsa-
nak (ingyen vagy kedvezményes feltételekkel) és 
emellett üzleti-szakmai tanácsadással segítsék 
a termékek, szolgáltatások piacra juttatását. Az 
innovációs Lab-ekben épp ezen van a hangsúly, 
hogy egy olyan platform jöhessen létre, amelyben 
az innovációs ötlettel rendelkező csapatok kellő 
támogatásban részesüljenek ahhoz, hogy vállal-
kozásukat beindíthassák. 

Miben más egy szociális innovációs 
Lab, mint egy „piaci”?
Mikor az ember hagyományos laboratóriumok-
ról hall, rögtön a természettudományos kísérle-
tek ugranak be neki, ahol a tudós laboratóriumi 
vizsgálatokat végez. A természettudományos labo-
ratóriumok esetében a kérdésekre adott válaszok 
általában a tényleges laboratóriumban találhatóak 
meg. Ez a szociális laboratóriumok esetében nincs 
így, mert az ilyen jellegű Lab-ek létezése maga a 
kísérlet. A szociális laboratóriumok teret teremte-
nek a kölcsönös tanuláshoz interaktív folyamatok 
révén, bevonva az érdekeltek egy heterogén cso-
portját, amelyben a társadalom különböző szerep-
lői vannak képviselve. Teret teremtenek továbbá 
a tudás- és ötletcserék számára, ahol az érdekelt 
felek új ötleteket kapnak a felelősségteljes kuta-
tás és innováció kísérletezéssel történő elvégzé-

séhez. A komplex kihívások kezelése során elen-
gedhetetlen olyan stratégiák alkalmazása, ame-
lyek megoldást kínálhatnak ezekre a kérdésekre, 
és a szociális laboratóriumok lehetőséget adnak 
az interaktív folyamatok elősegítéséhez. Elenged-
hetetlen, hogy résztvevők elkötelezettek legyenek 
egy cél iránt, és hajlandóak legyenek a cél érde-
kében erőfeszítéseket tenni. Egy szociális Lab-be 
a megvalósítás felé vezető út sohasem egyenes, 
hanem tele van kacskaringókkal. Fontos, hogy a 
résztvevők ne féljenek a kudarctól, mert a buk-
kanok az innováció részei. Innováció nem léte-
zik kudarc nélkül és a kudarcból rengeteget lehet 
tanulni és profitálni. A szociális laborok termé-
szetének része, hogy meg kell határoznia, hogy 
mi az, ami működik és mi nem. Megeshet, hogy 
egy innovációs csapat félúton rájön arra, hogy az 
ötlete nem működik, ilyenkor nyugodtan változ-
tathat rajta és újrakezdheti a folyamatot. 

Amiben nagyban különbözik egy szociális Lab 
egy IT Lab-től –  amelyben például egy újabb 
telefonos applikációt fejlesztenek a piacra –, az 
az, hogy a szociális Lab esetében elsősorban egy 
társadalmi probléma megoldásán dolgoznak a 
résztvevők és nem azon, hogy profitot termelje-
nek. Természetesen a szociális Lab-ek esetében 
is fontos a fenntarthatóság, de esetükben a pénz-
ügyi források inkább állami támogatásokból vagy 
társadalmi befektetésekből származnak. 

Külföldi példa szociális Lab-re
Dánia fővárosában, Koppenhágában 16 évig (2002-
2018) működött a világ első és egyben legsikere-
sebb szociális laboratórium kísérlete. A MindLab 
kormányokkal, közalkalmazottakkal és más válto-
zást szorgalmazó szereplőkkel dolgozott együtt a 
kormányzás újragondolásában, és az ötletek meg-
valósításában, hogy az állam mindenkiért működ-
jön. MindLab tulajdonképpen, mint a dán kor-
mány innovációs csapata dolgozott és ezzel pél-
dát mutatott más kezdeményezéseknek. Tehát 
ezt a szociális Lab-et a kormány finanszírozta és 
bezárására is akkor került sor, amikor a kormány 
úgy döntött, hogy elérte a MindLab a célját. Leg-
főbb módszereik az együttalkotás (co-creation), a 
design által vezetett innováció és a rendszer-gon-
dolkodás voltak (system thinking). 
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Dániában ma több laboratórium működik 
másutt, nem utolsósorban helyi (városi) szinten, 
például Dánia második legnagyobb városában a 
CFIA (Aarhusi Innovációs Központ); a dán önkor-
mányzati szövetség pedig szolgáltatástervezési 
programot működtet az önkormányzatok számára.

Egy másik fontos fogalom: társadalmi 
vállalkozók – kik is azok a társadalmi 
vállalkozók (social entrepreneurs)
A társadalmi vállalkozás fogalmát úgy tudnánk 
meghatározni, mint egy olyan a tevékenység faj-
tát, amely innovatív megoldások révén valamely 
társadalmi problémára kíván választ nyújtani. 
A társadalmi vállalkozó elhivatott abban, hogy 
társadalmi értéket teremtsen. A társadalmi vál-
lalkozók világszerte a legkülönbözőbb szervezeti 
formákban működnek és tevékenységükkel bevon-
ják a kis és nagy, új és régi, vallási és világi, non-
profit, for-profit és hibrid szervezeteket. 

Míg az üzleti vállalkozók a teljesítményt jel-
lemzően a profit és a megtérülés dimenzióiban 
értékelik, addig a társadalmi vállalkozók a tár-
sadalom számára előálló pozitív hatást is figye-
lembe veszik. A társadalmi vállalkozások jellem-
zően különböző társadalmi, kulturális és környe-
zetvédelmi problémák megoldását kísérlik meg. 
A társadalmi vállalkozásokat általában a nonpro-
fit szektorhoz társítják, és az önkéntesség szerepe 
sem elhanyagolható. 

Milyen módszereket alkalmazunk 
a D-Care Lab Budapestben?  
Pár szóval a lean startup, agilis és 
design thinking módszertanról
A lean startup a vállalkozás- és termékfejlesztés 
egy módszertana. Ennek a módszertannak az a 
lényege, hogy általa le lehet rövidíteni a termék-
fejlesztési ciklusokat és így gyorsan ki lehet derí-
teni egy adott üzleti modellről, hogy életképes-e. 
Az induló vállalkozások nagyon nagy százaléka 
(90%) kudarcot vall, és ezt jobb minél előbb kide-
ríteni, mert így lehetőség van minél előbb vál-
toztatni. Sok vállalkozás olyan termékekkel lép 
a piacra, amire senkinek sincs szüksége. 

A módszertant először a japán Toyota autó-
gyár alkalmazta, hogy minél kevesebb veszteség 

(felesleg) keletkezzen fejlesztés és gyártás köz-
ben, és olyat állítsanak elő, ami a vevő számára 
érték (minden más ugyanis szintén veszteség). 
Ez a szó szerint sallangmentes (=lean) termék-
fejlesztés hatalmas lökést adott a háború után 
erőforráshiánnyal küszködő Toyotának – ezért 
is nagyon könnyen adaptálható az alapvetően 
erőforráshiányos állapotból induló cégeknek, a 
startupoknak.

Ezt a metodológiát később Eric Rise ültette át 
a startup ökoszisztémára. A termékfejlesztési 
ciklusokat a lehető legrövidebbre kell szorítani, 
és minél hamarabb mérni kell, hogy a megoldás 
érték-e a fogyasztó számára, működik-e; ameny-
nyiben nem, azonnal változtatni kell.

A lean startup tudományos megközelítést kínál 
az induló vállalkozások létrehozására és működ-
tetésére, valamint arra, hogy a segítségével az 
ügyfelek gyorsabban az általuk vágyott termé-
kekhez jussanak.

Egy másik módszer, amit a magyar Lab-ban 
fogunk használni az úgynevezett design thinking, 
vagy magyarul designgondolkodás. Ez tulajdon-
képpen egy tervezői gondolkodás, amely egyre 
nagyobb népszerűségnek örvend az üzleti élet-
ben, ugyanakkor vitathatatlan létjogosultságra 
tett szert a magánélet és a személytervezés vonat-
kozásában is. 

Ha egy olyan új szituációba kerültünk, amely-
ben nincsenek jól működő terveink, eszközeink, 
ebben az esetben fel kell vennünk egy tervezői 
attitűdöt és professzionális tervezőként kell gon-
dolkodnunk és helytállnunk. A designgondolko-
dás lényege, hogy nem pedig a korábbi gyakorla-
tokra, már meglévő folyamatokra és technológi-
ákra koncentrálunk, hanem azokra a stratégiai 
döntésekre melyek segítségével a felhasználói 
út meghatározására, létrehozására és bejárására 
nyílik lehetőség. A designgondolkodás az inno-
váció és a meglévő ismeretek egyidejű hasznosí-
tása, mindez úgy, hogy a felhasználót/fogyasztót 
és az ő igényei vannak a középpontban.

A harmadik módszertan amely felhasználásra 
kerül a Lab-ben az az agilis módszertan. Az agilis 
módszertan egy vezetési eljárás, amely lehetővé 
teszi, hogy a cégek reagálni tudjanak a folyama-
tos üzleti változásokra. Terjedését az indokolja, 



ÖNkormányzat | második negyedév www.toosz.hu54

Projektek

hogy a módszertan jó választ ad a mai korra jel-
lemző bizonytalanságra és komplexitásra. A mód-
szertan használatával ugyanis általánosságban is 
gyorsabb a termékfejlesztés. Ez a fajta projektme-
nedzsment a munkát helyezi a középpontba. Ez 
teszi lehetővé, hogy a csoport rendszeresen ref-
lektáljon az azonnali szükségletekre, és szükség 
szerint módosítsa a folyamatot. Az agilis stílus 
alkalmazásával hatékonyabb, fenntarthatóbb és 
támogató környezetet hozhat létre, amelyben min-
denki a legjobb tudása szerint dolgozhat.

D-Care Lab Budapest indulása
TÖOSZ az év elején tette közzé a felhívást, amely-
ben innovációs csapatok jelentkezését várta a 
budapesti innovációs Lab-be. Az egyetlen kitétel 
az volt, hogy legyen egy jó ötlet és mögötte elkö-
telezett csapattagok, akik hajlandóak egy éven 
keresztül együtt dolgozni egy új otthonápolási 
termék kifejlesztésén. 2021.Minden önkormány-
zat megkapta a felhívást e-mailben és hírlevél-
ben többször is. Partnereken keresztül megkap-
ták idősügyi szervezetek, más Interreges projek-
tek szereplői is. 21 pályázat érkezett be (3 esetében 
duplikátum). Velük a bemutatkozó beszélgetésre 
2021. március 19-én került sor. 

