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Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok Program 

 

A Példát átadó gyakorlatok pályázatát – a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok Programját a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége (TÖOSZ) az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia 

Szakértői Központja együttműködésével hirdette meg 2008-tól 

folyamatosan. 2013-tól a megvalósításában részt vesz a Magyar 

Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 

Belügyminisztérium, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

A program célja 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Program célja a legjobb 

önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más 

önkormányzataival, esetleg a nemzetközi szakmai közélettel is. 

Az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, illetőleg az ilyen 

megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és tapasztalatának 

terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok körében jobb 

közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb színvonalú 

teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett tudásátadási 

folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat segíti, amelyek új 

megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a gyakorlatokat 

kialakították. A tudásátadás nemcsak írott formában, hanem nyílt napokkal 

és a kollégákkal való konzultáció során valósul meg. E konzultációkon kitűnő 

új ötleteket kaphat az átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok 

továbbfejlesztésére. 

A címmel járó díj mellett olyan hivatalos elismerésben is részesülnek az 

önkormányzatok, amely az önkormányzati dolgozók és helyi lakosok 

büszkesége lesz. 

A program hozadéka lehet az is, hogy a helyi közösségek fejlődésének segítése 

érdekében felhívja a központi kormányzat figyelmét az erős és felelősségteljes 

önkormányzatok, továbbá a jobb önkormányzati feladatellátás és az 

innovációk támogatásának szükségességére. 
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Pályázati témák és pályázatok száma 2008-2015 

Jellemzően minden évben egy egyes pályázati témákban eltérő számú pályázat 

érkezett, ezekből választotta ki az Irányító Bizottság a döntőbe jutókat. (Az 

egyes témáknál zárójelben a pályázatok száma/a döntősök száma.) 

2008-ban meghirdetett és 2009-ben elbírált témák: 

 A lakóhelyhez kötődés erősítése (34/5) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (9/6) 

 Befektetők vonzása a helyi gazdasági környezet fejlesztésére (11/4) 

2009-ben meghirdetett és 2010-ben elbírált témák: 

 Közösségi összefogással a helyi fejlesztésekért a LEADER-program 
keretében (4/3) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (7/5) 

 Megújuló energiaforrások használata és/vagy energiahatékony legjobb 

gyakorlatok (5/5) 

2010-ben meghirdetett és 2011-ben elbírált témák: 

 Helyi önkormányzati kommunikáció (4/3) 

 Roma integráció a társadalmi kohézió erősítésére (1/0) 

 A lakóhelyhez kötődés erősítése (11/6) 

2011-ben meghirdetett és 2012-ben elbírált témák: 

 Amikor nem a pénz a meghatározó – ötletekkel, összefogással településünkért 
(6/5) 

 Legjobb testvérvárosi találkozó (7/4) 

 Vizek Varázsa avagy Varázslatos Vizes Világ (2/2) 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlatot megvalósító önkormányzat 

(38/7) 

2013-ban meghirdetett és elbírált témák: 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlatot megvalósító önkormányzat 
(20/10) 

 Az Év Új Nemzedék települése (4/3) 

 Gazdálkodó Település (4/3) 

 Helyi Esélyegyenlőségi Lehetőségek Programja (HELP) (3/3) 

 Legjobb testvérvárosi találkozó (4/3) 

2014-ben meghirdetett és 2015-ben elbírált témák: 

 Közfoglalkoztatási jó gyakorlatok (32/22) 

 Gazdálkodó település (7/7) 
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 A települési és a helyi roma nemzetiségi önkormányzat 

együttműködése” (4/4) 
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2008-2015 nyertesei 

2008/2009-ben nyertes pályázatok: 

 A LAKÓHELYHEZ KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE  

Velence Város Önkormányzata – Virágos Velence mozgalom című 

pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  

Háromfa Község  Önkormányzata – A roma társadalmi integráció és 
egészségfejlesztés óvodáskortól című pályázata 

 BEFEKTETŐK VONZÁSA A HELYI GAZDASÁGI KÖRNYEZET FEJLESZTÉSÉRE  

Csanytelek Község Önkormányzata – Együttműködésen alapuló 
minőségbiztosítási rendszer keretében történő kertészeti termelés című 
pályázata 

2009/2010-ben nyertes pályázatok: 

 KÖZÖSSÉGI ÖSSZEFOGÁSSAL A HELYI FEJLESZTÉSEKÉRT A LEADER-PROGRAM 

KERETÉBEN 

Alsómocsolád Község Önkormányzata – Továbblépés a Baranyai 
Hegyhát megújulásáért – LEADER típusú fejlesztés a Sásdi 
Kistérségben című pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  

Mohács Város Önkormányzata – Az általános iskolai szegregáció 
megállításának stratégiája című pályázata 

 MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK HASZNÁLATA ÉS/VAGY ENERGIAHATÉKONY 

LEGJOBB GYAKORLATOK  

Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata (Újbuda) – Zöld Újbuda 

című pályázata 

2010/2011-ben nyertes pályázatok: 