A bemutatkozó beszélgetés után 15 innovációs 
csapat került kiválasztásra. A felhívásra eredeti-
leg az önkormányzatokon kívül társulások, kis-
vállalkozások, magánemberek jelentkezését vár-
tuk. A módszertanok iránymutatásait megfogadva 
nyitva tartottuk a lehetőséget bárkinek, hogy 
jelentkezzen. A termékfejlesztés, amely során egy 
új innovatív otthonápolási termék kerül megalko-
tásra és tesztelésre 6 workshop alatt történik meg. 

Nagy büszkeségünkre a 15 csapat közül 11 önkor-
mányzati csapat. Lakosság számban 255 ezer 
embert fednek le összesen ezek a települések, 
melyek között 1 fővárosi kerület, 7 város, 1 nagy-
község és 41 község található. A többi csapat ala-
pítvány vagy startup vállalkozás. A Lab program 
6-12 hónapot vesz igénybe, és lehetővé teszi a csa-

patok számára, hogy önállóan dolgozzanak meg-
oldásukon. A laboratóriumi program a következő 
szakaszokat tartalmazza: 

1. egy adott otthoni gondozási szolgáltatás / 
termék szükségletének (pl. étel házhoz szál-
lítás) azonosítása és empatizálás a felhasz-
nálói csoporttal;

2. az azonosított igény kiváltó okainak megér-
tése és új megoldásokat kitalálásának elkez-
dése;

3. ötletek csoportosítása és osztályozása, és a 
prototípusok készítésének megkezdése;

4. a prototípusok tesztelése;
5. egy üzleti modell kifejlesztése a prototípu-

sos megoldások számára;
6. prototípusok és az üzleti modell megosztása 

potenciális üzleti partnerekkel és társadalmi 
befektetőkkel.

Az első workshop 2021. május 21-én volt a 
Zoom on. A D-Care Lab Budapest munkáját 3 
mentor/tréner segíti, akik mindannyian nagy 
tapasztalattal rendelkeznek a tréningek, termék-
fejlesztés, tanácsadás és üzleti tanácsadás terü-
letén. Az első workshopon a résztvevők a cél-
csoport igényeinek felméréseinek módszereivel 
ismerkedtek meg. Például a persona kutatás és 
empátia térkép készítésének rejtelmeibe kerültek 
bevezetésre a résztvevők. Nagyon fontos, hogy 
az innovációs csapatok felmérjék a célcsoportot, 
akik számára a terméket fejlesztik és a valódi igé-
nyeket célozzák meg az új termékükkel/szolgál-
tatásukkal. A második workshopra 2021. június 
17-én került sor, amelynek a keretében a csapatok 
a célcsoport kutatást folytatták: a célcsoportnak, 
vagyis annak a meghatározása, hogy ki az ügyfél 
nagyon fontos, mert enélkül könnyen olyan ter-
mék kerülhet kifejlesztésre, amelyre nincs is valós 
igény. Csak a célcsoport részletes felmérése által 
adódik arra lehetőség, hogy olyan termék szü-
lessen, amely valóban az ügyfelek igé nyei re van 
szabva. Ehhez több interjú és empátia térkép elké-
szítése szükséges. 
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Levegőszennyezettségmérő 
berendezések mintaprojekt 
Nagykovácsiban
Szerző: Fegyveres Fiskál Gábor, a TÖOSZ környezet- és klímavédelmi tanácsnoka

A jogszabályok régóta tiltják a hulladékok égetését, ennek ellenére a mai napig 
sokan gyújtanak be az éghető hulladékokkal, például építési bontásból származó 
ablakkeretekkel, vegyszerkezelt fával, sőt háztartási szemetet és műanyagot is 
használnak tüzelőként, avagy avart égetnek dacolva akár a helyi rendeletekkel 
is. Nagykovácsi Nagyközség Képviselő-testülete ezért úgy döntött, hogy 11 db 
levegőszennyezettségmérőt szereltet fel a település közterületein, érvényre juttatva 
a lakosság tiszta levegőhöz való jogát és elvárását.

A háttér
Jelenleg zajlik Nagykovácsiban a Levegőszennye-
zettség mérés és csökkentés című mintaprojekt, 
amelynek közreműködői Nagykovácsi Nagyköz-
ség Önkormányzata, a Codecluster Kft., a Dipol 
Humánpolitikai Intézet Kft., a Budapesti Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem és az Eszterházy 
Károly Egyetem.

Az emberi szükségleteknek legismertebb 
modellje a Maslow-piramis, amelynek az alsó 
részein helyezkednek el az alapvető fizikai szük-
ségletek és a személyes biztonság. Éppen ezért, 
nekünk, megválasztott településvezetőknek az 
a kötelességünk, hogy a közösség minden itt élő 
tagja ki tudja elégíteni ezt az alapvető szükség-
letét, hiszen a létfeltételeink többsége, egyben a 
földi életünk elengedhetetlen komponense is, az 
úgynevezett alapvető környezeti tényező: a tiszta 
levegő és a tiszta ivóvíz. 

Az emberi egészség és a környezet védelme 
érdekében az Európai Tanács direktívákat dolgo-
zott ki és vezetett be a levegőminőségi standard-
ekre vonatkozóan, amelyre alapozva az Európai 

Bíróság deklarálta a tiszta levegőhöz való jogot 
minden uniós állampolgár számára.

Erre tekintettel a magyar kormány is átül-
tette a magyar jogrendszerbe a jogsértés alap-
jául szolgáló irányelvet. A direktíva határérté-
keket határoz meg a szennyezés koncentrációira 
azért, hogy a levegő minőségét fenn lehessen tar-
tani. Például a szálló porra (PM10) 50 µg/m3 napi 
határértéket állapítottak meg, melyet egy évben 
maximum 35 napon lehet túllépni, míg a nitro-
gén-dioxid átlagos éves értékét 40 µg/m3 határ-
értékben szabályozták. 

Az OECD (2018) megállapítása szerint: „Magyar-
országon 2000 óta jelentősen csökkent a kén- és 
nitrogénoxidok, az ammónia és a nem-metán illé-
kony szerves vegyületek kibocsátása.” Ugyanak-
kor: „A közlekedésből és a lakóépületek fűtéséből 
származó részecske kibocsátás növekedett, ami a 
városi levegőminőség romlását okozta. A PM2.5- 
és ózon-expozíció miatt bekövetkező korai halá-
lozás nemzet-gazdasági költségét a bruttó hazai 
össztermék (GDP) 9%-ára becsülik, ami a máso-
dik legmagasabb érték az OECD-ben.”
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De hogyan néz ez ki a hétköznapokra vetítve: Ha 
a szomszédunk olyan tevékenységet végez, amely 
szerintünk, sérti a tiszta levegőhöz való jogunkat, 
akkor jogainkat birtokvédelmi eljárás során érvé-
nyesíthetjük, hiszen a szomszéd az ingatlan hasz-
nálata során köteles tartózkodni az olyan maga-

tartástól, amellyel másokat zavarna. A Polgári 
Törvénykönyv szerint egy éven belül lehet kérni 
a jegyzőtől az eredeti birtokállapot helyreállítá-
sát, egy éven túl a bírósághoz fordulhatunk ilyen 
esetben. A zavarás tényéről lehet fényképet vagy 
videót készíteni és azt se felejtsük, hogy levegő-
tisztaság-védelmi bírság kiszabására is lehetősége 
van a jegyzői feljegyzés alapján a megyei környe-
zetvédelmi hatóságnak, nyílt téren 100 000 Ft, míg 
zárt tűztérben 300 000 Ft értékben.

A döntés okai és motivációi
A levegőszennyezettségmérő berendezések elhe-
lyezését több szempont is indokolta. Egyrészt 
Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának 
operativitását meghatározza, hogy haladnunk 
kell a korral, így amikor az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium Digitális Jóléti Program 
(DJP) a modern faluprogram vízióját elénk tárta, 
amelynek első lépése a digitális adatgyűjtés lehe-
tősége volt, megragadtuk a lehetőséget. 

Kiszelné Mohos Katalin polgármester: 
„A lakosság természetes elvárása, hogy a kihí-

Füstölgő kémény

Nagykovácsi
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vásokra megfelelő válaszokat adjunk, de ne csak 
lekövessük, hanem meg is előzzük a trendeket! 
Mindenképp előny az új technológiák beveze-
tése, hiszen a települések között van egy egészsé-
ges verseny: minden polgármester azt szeretné, 
ha az ő lakóhelye lenne a legjobb, ha az ő tele-
pülésén lenne a legelégedettebb lakosság. Ehhez 
nagyban hozzájárulhatnak az okosváros megol-
dások. Az országban az első olyan falu vagyunk, 
ahol a levegő-szennyezettség-mérő szenzorok az 
egész települést lefedik.” 

Második szempont a falu földrajzi adottsága volt. 
Két „hegy” között található a beépített területek 
többsége, amely a téli fűtési időszakban, szélcsen-
des időben magas szállópor koncentrációt ered-
ményez. Harmadik ok az elvárás, a lakosságunk 
többsége évek óta ezen igényekkel lépett fel a veze-
tés felé, ami családvédelmi szempontból és a kom-
fort iránti igényükből is egyaránt indokolt, hiszen 
a népességünk több mint negyede gyermekkorú.

Negyedszer, a légszennyezés évszaktól függet-
lenül komoly egészségügyi kockázatot jelent, ami 
önmagában is indokolttá teszi a levegőszennyezés 
eseti vagy rendszeres mérését, amit csak erősít, 
hogy a légszennyezés súlyos gazdasági károkat is 
okozhat. Ötödször, a település vezetése számára 
nem állt rendelkezésre átlátható, rendszerezett, 
valós idejű elemzés a térség levegőjének minősé-
géről. Hatodszor, minden helyi rendeletet igazí-
tani szükséges az országos szabályokhoz. Heted-
szer és talán a legfontosabb, a lakosság érzéke-
nyítése és szabálykövetése a rendeletekhez való 
alkalmazkodása terén.

A megoldás
Nagykovácsi önkormányzata már évek óta foglal-
kozott a levegőminőség problémakörével, hiszen 
a Tiszta Levegő Törvény (1956, Anglia) alapján, az 
egészséges levegőhöz való jutás alapvető emberi 
jog és ennek megfelelően a települések levegő-
minőségének mérése, annak ismerete, minden 
önkormányzattól elvárt kötelezettség. A rend-
szeres téli és a gyakori nyári szmog, valamint a 
lakosság különböző fórumokon való kérései és 
jogos háborgásai konkrét lépésekre sarkallták 
a döntéshozókat. Lépni kellett a szállópor kon-

centráció és a károsanyag kibocsátás csökken-
tése érdekében, mind a mérés, mind a rendele-
tek szintjén és ismertük Peter Drucker osztrák 
fejlesztési szakértő szavait: „ami nem mérhető az 
nem menedzselhető”, így rögzítenünk kell az elté-
rést, amihez mérőeszközök és adatok kellenek. 
Nem elég tudni, bizonyítani is kell!

Az elmúlt 5 év eseményei, válasz a lakossági 
igényekre:

 – Az önkormányzat mobil mérőeszközök 
bevonását kezdeményezte a levegőtiszta-
sági értékek megismerésére és rögzítésére. 

 – Lakossági fórum szervezése (Fűts okosan! a 
Herman Ottó Intézet és a Dipol Humánpo-
litikai Intézet közreműködésével).

 – Lakossági fűtési- és energiagazdálkodási 
fórum megtartása (Polgármesteri Teadél-
után).

 – SWOT analízis készítése (települési Klíma-
stratégia Workshop keretében).

És ekkor jelentkezett nálunk a Digitális Jóléti 
Program támogatásával a BeyondPort Kft., az 
általuk kifejlesztett mérőműszerrel. Az Aeroqmet 
mérőszenzor egy ún. vezetéknélküli szenzorháló-

A mérőműszer
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zat, amelynek adatai alapján dedikált alkalma-
zásban válik megjeleníthetővé a település levegő-
minősége, közel valós időben, központilag tárolva, 
feldolgozva és visszakereshetővé téve az informá-
ciókat. Az alaptermék mérési profilja hőmérsékle-
tet, páratartalmat, légnyomást és szállópor-kon-
centrációt mér, ami tovább bővíthető széndioxid, 
szénmonoxid, ammónia mérésére is.

A további lépések:
 – Az igények és elvárások összegzése, a nagy-
kovácsi döntéshozók a környezetvédelmi 
szakértőkkel közösen meghatározták a leg-
előnyösebb településfejlesztési döntéseket. 

 – A stratégiai célok megvalósítását megala-
pozó megoldások költségeinek felmérése.

 – Nagykovácsi Nagyközség Önkormány-
zatának Képviselő-testülete Magyaror-
szágon elsőként hozott határozatot arról, 
hogy a település levegőtisztaságának meg-
őrzése érdekében 11 mérőberendezést és 
az általuk közvetített adatok feldolgozásra 

alkalmas szervert telepít a nagyközség 
területén. 

 – Egyeztetés az egyes szolgáltatókkal (áram, 
hírközlés stb.) a műszaki berendezések 
elhelyezésére.

 – A műszerek beüzemelése, az adatrögzítés 
megkezdése.

Az ismert protokoll
I. A település környezet-, és klímavédelmi rende-
leteinek aktualizálása

 – Vizsgálat, elemzés és aktualizálás.
II. A településrendezési eszköz készítéséhez, a 

település által az állami nyilvántartásokból besze-
rezhető adatbázisok

 – Ingatlannyilvántartás térképi adatbázis: 
Földrészlet, Művelési ág, Épület réteg  – 
SHP formátumban.

 – 1:10 000 méretarányú szintvonal - SHP for-
mátumban.

 – Digitális domborzatmodell  – Geotiff for-
mátumban.

Nagykovácsi mérőműszereinek elhelyezése
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 – Ortofotó – Geotiff formátumban.
 – MEPAR felszínborítás – SHP formátumban.

III. A település saját településfejlesztési, telepü-
lésrendezési, településüzemeltetési célokat szol-
gáló adatforrásai

 – Településszerkezeti terv.
 – Építési övezetek.
 – Település környezeti viszonyai, pontszerű, 
vonalas, és diffúz szennyező források, ipari, 
üzleti helyszínek, közeledési viszonyok, jár-
műforgalom.

 – Közlekedés, parkolás rendjét megalapozó 
vizsgálatok.

 – Zöldfelület rendjét, kialakítását megala-
pozó vizsgálatok.

 – Közterület-alakítási tervek.
 – Település társadalmi, demográfiai adatbá-
zisai: népesség, kor, jövedelem, életminőség 
szerinti eloszlása, nappali/állandó népes-
ség, ingázás.

 – Település humán szolgáltatási intézménye-
inek elhelyezkedése.

 – Település ipari övezeteinek, gazdasági sze-
replőinek elhelyezkedése.

 – Település környezetvédelmi vizsgálatai, leve-
gőtisztaság, zajvédelem, hulladékkezelés.

 – Fennálló környezetvédelmi konfliktusok, 
problémák, lakosság, környezetvédők leve-
gőminőségi prioritásai.
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Lezárult  
a „Fertő-táj ékkövei” 
projekt
Szerző: Hajós Anna

A Fertő-tó, valamint az azt övező táj és települé-
sei 2001-ben elnyerték az UNESCO Világörök-
ség megtisztelő címet. Magyarország és Auszt-
ria közösen érte el ezt az eredményt, mivel a tó 
túlnyomó része osztrák terület, ám közös a nem-
zeti parki védelem. A siker nem véletlen, hiszen a 

környék népi építészete, értékes műemlékei, gaz-
dag régészeti öröksége, szőlő és borkultúrája, vál-
tozatos növény és állatvilága csodálatra készteti 
az ide érkezőt.

2004-ben megalakult a Fertő-táj Világörök-
ség Magyar Tanácsa Egyesület az érintett önkor-
mányzatok révén, hogy megőrizzék, fenntart-
sák és bemutassák kincseiket. 2017 májusában 
támogatási igényt nyújtottak be a Széchenyi 2020 
program GINOP-7.1.6-16 Világörökségi helyszí-
nek fejlesztése pályázatra a Magyar Turisztikai 
Ügynökség együttműködésével. A cél a kulturá-
lis örökség helyszín egyediségét és vonzerejét fel-
használva turisztikai funkcióval bővíteni és fenn-
tartható módon hasznosítani, attrakcióvá alakí-
tani a térség értékeit. Nyertek 406 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást, amelyből hat 
helyszínen valósítottak meg fejlesztéseket. A hat 
helyszínből öt önkormányzata tagja a TÖOSZ-
nak. Az általános céljuk, hogy komplex, inter-
aktív szolgáltatásokat nyújtó vonzerővel növel-
jék az idelátogatók számát és költését, a tartóz-
kodási idejük meghosszabbítását. 

Fertőboz kilátója, egyúttal a tó körüli legma-
gasabb pontja a Gloriett, és a hozzá vezető 330 
lépcső újult meg ebből a projektből, amelynek 
a lebonyolításában fontos szerepet töltött be a 
helyi önkormányzat. A panoráma látványa mel-
lett, mint Kutrucz Gyula polgármester lapunk-
nak elmondta, a helyszín a település leglátványo-Kutrucz Gyula polgármester, Fertőboz
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sabb és legismertebb része, amely megörökítette 
az építéséhez fűződő érdekes emléket is: 1802-
ben itt találkozott gróf Széchényi Ferenc, akinek 
a nevéhez a Széchényi könyvtár megalapítása is 
fűződik, a magyarok által tisztelt József nádor-
ral. A továbbiakban tervezik itt kerékpár tároló 
és pihenőhely kialakítását. 

Hidegség község a helyiek szerint a lelki fürdő 
az élő vizek kertjében. Különlegessége a Papkert, 
amely szakrális és meditatív helyszín egyszerre. 
Dévényi Zoltánné polgármester végigvezetve a 
megújult terrakotta gyalogúton, ismertette érté-
keiket. Valódi édenkert ez a terület 21 forrásával, 
sokfajta diófájával, madárvilágával. A sétautak 
kis fahidakon vezetnek át, közben táblákon bib-
liai idézetekkel, eljutva egy barlanghoz, amely-
ben a fatimai csodahely egykori magyar tisz-
telendőjétől kapott Mária szobor áll. Ez fontos 
kegyhelye az itt élőknek és az ide érkező zarán-
dokoknak egyaránt. Előtte kis teret alakítottak 
ki a szertartásokhoz. Nem messze építettek egy 
filagóriát, amely alkalmas esküvők és keresztelők 
tartására. A pihenésére szolgál a friss forrásvíz-
zel táplált Kneipp-ösvény, akár mezítláb is végig 

lehet haladni a folyami kaviccsal bélelt területen, 
frissítve a testet és a lelket.  

Fertőhomok tájháza 2014-ben elnyerte „Az év 
tájháza” megtisztelő címet. Radovits Tibor alpol-
gármester a kiállított népi értékek bemutatása 
során ismertette, hogy a XVI. század óta élnek 
itt horvátok, akik még az ősi nyelvüket őrzik. Az 
önkormányzat 2001-ben megvásárolta és felújí-
totta a műemlékvédelem alatt álló épületet, hogy 
bemutassa a sajátos kultúrájú nemzetiséget. Az 
épület lett a település életének egyik kiemelkedő 
központja, rendezvényhelyszín. A projekt támo-
gatásának köszönhetően tovább bővült, szabad-
téri színpad és nézőtér várja a koncertekre, elő-
adásokra és táncbemutatókra érkezőket. Az udva-
ron foglalkoztató épült, kemencével, a pajtában 
pedig a térségre jellemző mezőgazdasági eszkö-
zök láthatóak. Maga a ház bemutatja a horvátok 
egykoriéletének helyszínét, használati tárgyait.

Hegykő a Fertő-tó körüli kerékpárút egyik fon-
tos állomása, az EuroVelo 13-nak is része. Az egy-
kori Széchényi birtok nem véletlenül kapcsolódik 
ehhez a sporthoz. Széchenyi István és Wesselényi 
Miklós Angliában ismerkedett meg a kerékpáro-
zással, haza is hozták Magyarországra; így kezdő-
dött a biciklizés az országunkban. Szigethi Ist-
ván polgármester „Mariska néni házában”, amely 
most a projekt révén már multifunkciós turiszti-
kai információs pont szerepet kapott, arról beszélt, 
hogy éppen a kerékpárosok számára kívántak itt 
pihenőhelyet kialakítani, lettek kerékpáros-barát 
szálláshelyek, vendéglátóhelyek, amelyekről ebben 
az épületben minden adat megtudható. Ötlete-
ket adnak az érdekes környékbeli programokhoz, 
hajózáshoz, a helyi gyógyfürdőhöz, a természet-
védelmi terület látogatásához.