 HELYI ÖNKORMÁNYZATI KOMMUNIKÁCIÓ  

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – Az Országbíró utcai 
lakótelep és sétány közterületi megújítása, a lakosság aktív bevonása 
újszerű kommunikáció, közösségi tervezési módszertan felhasználásával 
című pályázata 

 ROMA INTEGRÁCIÓ A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ERŐSÍTÉSÉRE  
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(nem hirdettek nyertest)  

 A LAKÓHELYHEZ KÖTŐDÉS ERŐSÍTÉSE  

Rózsaszentmárton Község Önkormányzata – Közös múlt – közös jövő 

című pályázata 

2011/2012-ben nyertes pályázatok: 

 AMIKOR NEM A PÉNZ A MEGHATÁROZÓ – ÖTLETEKKEL, ÖSSZEFOGÁSSAL TELEPÜLÉSÜNKÉRT 

Mátraverebély Község Önkormányzata – Csodák Földje című pályázata 

 LEGJOBB TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ  

Ajak Város Önkormányzata – Testvér-települési kapcsolatok ápolása 
hagyományőrző fesztivál keretében – Ajaki Lakodalmas és 
Hagyományőrző fesztivál című pályázata 

 VIZEK VARÁZSA AVAGY VARÁZSLATOS VIZES VILÁG  

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata – Példaadó fenntarthatóság egy 
Balaton-parti településen című pályázata 

 LEGJOBB KÖZFOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOT MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT  

Tiszatenyő Község Önkormányzata – Tiszatenyő a jövőjét építő község 

című pályázata 

Szemere Község Önkormányzata – Önellátás megteremtése Szemere 

községben című pályázata  

Karancslapujtő Község Önkormányzata – Startmunka munkaprogram 5 

projektlába, ezen belül a mezőgazdasági alprogram - a családi szintű 

gazdálkodás tekintélyének visszaállítása című pályázata  

2013-ban nyertes pályázatok: 

 LEGJOBB KÖZFOGLALKOZTATÁSI GYAKORLATOT MEGVALÓSÍTÓ ÖNKORMÁNYZAT  

Ajak Város Önkormányzata – Ajak a jövő települése a munka tükrében 

című pályázata 

Döge Község Önkormányzata – Új utakon – START mintaprogramba 

ágyazott komplex településfejlesztés című pályázata 

Garadna Község Önkormányzata – Növénytermesztés és állattartás 

feltételeinek kialakítása Garadna községben című pályázata 

Hajdúdorog Város Önkormányzata – Értékteremtés Hajdúdorogon című 

pályázata 
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Hajdúnánás Város Önkormányzata – Start Munka Mintaprogram – 

Mezőgazdasági kertészet és Értékteremtő közfoglalkozatás című 

pályázata 

Halmaj Község Önkormányzata – Segíts magadon Halmaj! című 

pályázata 

Hidvégardó Község Önkormányzata – Hidvégardó újjászületése és 

fejlődése az értékteremtő közfoglalkoztatás által című pályázata 

Parasznya Község Önkormányzata – STOP után START című pályázata 

Udvari Község Önkormányzata – Apró lépésekkel az önellátás felé! Újra 

kell gondolnunk hol élünk, hogyan és miből! című pályázata 

Zalaszentmárton Község Önkormányzata – A Mezőgazdasági közmunka 

program hatása a háztáji gazdálkodás újraindítására című pályázata 

 AZ ÉV ÚJ NEMZEDÉK TELEPÜLÉSE  

Hernádszentandrás Község Önkormányzata – Hernád-völgyi Jövő – 

partnerségben a közösségért című pályázata  

Makó Város Önkormányzata – „Fiatalok, a megújult Makó hazavár!” – 

képviselő-testületi ciklusprogram, ennek egyik eleme a „Hogyan védjük 

meg gyermekeinket?” programsorozat. A „Biztonságos Makó” projekt 

részeként az önkormányzat és a rendőrség összefogása az 

ifjúságvédelem, a fiatalok helyben tartása érdekében című pályázata 

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat – Bízni. Törődni. Dönteni. 

Cselekedni. című pályázata 

 GAZDÁLKODÓ TELEPÜLÉS  

Egerág Község Önkormányzata – Segély helyett kereset című pályázata 

Tiszatenyő Község Önkormányzata – Földbe, bőrbe, tányérra – termelés, 

feldolgozás, értékesítés című pályázata 

Kiskunmajsa Város Önkormányzata – Kiskunmajsai Helyi Termék 

Védjegyrendszer című pályázata 

 HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI LEHETŐSÉGEK PROGRAMJA (HELP)  

Mátraverebély Község Önkormányzata – Verebélyi modell című 

pályázata 

Alsómocsolád Község Önkormányzata – Közösségi Térségi Hálózat Köz-

Tér-Háló a felzárkózás szolgálatában, identitásunk erősítésében című 

pályázata 

Berhida Város Önkormányzata – Adj esélyt! című pályázata 
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 LEGJOBB TESTVÉRVÁROSI TALÁLKOZÓ  