Sarród tájháza kincsként őrzi az egykori gyé-
kényfonáshoz kapcsolódó mesterségeket. Kora-
beli eszközök bemutatása mellett – egy régi csép-
lőgép is szerepel ezek között – a hétköznapokkal 
is ismerkedhet a látogató a házban és annak kert-
jében kialakított interaktív kiállításon. A nyert 
összeg felhasználása során figyeltek a fenntartha-
tóságra is: napelemek biztosítják az energiaszük-
ségletet, a saját kútból kiépített öntözőrendszert 
működtetnek. Tervezik továbbá a későbbiekben 
a gyékénytárgyak árusítását is.Dévényi Zoltánné polgármester, Hidegség
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Fertőszéplak ad otthont a Peisonia – ez volt a 
Fertő-tó római kori neve – látogatóközpontnak. 
Magának az épületnek is kiemelkedő szerepe van 
a tájban. Egykor Esterházyak, majd Széchényiek 
éltek benne; itt született Széchényi Ferenc, Szé-
chenyi István édesapja. A kastély másfél szá-
zadon keresztül volt a család lakóhelye. Kóbor 
Attila polgármester ismertette a község szá-
mára fontos épületek mai felhasználását. Köz-
tük a később magtárrá alakított kastély ad most 
a nyert összegből otthont annak a kiállításnak, 
amely segít az utazóknak felkészülni a látniva-
lókra. Óriási, a padlaton elhelyezkedő, körüljár-
ható térkép ábrázolja a tavat és a környező tele-
püléseket, mind a magyar, mind az osztrák olda-
lon. Megismerhetik az itteni, egyedi értékeket, a 
növény-, és állatvilágot, találkozhatnak a borkul-
túrával, a nemzetiségi kultúrával, a helyi – főúri 
és paraszti – építészet emlékeivel. Itt lehet veze-
tett túrákat is foglalni. 

További érdekesség, mint a projektet ismer-
tető Taschner Tamás ügyvezetőtől megtudtuk, 
hogy többnyelvű verzióban készült „világörök-
ségi útlevéllel” és letölthető idegenvezetéssel is 
segítik a turistákat, sőt az összegyűjtött pecsé-
tekért ajándékkal is gazdagodnak. Készült emlé-

keztető kifestő füzet a legkisebbeknek, és pros-
pektus a felnőtteknek.

Kóbor Attila polgármester, Fertőszéplak
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A közösségi együttélési rendeletek szorosan a 
megváltozott szabálysértési jog határán helyez-
kednek el, részben ebből eredően pedig megalko-
tásuk és alkalmazásuk terén rengeteg a bizony-
talanság. A cikk szerzői a jogszabályi környezet 
azon elemeit kívánják bemutatni, amelyekből a 
szabályozás körüli bizonytalanságok fakadnak, 
illetve olyan szempontokat kívánnak ismertetni, 
amelyek révén a közösségi együttélés alapvető sza-
bályaira vonatkozó helyi rendeletek megalkotá-
sának és alkalmazásának törvényessége, egysé-
gessége biztosítható.

Jogtörténeti előzmények, 
a felhatalmazással kapcsolatos 
alkotmányossági aggályok
A Szabstv. módosítása ellenére 2012-ben valójá-
ban nem szűnt meg az önkormányzatok lehető-
sége arra, hogy közrendvédelmi szabályokat alkos-
sanak helyi szinten, ugyanis a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény (Mötv.) felhatalmazó rendelkezései alapján 
2012. április 15-től kezdődően a képviselő-testü-
letek hatáskörébe került az ún. tiltott, közösség-
ellenes magatartások és kirívóan közösségelle-
nes magatartások meghatározásának és szank-
cionálásának lehetősége. Az alapvető jogok biz-

A közösségi együttélés 
alapvető szabályai – avagy 
mi sérti jobban a közérdeket: 
a rendezetlen udvarok vagy 
a keretek nélküli  
helyi rendeletalkotás?
Szerzők: Jovánovics Eszter – Landgraf Erna

A helyi közösségekben érvényesítendő együttélési normák kikényszerítésére irányuló 
önkormányzati jogalkotás és szankcionálási jogkör 2012 előtt a szabálysértések 
területén érvényesült. A 2012. évi II. törvény (Szabstv.) azonban megszüntette az 
önkormányzatok szabálysértési rendelet alkotására és szabálysértési hatósági jogkör 
gyakorlására irányuló jogkörét, és kizárta az önkormányzati rendeleti szabályozás 
lehetőségét. A Szabstv. hatályba lépését követően azonban felhatalmazást kaptak az 
önkormányzatok az ún. közösségi együttélés alapvető szabályainak megalkotására 
és e szabályok megszegéséhez kapcsolt szankciórendszer kialakítására. 
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tosa kezdettől fogva alkotmányosan aggályosnak 
tartotta a Mötv. vonatkozó szabályozását, ezért 
széles körben vizsgálta a releváns önkormány-
zati rendeletalkotási és jogalkalmazói gyakor-
latot (AJB-6727/2012. számú jelentés). Az alap-
jogi biztos vizsgálódása során arra a következ-
tetésre jutott, hogy a Mötv. felhatalmazásának 
hatására a helyi önkormányzatok közösségelle-
nesként kezdték szankcionálni azokat a maga-
tartásokat, amelyekről korábban a szabálysér-
tési tényállások keretében rendelkeztek. Ez pedig 
ahhoz vezetett, hogy a Szabstv. által már szabály-
sértésnek minősített cselekmények és mulasztá-
sok megjelentek a helyi rendeletek közösségelle-
nes magatartásra vonatkozó szabályai között is, 
újraszabályozva a törvény által már rendezett kér-
déseket. Az önkormányzatok működésének tör-
vényességi felügyeletét ellátó megyei kormány-
hivatalok is hamar észlelték a jogalkotásról szóló 
2010. évi CXXX. törvény (Jat.) többszintű szabá-
lyozást tiltó 3. §-ába ütköző rendeletalkotási gya-
korlatot, és számtalan esetben törvényességi fel-
hívást bocsátottak ki a releváns önkormányzati 
rendeletek kapcsán. Mindezekre tekintettel az 
alapjogi biztos 2012-ben absztrakt utólagos nor-
makontroll lefolytatását kezdeményezte az Alkot-
mánybíróság előtt, és kérte – többek között – a 
vonatkozó Mötv. szabályok alaptörvény-ellenes-
ségének megállapítását, és ezek megsemmisítését. 

Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB hatá-
rozatában (ABh1.) megsemmisítette az Mötv. 
vonatkozó szakaszait, és meghatározta azt a szem-
pontrendszert, amely mentén megítélhetők az 
önkormányzati jogalkotás alkotmányos korlátai 
és meghatározhatók a képviselő-testületet fel-
hatalmazó törvényi rendelkezésekkel szemben 
támasztott követelmények a jogbiztonság tük-
rében. Az ABh1. megállapította, hogy az „Mötv. 
vitatott rendelkezései arra hatalmazzák fel a helyi 
önkormányzatokat, hogy megtiltsanak – e szabá-
lyozás hiányában – jogellenesnek nem minősülő 
magatartásokat, és represszív szankciókat helyez-
zenek kilátásba a tilalmak megszegőivel szemben. 
Azaz, a helyi önkormányzatok anélkül kaptak fel-
hatalmazást, hogy a jogalkotó hatáskör terjedel-
mét, annak kereteit a törvény szabályozná. [...] 
A felhatalmazásnak ez a módja lehetőséget ad az 

önkormányzatnak arra, hogy önkényesen éljen a 
közhatalom gyakorlására szóló felhatalmazásá-
val, a közösség érdekeinek valódi sérelme nélkül, 
állami kényszereszközökkel avatkozzon be a terü-
letén élő polgárok életébe.” Az Alkotmánybíróság 
abban a kérdésben is osztotta az alapjogi biztos 
álláspontját, miszerint tovább növeli a visszaélések 
kockázatát a tény, hogy a szabályozás eredménye-
ként az önkormányzatok érdekeltté váltak a minél 
gyakoribb és magasabb összegű bírságok kiszabá-
sában, mivel a közösségellenes magatartás tanú-
sítása esetén kiszabott bírság teljes mértékben a 
helyi önkormányzat bevételét képezte. Ez a gaz-
dasági érdek akár magára a rendeleti szabályozás 
kialakítására is hatással lehet, hiszen minél szé-
lesebb körben határoz meg a helyi önkormányzat 
tilalmakat, annál több lehetőséget teremt a saját 
bevételszerzésére. Összességében az Alkotmány-
bíróság arra a következtetésre jutott, hogy a kirí-
vóan közösségellenes magatartás meghatározá-
sára és szankcionálására vonatkozó rendeletalko-
tási felhatalmazás nem felel meg a jogbiztonság és 
az annak elemét képező normavilágosság követel-
ményének sem, mivel a szabályozás alapján nem 
értelmezhető, hogy az önkormányzat származékos 
jogalkotói hatásköre mely magatartásokra terjed 
ki, továbbá nem adottak azok a keretrendelkezé-
sek sem, amelyek anyagi jogi garanciákat nyújta-
nának a megbírságolt érintettek számára. Így pél-
dául nem került meghatározásra, hogy az önkor-
mányzatok pontosan mely jogalanyok magatartá-
sát szabályozhatják, és hogy a szankciók kiszabása 
objektív vagy szubjektív felelősségen alapul. 

Habár a kifogásolt szabályokat az Alkotmánybí-
róság megsemmisítette, az alapvető jogok biztosa 
már AJB-6727/2012. számú jelentésében is utalt rá, 
hogy az önkormányzati szankcionálás újabb lehe-
tőségét jelenti az Mötv. közösségi együttélési ren-
deletek megalkotására vonatkozó felhatalmazása, 
amely 2013. január 1-jén, vagyis másfél hónappal az 
imént tárgyalt alkotmánybírósági határozat kihir-
detését követően lépett hatályba [Mötv. 8. § (1) bek. 
b)  pont és (2) bek.]. A gyakorlat és az élő jog azt 
mutatja, hogy ezek a szabályok valóban pontosan 
ugyanazokat a problémákat és aggályokat vetik fel, 
mint a korábban megsemmisített közösségellenes 
magatartásokra vonatkozó szabályozás: az Mötv. 
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szabályai továbbra sem tartalmazzák a felhatal-
mazás alkotmányos kereteit, a közösségi együtt-
élés alapvető szabályai pedig számtalan esetben 
magasabb szintű jogszabály – tipikusan a Szabstv. – 
által már szabályozott tárgykörökre vonatkoznak. 
Bár az alapjogi biztos – és a Kúria Önkormányzati 
Tanácsa – 2013-ban ismét a Mötv. vonatkozó sza-
bályai alaptörvény-ellenességének vizsgálatára irá-
nyuló indítványt nyújtott be az Alkotmánybíróság-
hoz arra hivatkozással, hogy azok sértik az Alap-
törvény B) cikk (1) bekezdésében foglalt jogállami-
ság elvét a parttalan rendeletalkotási felhatalmazás 
és a megfelelő anyagi jogi garanciák hiányában, az 
Alkotmánybíróság ezúttal nem fogadta el ezeket 
az érveket, és 29/2015. (X. 2.) AB határozatában 
(ABh2.) visszautasította az indítványokat. A testület 
figyelmen kívül hagyta a korábbi, 38/2012. (XI. 14.) 
AB határozatában lefektetett szempontokat, és arra 
az álláspontra helyezkedett az ügyben, miszerint 
összeegyeztethető a jogállamiság elvével, hogy a 
rendeletalkotásra vonatkozó törvényi felhatalma-
zás nem jelöli ki a felhatalmazás kereteit, mivel az 
Alaptörvény időközben hatályba lépett negyedik 
módosítása alkotmányos alapot teremtett az Mötv. 
szabályozásához. Az ABh2. által hivatkozott módo-
sítás értelmében „törvény vagy helyi önkormányzat 
rendelete a közrend, a közbiztonság, a közegészség 
és a kulturális értékek védelme érdekében, a közte-
rület meghatározott részére vonatkozóan jogelle-
nessé minősítheti az életvitelszerűen megvalósuló 
közterületi tartózkodást” [XXII. cikk (3) bek.]. Ez a 
bekezdés az Alkotmánybíróság megítélése szerint 
általánosságban kibővítette a helyi önkormány-
zatok jogalkotási autonómiáját, így egy általános 
felhatalmazás, amely a jogalkotás kereteit nem 
határozza meg, önmagában véve nem ellentétes 
az Alaptörvénnyel. Mivel az Mötv. felhatalmazó 
szabálya tartalmazza a felhatalmazás címzettjét 
és tárgyát, a testület megítélése szerint elegendő, 
ha annak kereteit az Alaptörvény jelöli ki, ennek 
pedig az alapvető jogok korlátozásának feltételeit 
rögzítő Alaptörvény I. cikk (3) bekezdés eleget tesz. 

Az ABH2.-höz fűzött különvéleményeket meg-
fogalmazó alkotmánybírák és e cikk szerzői sze-
rint azonban a 29/2015. (X. 2.) AB határozat követ-
keztetése nem helytálló, a jelenlegi szabályozás 
a korábbi, közösségellenes magatartások megha-

tározására és szankcionálására vonatkozó felha-
talmazáshoz hasonlóan hézagos, alkotmányjogi-
lag aggályos, a jogbiztonság és normavilágosság 
követelményének nem tesz eleget. Végső soron 
az Mötv. a bizonytalanságokat és a potencális 
visszaélések lehetőségét a legkevésbé sem orvo-
solta, ahogy az Alaptörvény negyedik módosítása 
sem. Ahogy erre Dr. Kiss László alkotmánybíró 
is rámutatott különvéleményében, a Jat. 3. §-ában 
nevesített kodifikációs alapelv, hogy azonos vagy 
hasonló életviszonyokat szabályozási szintenként 
lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell sza-
bályozni. Épp ezért, „mivel a Mötv. – és nem az 
Alaptörvény – tartalmazza a közösségi együtt-
élés szabályaira vonatkozó partikuláris jogalko-
tás során a felhatalmazás jogosultját és tárgyát, a 
partikuláris jogalkotás kereteit is a Mötv.-ben kell 
szabályoznia a jogalkotónak”, nem pedig az Alap-
törvényben. A különvéleményből fontos kiemelni 
azt a megállapítást is, miszerint a normavilágos-
ság követelményével messzemenően ellentétes az 
olyan határozatlan jogfogalmak használata, mint 
a „közösségi együttélés alapvető szabályai”, amely 
a gyakorlatban korlátlan életviszonyt és terüle-
tet érinthet, így a szabályozás önkényes, mércéi 
pedig lényegében kontrollálhatatlanok lehetnek. 
Dr. Czine Ágnes alkotmánybíró különvéleményé-
ben hangsúlyoz egy további – a cikk írói számára 
különösen fontos – szempontot, miszerint a fel-
hatalmazás nem önmagában annak általános jel-
lege miatt alaptörvény-ellenes, hanem azért, „mert 
a felhatalmazás módja kizárja, hogy az önkor-
mányzatok egyértelműen fel tudják mérni a sza-
bályozás alkotmányos kereteit, és akadályozza, 
hogy a törvényességi felügyeleti szervek hatáskö-
rüket megfelelően tudják gyakorolni”.

A 29/2015. (X. 2.) AB határozat születése óta 
eltelt időszakban kialakult helyi rendeletalkotási 
gyakorlat igazolni látszik a különvéleményekben 
megfogalmazott aggályokat. Ahogy erre Nagy 
Marianna is rámutat1, „az önkormányzatok éltek a 

1 Dr. Nagy Marianna: Szabálysértés versus közösségi 
együttélés szabályainak megszegése – avagy miért hiány-
zik az önkormányzatok szabálysértési jogköre? Krimino-
lógiai Közlemények, 2019. https://www.kriminologia.hu/
files/kiadvany/2019/kk_79_nagymar.pdf (2021.05.13.)
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törvény adta felhatalmazással, de nem tudtak jól 
élni vele, mert a felhatalmazás nem csak alaptör-
vény-ellenes, hanem jogpolitikailag és főként dog-
matikailag rossz, és az elérni kívánt céllal ellenté-
tes. [...] A rosszul feltett kérdésre adott legrosszabb 
válaszok egyike az önkormányzati szabálysértési 
jogkör megszüntetése, és annak alaptörvény-elle-
nes helyettesítése volt. Ezzel az átalakítással nem 
csak a szankció neve, hanem a lényege, a tartalma 
változott meg”. Azon túlmenően, hogy továbbra 
sem ad egyértelmű eligazítást a Mötv. arra vonat-
kozóan, hogy a közösségi együttélés szabályai mely 
magatartásokat, élethelyzeteket szabályozhatják, 
komoly problémát jelentenek a szankciórendszer 
dogmatikai bizonytalanságai is. Míg korábban, a 
szabálysértési hatósági jogkör gyakorlása kereté-
ben az önkormányzatok szabálysértési bírságot 
szabtak ki, ami mindig egy személyhez kötött, 
szubjektív felelősségen alapul, addig a közösségi 
együttélési szabályok megszegőit az önkormány-
zat közigazgatási bírsággal sújthatja, amely egy 
„csak a jogsértés tényére alapozó, objektív bír-
ságfajta [...], elméletileg szervezetekkel szemben 
is kiszabható”. Nagy Marianna utal arra is, hogy 
a közigazgatási bírságok esetében a felelősségi és 
eljárási szabályok rendezése a közigazgatási sza-
bályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. 
törvény (Szankc. tv.) feladata lenne, ennek elle-
nére e kérdésekben „a Szankc. tv. nem ad útmu-
tatást, ezért az önkormányzatok által szabályoz-
ható objektív közigazgatási bírságok esetében a 
jogállamiság feltételeinek megfelelő anyagi jogi 
szabályok megalkotása a képviselő-testület fel-
adatává és felelősségévé vált”, a Szankc. tv. így 
lényegében csak „tovább fokozta a bizonytalan-
ságot, ahelyett, hogy rendet tett volna a dogma-
tikai káoszban”. 

A közösségi együttélési rendeletekkel 
szemben támasztott követelmények
Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az Mötv. 
felhatalmazásának módja tehát nem alaptörvény-
ellenes, ezért az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése 
szerint, a törvény által nem szabályozott helyi tár-
sadalmi viszonyok rendezésére, és törvényi felha-
talmazás alapján a helyi önkormányzat képviselő-
testületének egyaránt lehetősége van az együtt-

élés szabályait helyi szinten, a helyi sajátosságo-
kat figyelembe vevő jogalkotással szabályozni, 
feltéve, hogy a szabályozás megfelel az Alaptör-
vény és a Jat. előírásainak. A közösségi együttélési 
rendeletek esetén ugyanakkor az Alkotmánybí-
róság szerint az egyes rendeletek Alaptörvény-
nyel és más jogszabályokkal való összhangja ese-
tenként vizsgálandó, ennek keretében az is, hogy 
a rendeletek az Alaptörvény I. cikkének megfe-
lelően az egyes alapjogokat a közösségi együtt-
élés alapvető szabályaira hivatkozva ténylegesen 
más alapvető jog érvényesülése vagy valamely 
alkotmányos érték védelme érdekében, a feltét-
lenül szükséges mértékben, az elérni kívánt cél-
lal arányosan, az alapvető jog lényeges tartalmá-
nak tiszteletben tartásával korlátozzák-e, miként 
az is, hogy a helyi sajátosságok megalapozzák-e a 
tilalmazott magatartásokat és azok jogkövetkez-
ményeit (Abh2. [42] pont).

A szabályozás lehetséges tartalmára vonatko-
zóan további lényeges támpontokat nyújt az Mötv. 
javaslatához fűzött indokolás: „Az emberi közössé-
gek akkor életképesek, akkor élhető egy település, 
ha megvannak és működnek az együttélés alap-
vető íratlan és írott szabályai. Az ilyen normákat 
jelentős részben a helyi sajátosságok alakítják, 
generális érvényű taxatív felsorolásuk lehetetlen. 
Arra azonban van lehetőség, hogy a képviselő-tes-
tület – széles körű társadalmi támogatottsággal – 
a legalapvetőbb szabályokat rendeletbe foglalja és 
megszegésüket – szigorúan alkotmányos keretek 
között – szankcionálja.”

Az önkormányzati rendeletek jogszerűségéhez 
elengedhetetlen a Jat. rendelkezéseinek – különö-
sen a többszintű szabályozást tiltó 3. §-ának – a 
betartása is, amely azt is rögzíti, hogy jogszabály-
ban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy 
olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogsza-
bály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. 
E körben utalnunk kell a Kúria Köf.5032/2017/4. 
számú határozatában megállapítottakra is, misze-
rint meghatározott cselekmény vonatkozásában 
a többes jogkövetkezmény kilátásba helyezése 
önmagában nem jogellenes, hiszen elvileg egy-
idejűleg különböző felelősségi alakzatok valósul-
hatnak meg (szabálysértési felelősség, kárfelelős-
ség, objektív felelősség stb.). Ugyanazon felelős-
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ségi alakzat tekintetében a többes szankcionálás 
azonban már sérti a jogbiztonság elvét, ezáltal 
az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésével ellenté-
tes. A Kúria álláspontja szerint, ha ténylegesen 
teljesen azonos a tényállás és a felelősségi alak-
zat is, akkor a Jat. 3. §-a miatt a helyi szabályo-
zás jogellenes. Ha nem teljesen azonos, de nem 
tisztázott, hogy pontosan mi az eltérés alapja és 
ennek indoka, akkor a Jat. 2. § (1) bekezdés sze-
rinti normavilágosság követelménye sérül. A Kúri-
ának a tárgyban hozott határozatai alapján egy-
értelmű, hogy csak azokban az esetekben indo-
kolt az önkormányzati rendeletalkotás, ha nincs 
magasabb szintű jogszabály, amely lefedné, magá-
ban foglalná a helyi közösség által sérelmezett 
normaszegést. A legtöbb esetben azonban van 
ilyen magasabb szintű szabály.

A rendezett lakókörülmények 
alapjogokat sértő szabályozása
E cikk szerzői, mint a Társaság a Szabadságjo-
gokért jogvédő szervezet (TASZ) jogászai eddig 
összesen tíz megye (Baranya, Békés, Borsod-
Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-
Bihar, Heves, Nógrád, Somogy, Szabolcs-Szat-
már-Bereg és Tolna) valamennyi településének 
közösségi együttélési rendeletét tekintették át 
2019-ben és 2020-ban annak érdekében, hogy az 
illetékes megyei kormányhivatalok figyelmét fel-
hívják rá, ha a rendeleti szabályok a felhatalma-
zás céljának, illetve az Alaptörvény rendelkezé-
seinek nem felelnek meg, vagy a Jat. szabályait 
sértik többszintű szabályozást létrehozva. Tekin-
tettel arra, hogy a rendeletek többségében talál-
ható az otthon háborítatlanságához, a magán-
szférához való jogot korlátozó, a rendezett lakó-
környezet előírására vonatkozó szabály, munká-
juk során elsősorban ezekre fókuszáltak, és az 
alapjogsértő szabályokra közérdekű bejelenté-
sek keretében hívták fel az illetékes megyei kor-
mányhivatalok figyelmét, kérve, hogy bocsássa-
nak ki törvényességi felhívást a jogellenes sza-
bályok megsemmisítése érdekében. A rendezett 
lakókörnyezetre vonatkozó szabályok sokszor a 
lakóingatlanok (tehát magánterület) rendezett-
ségére, tisztaságára vonatkoznak, amely hatósági 
ellenőrzés keretében szemrevételezhető, a kötele-

zettség megszegői pedig közigazgatási bírsággal 
sújthatók. A szabályok változatosak, a mellékhe-
lyiségek tisztántartásától kezdve, a kutyaház fer-
tőtlenítésén át a fű hosszúságának maximalizálá-
sáig számtalan kérdésre vonatkozó előírások fel-
lelhetők a helyi rendeletekben.

Az ingatlan rendezettségére, különösen a lakás-
belső higiéniájára vonatkozó közösségi együtt-
élési szabályok belépnek adott település lakosai-
nak intim szférájába, és otthonukra vonatkozóan 
állapítanak meg rajtuk számon kérhető előíráso-
kat. Az ingatlantulajdonosok lakásának belseje, 
annak higiéniája azonban nincsen összefüggés-
ben semmilyen közérdekkel, sőt, az a magán-
szféra és a védett otthon immanens eleme, és 
mint ilyen, az Alaptörvény és törvények által 
egyértelműen védett a beavatkozással szemben. 
Ezek a szabályok lényegében azt engedik meg az 
önkormányzatoknak, hogy a lakosok életmódját 
szabályozzák és ellenőrizzék, azt is, ami ingat-
lanuk falain belül történik. Ez sérti az Alaptör-
vény VI. cikk (1)-(2) bekezdésében foglalt magán- 
és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, 
valamint az otthon nyugalmát, végső soron pedig 
az Alaptörvény II. cikkében foglalt emberi mél-
tósághoz való jogot. 

A magánszférához való jogot az Alkotmánybíró-
ság az emberi méltósághoz való jog „egyik elemé-
nek”, „aspektusának” nevezte, a 30/2017. (XI. 14.) 
AB határozatában pedig felhívta a figyelmet a „tár-
sas együttélésből fakadó kötelezettségek végső hatá-
rára, az emberi méltóság sérthetetlenségére.” Az 
Alaptörvény hetedik módosításának elfogadásával 
a korábbiakhoz képest még erősebb hangsúlyt kap 
Magyarországon a magánélet védelme. A módo-
sításhoz fűzött indokolás kiemeli, hogy a magán-
szféra jogok és egyéb alapvető jogok kollíziója ese-
tén nyomatékosan kell figyelembe venni a magán-
szféra jogok fokozott védelmét. A módosítás és az 
ahhoz fűzött indokolás alapján leszögezhető, hogy 
az Alaptörvény hetedik módosításával az Alap-
törvény VI. cikke immár a korábbinál is hangsú-
lyosabb és erősebb védelmet nyújt a magánszfé-
rának és az otthonnak. Az indokolás kifejti, hogy 
a magánszféra jogok védelmi köre kiterjed arra a 
térbeli szférára is, amelyben a magán- és családi 
élet kibontakozik. 
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A magánélethez való jog, mint alapjog korláto-
zására az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdése alap-
ján csak törvényben van lehetőség, önkormány-
zati rendeletben nem. Emlékeztetünk arra, hogy 
a közösségi együttélési rendeletek megalkotására 
felhatalmazást adó Mötv. célja szerint az önkor-
mányzatok olyan szabályokat alkothatnak, ame-
lyek a helyi közösség békés és zavar nélküli együtt-
élését biztosítják, a közösségi érintkezés színte-
rein, nem pedig a közösség elől elzárt magánte-
rületeken, a település lakosainak otthonában.

Míg a lakásbelső tisztasága semmilyen köz-
érdekkel nem áll összefüggésben, a telekhatá-
ron belüli udvar, kert tekintetében már valóban 
jelentkezhet mérlegelendő igény a magánszféra 
jogok korlátozására. Itt már megjelenhetnek olyan 
közegészségügyi és más szempontok, amelyek a 
jog eszközével való beavatkozást indokolhatják a 
szomszédok és a környéken lakók jogainak vagy 
alkotmányosan igazolható közérdekek védelmé-
ben. E szabályok egy része mellett azonban kizá-
rólag esztétikai érvek szólnak, ide tartoznak azok 
a tisztántartási szabályok, amelyek például a fű 
maximális hosszúságára vagy a nem allergizáló 
gaztól való megtisztításra vonatkoznak és a város-
kép rontását hivatottak megelőzni. A kert tiszta-
ságát előíró egyes önkormányzati rendeleti sza-
bályok túlterjeszkednek a közparkok és közterü-
letek határán, belépve a magáningatlanok terüle-
tére, ezzel olyan alapjogokat korlátozva, amelyre 
alkotmányosan csak nagyon szűk körben van fel-
hatalmazásuk. Különösen igaz ez annak az alkot-
mánybírósági elvnek a hangsúlyozásával, misze-
rint alapjogot korlátozó aktus esetén különösen kis 
súllyal esik latba valamely elvont közösségi érték, 
ha csupán ennek védelme az alapjogkorlátozás 
indoka. A településkép esztétikáját szolgáló elő-
írások tehát nem állhatják ki a magánélet sért-
hetetlenségéhez, cselekvési szabadsághoz, tulaj-
donhoz való alapjogok korlátozásának próbáját. 

Az ingatlan udvarának tisztántartásához kap-
csolódó szabályok másik csoportja már nem csak 
esztétikai megfontolások mentén születik. E körbe 
tartoznak a kert megművelésének kötelezettségét 
előíró helyi rendeleti szabályok. A kert megmű-
velése már nem pusztán rendben tartást jelent, 
hanem annál jóval többet, olyan kötelezettséget, 

ami nyilvánvalóan a magánszférához való jogot, 
a cselekvési szabadságot és a tulajdonnal való 
rendelkezést is korlátozza. E körben utalunk rá, 
hogy rendezett lakókörnyezetre és a kert meg-
művelésére vonatkozó kötelezettségeket nem-
csak közösségi együttélési rendeletek formájá-
ban, hanem szociális ellátások igénybevételének 
feltételeként is szabályoznak önkormányzatok. 
A Kúria Köf.5.008/2013/6. számú határozatá-
ban megállapítottak analógiaként alkalmazha-
tók a hasonló közösségi együttélési szabályokra: 
„az Ör. magatartási szabályai a kerthasznosítás 
konkrét módját, a hasznosítandó terület négy-
zetméterben megadott méretét, a hasznosítás 
mikéntjét, a termelendő konyhakerti növények 
konkrét megjelölésével bezárólag határozzák meg. 
E szabályok eldöntik a segélyezett – és családja – 
helyett, hogy a kert mekkora hányadát, hogyan, 
az elvégzendő munkálatok milyen sorrendje mel-
lett és milyen növényzet beültetésével hasznosít-
hatja. Az Ör. támadott rendelkezései túlmutatnak 
a helyi közösség által észlelhető, a lakókörnyezet-
tel szemben a rendezettség külsődleges elvárásai-
nak kritériumain. Mélyen behatolva a magánszfé-
rába, az Ör. e szabályai normatív erővel kíván-
ják meghatározni a tulajdonnal való rendelkezés 
részleteit. Nem tagadható természetesen a saját 
célra megtermelt javak önfenntartásban játszott 
szerepe, de a normává merevített előírások rész-
ben meghaladja az érintett Önkormányzat jogal-
kotói jogkörének törvényi kereteit, részben pedig 
– az öngondoskodás Alaptörvényben, Mötv.-ben 
és Sztv.-ben meghatározott követelményét félre 
értelmezve, stigmatizáló – a jog társadalmi sze-
repétől idegen, nevelő célzatot mutatnak.”

A szerzők fenti meglátásaival többségében2 
azok a kormányhivatalok is egyetértettek, ame-
lyek a törvényességi vizsgálatot már lefolytatták a 
Társaság a Szabadságjogokért közérdekű bejelen-
tését követően. A Békés Megyei Kormányhivatal 

2 Egyedül a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal nem ér-
tett egyet a szerzők által jelen cikkben és a közérdekű be-
jelentésben is felsorakoztatott érvekkel sem a lakásbelső 
rendezettségére vonatkozó kötelezettségek előírásával, 
sem a kert és udvar tisztántartásával kapcsolatban, állás-
pontja szerint ugyanis ezek a típusú kötelezettségek köz-
egészségügyi és környezeti károk megelőzését célozzák.
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19 közösségi együttélési rendeletből 14 esetén, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
a megtámadott 32 rendeletből 31 esetén, a Bara-
nya, Nógrád, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Megyei Kormányhivatalok valamennyi közös-
ségi együttélési rendelet esetén törvényességi 
felhívással éltek, amelyekre a cikk szerzői figyel-
müket felhívták, míg a Tolna Megyei Kormány-
hivatal a 26 megtámadott rendeletből 25 eseté-
ben járt el így. A Győr-Moson-Sopron és Heves 
Megyei Kormányhivatalok csak a lakásbelső tisz-
tántartását előíró szabályok esetén értettek egyet 
a közérdekű bejelentésben foglalt szempontokkal, 
így ezek megsemmisítésére felhívták az érintett 
képviselő-testületeket. 

Egyéb alapjogokat sértő, speciális 
rendeleti szabályok
Szemben a rendezett lakókörülményekre vonat-
kozó, a tárgyalt rendeletekben általában megta-
lálható szabályokkal, előfordulnak a közösségi 
együttélési rendeletekben néha egészen speciá-
lis, alapjogokat sértő szabályozások is. 

A Kúria Köf.5.047/2016/2. számú határozatá-
ban például a miskolci rendelet azon szabályával 
foglalkozott, amely szerint több százezer forint 
közigazgatási bírsággal volt sújtható, aki életvi-
telszerű lakhatásra nem alkalmas ingatlanban 
biztosított lakhatási lehetőséget más természe-
tes személy számára. A rendelet szerint ahhoz, 
hogy az ingatlan életvitelszerű lakhatásra alkal-
mas legyen, feltétel volt, hogy az ingatlanban 
lakó, illetve lakni kívánó személyek száma alap-
ján az egy főre eső lakrész alapterületének mér-
téke érje el a hat négyzetmétert. A Kúria ebben 
az ügyben kimondta, „az az önkormányzati sza-
bályozás, amely a közösségi együttélés szabálya-
inak megsértését állapítja meg akkor, ha vala-
kire nem jut 6 m2 élettér (...) a társadalmi hely-
zet alapján történő megkülönböztetésre vezet (de 
sérti az esélyegyenlőség elvét is a szociális, okta-
tási lehetőségekhez való hozzáférés magyarországi 
lakóhelyhez kötöttsége alapján). Az önkormány-
zatoknak is figyelembe kell venni az Alaptörvény 
XV. cikk (4) bekezdését, amely szerint Magyaror-
szág az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkó-
zás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti.” 

Emellett a határozat az Alaptörvény XIII. cikkében 
garantált tulajdonhoz való jog sérelmét is megál-
lapította azzal kapcsolatban, hogy a rendelet sze-
rint a közösségi együttélés alapvető szabályaiba 
ütköző magatartást követett el az ingatlan tulaj-
donosa, bérlője, az ingatlan felett más jogcímen 
rendelkezni jogosult, ha életvitelszerű lakhatásra 
nem alkalmas ingatlanban biztosított lakhatási 
lehetőséget más természetes személy számára. 
A Kúria szerint a tulajdonnal való rendelkezés 
korlátját fogalmazta meg ez a szabály, miközben 
önmagában a lakhatási lehetőség biztosításának 
szankcionálása mögött nem mutatható fel legitim 
cél. „Bár az Ör. 12. § (1) bekezdése nem minden, 
csak az életvitelszerű lakhatásra nem alkalmas 
ingatlanban történő lakhatás biztosítását szank-
cionálja, azonban ez, a rendelkezési jog korláto-
zása szempontjából nem releváns: amennyiben az 
ingatlan nem alkalmas az életvitelszerű lakha-
tásra (pl. életveszélyes) a jogrendszer más szank-
ciói lépnek be, amelyek értelemszerűen kiállják 
a tulajdonkorlátozás próbáját (pl. az emberi élet 
védelme érdekében).”

A fentinél is speciálisabb volt az az ásotthalmi 
rendeleti szabály, amely alaptörvény-ellenességé-
nek megállapítását és megsemmisítését az alap-
vető jogok biztosa kérte az Alkotmánybíróságtól. 
A támadott rendelkezés szerint tilos volt a müez-
zin tevékenysége, az egész testet és fejet takaró 
burka, nikáb és csador viselése, tilos volt minden 
olyan propaganda-tevékenység, ami a házasságot 
nem férfi és nő kapcsolataként mutatja be, továbbá 
a családi kapcsolat alapjaként nem a házassá-
got, illetve a szülő-gyermek viszonyt ismeri el. 
Az Alkotmánybíróság a szabályt megsemmisí-
tette, a 7/2017. (IV. 18.) AB határozatában hang-
súlyozta, hogy az önkormányzatok nem alkot-
hatnak közvetlenül alapjogot érintő, illetve kor-
látozó szabályozást, mivel az Alaptörvény I. cikk 
(3) bekezdése alapján az alapvető jogokra és köte-
lezettségekre vonatkozó szabályokat törvény álla-
pítja meg. A közvetlenül alapjogokat érintő, illetve 
korlátozó helyi önkormányzati rendeletben tör-
ténő szabályozás ugyanis oda vezetne, hogy egyes 
alapjogok gyakorlása önkormányzatonként eltérő 
feltételek mellett valósulhatna meg. A támadott 
szabályozás az Alkotmánybíróság szerint több 
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alapjog, így a lelkiismereti és vallásszabadság és 
a véleménynyilvánítás szabadsága közvetlen kor-
látozását célozta, ezáltal nem felelt meg az Alap-
törvény I. cikk (3) bekezdésében foglalt a törvé-
nyi szabályozást előíró feltételnek, ezért alaptör-
vény-ellenes.

Tipikusan közösségi együttélési 
rendeletben jogsértően 
újraszabályozott, alapjogot nem 
érintő tárgykörök
Még azokban az esetekben is, amikor a közösségi 
együttélés alapvető szabályai alapvető jogot nem 
érintenek, számtalan rendeleti szabály bizonyul-
hat jogellenesnek. Ennek elsődleges oka, hogy ezek 
a szabályok gyakran a Jat. 3. §-a szerinti párhuza-
mos szabályozás tilalmába ütköznek és sértik az 
Alaptörvény azon rendelkezését, miszerint önkor-
mányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet 
ellentétes [32. cikk (3) bek.]. E körben a szerzők a 
Tolna Megyei Kormányhivatal  által lefolytatott 
törvényességi vizsgálat megállapításait kívánják 
kiemelni, mivel e vizsgálat Tolna megye összes 
településének valamennyi közösségi együttélési 
rendeletére kiterjedt, a Társaság A Szabadságjo-
gokért által tett közérdekű bejelentésben foglalt 
magánszférát sértő szabályokon túl is. A szer-
zők utalnak arra is, hogy a Baranya Megyei Kor-
mányhivatal megítélése szerint szintén indokolt 
a közösségi együttélési szabályok teljeskörű felül-
vizsgálata, erre tekintettel az érintett települé-
sek jegyzőivel a törvényességi felügyeleti szerv 
egyeztetett, részükre széleskörű szakmai segít-
séget nyújtott. Az egyeztetés alapján az önkor-
mányzatok nem kizárólag a TASZ bejelentésében 
foglalt lakókörnyezeti rendezettséggel összefüggő 
rendeleti szabályokat fogják felülvizsgálni, hanem 
azt valamennyi, a Kormányhivatal által kifogásolt 
más rendelkezéssel együtt kezelik.3 A Kormány-
hivatal álláspontja szerint ezeknek a helyi rende-
leteknek az újragondolása megfelelő szakmai elő-
készítést és egyeztetést igényel valamennyi érin-
tett helyi társadalmi viszony kapcsán. A Somogy 

3 A Baranya megyei települések közösségi együttélési ren-
deletei módosításának előkészítése e cikk írásakor még 
folyamatban van, összesített eredményei nem ismertek.

Megyei Kormányhivatal álláspontja szerint is egy 
széleskörű egyeztetést igénylő kérdéskörről van 
szó, a jogalkalmazási kérdések körüli bizonyta-
lanságok orvoslása érdekében, ezért a Kormány-
hivatal a Miniszterelnökség Területi Közigazgatá-
sért Felelős Államtitkárságától kért állásfoglalást 
a jogalkalmazás egységesítése céljából. 4

Tolna megye területén a törvényességi vizsgá-
lat megkezdésekor, 2020 decemberében összesen 
58 közösségi együttélési rendelet volt hatályban. 
Ezek közül a kormányhivatal 33 rendelet eseté-
ben bocsátott ki törvényességi felhívást, felszó-
lítva az illetékes képviselő-testületet a jogsza-
bálysértő rendelkezések megsemmisítésére. Egy 
ilyen átfogó vizsgálat eredményei nyomán nyil-
vánvalóvá vált, hogy a szabályozás tárgya körüli 
bizonytalanságok miatt a közösségi együttélési 
szabályok az esetek többségében nem tesznek 
eleget azoknak a követelményeknek, amelyeket a 
29/2015. (X. 2.) AB határozat támaszt velük szem-
ben, és a helyi szabályok a Jat. előírásaival sok-
szor ellentétesek. 

A kormányhivatal megállapításai nyomán a 
jogellenes módon helyi szinten újraszabályozott 
legtipikusabb tárgykörök közé tartoznak a kör-
nyező lakókat potenciálisan zavaró magatartá-
sok, különösen a csendháborítás, a közterületen 
történő alkoholfogyasztás és a rongálás. Ezeket a 
magatartásokat számtalan rendelet vonta szabá-
lyozási körébe közösségi együttélési szabályként 
Tolna megyében annak ellenére, hogy e tényál-
lásokról a Szabstv. már rendelkezik. Tipikusnak 
mondható a különböző környezet- és állatvéde-
lemmel összefüggő kérdések újraszabályozása is 
ezekben a rendeletekben, úgy mint a vízszennye-
zésre, a fakivágásra, az égetésre és az állattartásra 
vonatkozó szabályok meghatározása helyi szin-
ten. Ezeket a kérdéseket azonban kivétel nélkül 
magasabb szintű jogszabályok – köztük a Szabstv., 
a környezet védelmének általános szabályairól 
szóló 1995. évi LIII. törvény és az állatok védel-
méről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. tör-
vény – már rendezik. Ehhez hasonlóan jellem-
zően megjelent a közterület beszennyezése mint 

4 Az állásfoglalás tartalma e cikk írásakor még nem 
ismert.
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a közösségi együttélés alapvető szabályaival ellen-
tétes magatartás. Bár ez valóban érinti a helyi 
közösséget, és ellentétes annak érdekeivel, ettől 
függetlenül a Szabtsv. szerinti köztisztasági sza-
bálysértés lefedi ezt a magatartást, ugyanennek 
a tényállásnak egy eltérő megnevezéssel történő 
újraszabályozása alacsonyabb szintű jogszabály-
ban tehát nem megengedett. A reklámelhelyezés 
szabályairól szintén számos esetben rendelkeztek 
közösségi együttélési szabályok, a különböző hir-
detmények és plakátok elhelyezésének szabályait 
azonban részletekbe menően rendezi a település-
kép védelméről szóló törvény reklámok közzététe-
lével kapcsolatos rendelkezéseinek végrehajtásá-
ról szóló 104/2017. (IV. 28.) Korm. rendelet, vagyis 
a reklámelhelyezésre vonatkozó helyi szabályok 
is magasabb szintű jogszabályba ütköznek. A leg-
gyakrabban előforduló tényállások közé tartoz-
nak a különböző közlekedéssel kapcsolatos maga-
tartások is, ez a tárgykör 18 helyi rendeletben is 
szerepelt Tolna megyében, annak ellenére, hogy 
a közlekedési szabályok tekintetében semmiféle 
helyi sajátosság nem merülhet fel, még elméleti 
szinten sem. A közlekedési szabályokat és azok 
megszegésének jogkövetkezményeit hézagmen-
tesen szabályozzák a Szabstv. és a közúti igaz-
gatásról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet. 
A közlekedéssel kapcsolatos szabályok között 
gyakoriak voltak a gépjárművel történő parko-
lásra vonatkozó rendelkezések. Ennek kapcsán a 
Kúria Köf.5.002/2019/5. számú határozatában meg-
állapította, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület 
Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2016. (I. 25.) rendeletének azon szabálya, amely 
a zöldterületre történő behajtást és az ott történő 
várakozást megtiltotta [8. § (2) bekezdés c) pont], 
azonos társadalmi viszony újraszabályozásával 
indokolatlanul többszintűvé tette a Szabstv.-ben 
már rögzített szabályozást. A rendelkezés meg-
semmisítését követően két évvel a zuglói önkor-
mányzat ismét megalkotta a zöldterületre történő 
behajtást megtiltó szabályt, ezúttal már közös-
ségi együttélési rendeletében, aminek kapcsán a 
Kúria Köf.5.011/2020/5. számú határozatában elvi 
éllel rögzítette, hogy amennyiben „a Kúria Önkor-
mányzati Tanácsa egy önkormányzati rendelkezés 
más jogszabályba ütközését megállapította, akkor 

nem lehetséges azonos jogszabályi környezet ese-
tén az érintett önkormányzat által másik önkor-
mányzati rendeletben e jogszabálysértő rendelkezés 
ismételt megalkotása, ellenben az önkormányzat 
a jogbiztonságra is különösen veszélyes jogalkotói 
joggal való visszaélést valósít meg.” Végül megem-
lítendők még a rovar- és rágcsálóírtásra, továbbá 
a hulladék tárolására vonatkozó önkormányzati 
rendeleti előírások, amelyek szintén nagyon gya-
koriak. Ezek a közegészségügyi kockázatokra ref-
lektáló rendeletek szintén nem kapcsolhatók helyi 
sajátosságokhoz, nem helyi közügyeket szabályoz-
nak, hanem törvény által már lefedett tárgykörö-
ket. A rovar- és rágcsálóirtási kötelezettség meg-
szegéséről a Szabstv. rendelkezik a fertőző beteg-
ség elleni védekezés elmulasztása körében [239. § 
(1) bek. b) pont], a hulladék felhalmozás és elszál-
lítás szabályait pedig rendezi a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. törvény. Az e tárgyköröket 
szabályozó rendeletek tehát egytől egyig ellen-
tétesek az Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésével, 
és sértik Jat. 3. §-ában rögzített párhuzamos vagy 
többszintű szabályozás tilalmát.

Záró gondolatok
Az alapvető jogok biztosa már 2012-ben felhívta 
a figyelmet arra, hogy az Mötv. közösségi együtt-
élési rendelet megalkotására felhatalmazó szabá-
lyai „továbbra sem tartalmazzák a felhatalmazás 
alkotmányos kereteit: a törvény nem ír elő sem e 
közösségi együttélési szabályok meghatározásával, 
sem pedig a jogkövetkezmények alkalmazásával, 
vagy éppen az eljárásrenddel kapcsolatban keret-
szabályokat [...]”. Az Mötv. vonatkozó szakasza-
inak hatályba lépése óta eltelt nyolc év alatt sem 
vált egyértelművé, hogy a közösségi együttélésnek 
voltaképp mely szabályai nevezhetők „alapvető-
nek”. Látva a megyei kormányhivatalok tömegé-
vel kibocsátott törvényességi felhívásait, a helyi 
önkormányzatok képviselő-testületei számára 
továbbra sem egyértelmű, hogy helyi jogalkotási 
kompetenciájuk pontosan hol kezdődik, és hol ér 
véget. Habár a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervek munkája az eddigi tapasztalatok szerint 
hatékonynak bizonyult a kérdésben, a jogalkotó 
számára intő jelként kell szolgáljon, hogy töme-
gével fordulnak elő alaptörvény- és törvényelle-
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nes helyi rendeleti szabályok Magyarország vala-
mennyi régiójában a jelenlegi szabályozás ered-
ményeként, és ez a jogállamiságból fakadó jogbiz-
tonság követelménye szempontjából is súlyosan 
aggályos. A 29/2015. (X. 2.) AB határozat érve-
lése szerint „előfordulhat tévedésre visszavezet-
hető alaptörvény- vagy törvénysértő értelmezés, 
sőt, akár szándékos törvénysértés is, mivel nem 
alkotható olyan szabály, amellyel ne lehetne visz-
szaélni”. E cikk szerzőinek meggyőződése azon-
ban, hogy olyan szabályokat lehet és kell is alkotni, 
amelyek a visszaéléseknek nem táptalajt bizto-
sítanak, hanem gátat szabnak, és amelyek nem 
teremtenek olyan bizonytalan helyzeteket, ahol 

a jóhiszemű helyi jogalkotó akár tudtán és akara-
tán kívül is könnyedén jogszabályba ütköző sza-
bályokat alkothat. Végső soron a közösségi – tár-
sadalmi – együttélés egyik legalapvetőbb szabálya 
épp a másoknak sérelmet okozó visszaélések meg-
előzésére való törekvés, ezért több mint célszerű 
lenne, ha a közösségi együttélés alapvető szabá-
lyaira vonatkozó törvényi keretek is e célt tarta-
nák szem előtt. De amíg ez nincs is így, elenged-
hetetlen, hogy a helyi jogalkotók a törvényesség 
és alkotmányosság jegyében járjanak el a közös-
ségi együttélési rendeletek megalkotása során. 
A szerzők bíznak benne, hogy jelen cikk ehhez 
nyújt szakmai segítséget.
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A Települési Önkormányzatok Országos Szö-
vetsége Küldöttgyűlése attól a céltól vezérelve, 
hogy a helyi önkormányzatok és érdekképvisele-
tük szolgálatában a TÖOSZ-ban kifejtett kiemel-
kedő érdemeket szerzett személyeket és szerve-
zeteket méltó elismerésben részesítse, valamint 
személyüket, szervezetüket és cselekedeteiket 
megfelelőképpen értékelve állítsa példaként a 
jelen és utókor elé, a Települési Önkormányza-
tok Országos Szövetsége kitüntetéseiről szóló 
1/2018. (V. 29.) Küldöttgyűlési Szabályzatában sza-
bályozta a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége által adományozható díjakat és azok 
adományozási rendjét.

Felkérjük a TÖOSZ-tag önkormányzatok tiszt-
ségviselőit és képviselő-testületi tagjait, hogy 
tegyenek írásos és indokolt javaslatot a díjazandó 
személyekre, szervezetekre.

Javaslatokat a következő díjak adományozá-
sára lehet tenni:

1. A KÖLLNER FERENC EMLÉKDÍJ-at a 
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője, 
önkormányzati képviselője vagy köztisztvise-
lője, a TÖOSZ Titkárságának dolgozója kaphatja.

A díj alapja a díjazásban részesített személy által 
az önkormányzatok érdekében a Szövetségben 
15 éven vagy annál hosszabb időn keresztül vég-
zett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a 
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy 
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke 
vagy főtitkára tehet.

A Köllner Ferenc Emlékdíjból évente egy kerül-
het kiosztásra. A Köllner Ferenc Emlékdíj okle-
vélből és egyedi tárgyjutalomból áll. 

2. A TÖOSZ EMLÉKPLAKETT díjat a TÖOSZ-
tag önkormányzat tisztségviselője, önkormány-

zati képviselője vagy köztisztviselője, a TÖOSZ 
Titkárságának dolgozója kaphatja. 

A díj alapja a díjazásban részesített személy 
által az önkormányzatok érdekében a Szövetség-
ben több éven keresztül végzett kiemelkedő, elis-
merésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a 
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy 
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke 
vagy főtitkára tehet. 

A díjból évente legfeljebb három kerülhet kiosz-
tásra. A díj oklevélből és emlékplakettből áll. 

3. A TÖOSZ EMLÉKLAP díjat a Szövetség 
munkáját segítő szervezet kaphatja. 

A díj alapja a díjazásban részesített szervezet 
által a TÖOSZ munkáját segítő több éven keresztül 
végzett kiemelkedő, elismerésre méltó tevékenység.

A díj odaítélésére írásbeli indokolt javaslatot a 
TÖOSZ-tag önkormányzat tisztségviselője vagy 
képviselő-testületi tagja, valamint a TÖOSZ elnöke 
vagy főtitkára tehet.

A díjból évente legfeljebb kettő kerülhet kiosz-
tásra. A díj oklevélből és emléklapból áll.

Az írásbeli javaslatokat 2021. július 31-ig lehet 
eljuttatni a TÖOSZ Titkárságára (elektronikusan 
a toosz@toosz.hu e-mail címre, papíralapon a 
TÖOSZ 1406 Budapest 76., Pf. 50. címre küldve). 
Az írásbeli javaslat űrlapmintáját a TÖOSZ Tit-
kársága kérésre e-mailben megküldi a javaslatot 
tenni kívánó személy részére.

A beérkezett írásbeli javaslatok közül a díjak 
adományozásáról az Elnökség legkésőbb a szep-
temberi elnökségi ülésén dönt. Az eddig kitünte-
tésben részesültek névsora megtalálható a TÖOSZ 
honlapján (http://xn--tosz-5qa.hu/szovetsegunk/
a-toosz/a-toosz-kituntetettjei-szabalyzatok/
kituntetettek/). 

TÖOSZ Titkársága

FELHÍVÁS a TÖOSZ kitüntetéseinek  
2021. évi adományozására 
vonatkozó javaslattételre
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PR-CIKK

NORDIKA
A karácsonyfa, ami jobb, mint az igazi.

Mi lehetne ikonikusabb, mint egy fenséges karácsonyfa az  
ünnepi időszakban?

Ki ne álmodott volna arról, hogy meglátja a világ legmagasabb 
karácsonyfáját?

Egy természetes fának azonban 30-40 év kell ahhoz, hogy elérje 
a 12 méter magasságot. 

Annak érdekében, hogy elkerüljük az erdőirtásban való  
részvételt és e fenséges fák kivágását,  feltaláltuk a NORDIKA fát. 

NORDIKA fáink annyira életszerűek, hogy összetéveszthetők a 
valódi, impozáns skandináv fenyőkkel, könnyen  

összeszerelhetők és tárolhatók. 

A gyártás során felhasznált robosztus anyagok hosszútávú befektetéssé teszik a Nordikát. 
Ez a fa személyre szabható és mindenekelőtt több évszakon keresztül újra felhasználható. 

Környezetvédelmi megközelítésünket egyszerű alapelvre alapoztuk: legalább annyi 
szén-dioxid-kibocsátás megakadályozása, amennyit felszabadítunk a Nordika fa gyártásához. 
Ehhez csak biokompatibilis anyagokat használunk, amelyeket életük végén újrahasznosítunk. 

Idei évtől a Nordika Fenyőfa mellett,  
elkészítettük a Nordika motívumokat is.
Beltéri és kültéri használatra is ajánljuk,  

PVC mentes, előre megvilágított és 100% Led.

Válassza Ön is idén a Nordikát, a környezetvédelem jegyében.

www.fenydekoracio.hu 