Szarvas Város Önkormányzata – Sokszínű Európa – Testvérvárosi 

Találkozó a szellemi kulturális örökségeink megőrzéséért című pályázata 

Körmend Város Önkormányzata – Európa Napok – 2013. Körmend című 

pályázata 

Kisrécse Község Önkormányzata – Őseinknek szent hitéhez, 

nemzetednek gyökeréhez, testvér ne légy hűtlen soha. Székelyszentkirály 

(RO) és Kisrécse (HU) kapcsolata 2001-2013. című pályázata  

2014/2015-ben nyertes pályázatok: 

 KÖZFOGLALKOZTATÁSI JÓ GYAKORLATOK  

Tetétlen Község Önkormányzata – Együtt, egymásért, a településünkért! 

című pályázata 

Jánoshida Község Önkormányzata – STARTMALOM működtetése 

növénytermesztéssel, állattenyésztéssel és feldolgozással a Zagyva 

partján című pályázata 

Hajdúdorog Város Önkormányzata – Öngondoskodás a szociális 

kihívások megoldására című pályázata 

Karancslapujtő Község Önkormányzata – Gyöngyszem a Karancs 

lábánál című pályázata 

Szabadhídvég Község Önkormányzata – Kertészeti START 

Mintaprogram Szabadhídvégen című pályázata 

 GAZDÁLKODÓ TELEPÜLÉS  

Alsómocsolád Község Önkormányzata – „Magunk kenyerén” Helyi 
Gazdaságfejlesztési Program című pályázata 

Garadna Község Önkormányzata – Közfoglalkoztatás és szociális 
szövetkezet együttműködésének jó gyakorlata Garadna községben című 

pályázata 

Szorgalmatos Község Önkormányzata – Szorgalmas szorgalmatosi 
közmunkások az önfenntartó Szorgalmatosért című pályázata 

 A TELEPÜLÉSI ÉS A HELYI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 

EGYÜTTMŰKÖDÉSE 

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata – Szolnok Megyei Jogú 

Város Integrációs Programja című pályázata 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata – Együtt a közös 

jövőért című pályázata 
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Budapest Főváros IV. Kerületi Önkormányzat – Magyarország első 

Cigány Helytörténeti Gyűjteményének felállítása és intézményesítési 

törekvései című pályázata 
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A 2016. évi program kezdeményezői és felelősei 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programját Magyarországon a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége felügyelete mellett az 

Irányító Bizottság fejleszti ki és vezeti. 

Minden évben általában három témát hirdet az Irányító Bizottság, kiegészülve 

a Közfoglalkoztatási program jó példáival, amit a Belügyminisztériummal 

együttműködve alakítunk. 

Az Irányító Bizottság tagjai a Települési Önkormányzatok Országos 

Szövetsége, a Magyar Faluszövetség, a Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a 

Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a 

Miniszterelnökség, és az Európa Tanács Helyi és Regionális Demokrácia 

Szakértői Központja delegáltjai. Az Irányító Bizottság munkáját a TÖOSZ által 

kinevezett projektmenedzser segíti. Az Irányító Bizottság egyszerű többséggel 

dönt valamennyi felmerülő kérdésben. 

Az Irányító Bizottság tagjainak joga és lehetősége van más intézményeket, 

döntéshozókat javasolni a munkájukban való részvételre, szakértőket 

javasolni a Szakértői Csoportba, s azokat közös döntéssel kinevezni. 

Az Irányító Bizottság határozza meg a pályázati kiírást tartalmazó kiadvány 

kritériumait, pályázati feltételeiket, a kiválasztási eljárást, s felügyeli a 

Szakértői Csoport kiválasztási eljárását. Elfogadja a képzési programot, 

meghatározza a képzési lehetőségeket és kötelezettségeket a Legjobb 

Önkormányzati Gyakorlatok Díj nyertesei számára; irányítja az 

esettanulmányok széles körű terjesztését; aktív kommunikációs eszközökkel 

támogatja a program végrehajtását; együttműködik a záróünnepség 

szervezésében. 

A Szakértői Csoport önkormányzati gyakorlattal rendelkező szakembereit az 

Irányító Bizottság delegálja. A csoportot a TÖOSZ adminisztratív 

támogatásban részesíti. A csoport feladata a beérkezett pályázatok értékelése, 

és a díjazásra érdemes gyakorlatokra vonatkozó javaslattétel az Irányító 

Bizottságnak. A szakértők a program végrehajtása során a TÖOSZ-szal, illetve 

a projektmenedzserrel együttműködve részt vesznek a pályázati kiírás 

témájának meghatározásában, pontosításában; a kritériumok/indikátorok 

meghatározásában valamennyi pályázati területen; rövid listát készítenek 

azon beérkezett önkormányzati pályázatokból, amelyek helyszíni vizsgálatot 

igényelnek; közreműködnek a meghatározott önkormányzati gyakorlatok 

helyszíni ellenőrzésében; a legjobb gyakorlatok kiválasztásának 

előkészítésében. 
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A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége támogatja és megszervezi 

az Irányító Bizottság és a Szakértői Csoport munkáját. 
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A program 2016. évi témái és díjai 

Az Irányító Bizottság által a 2016. évben az alábbi három téma került 

kihirdetésre: 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó 

példái 

Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

A Belügyminisztérium által koordinált közfoglalkoztatási programok igen 

széles spektrumban kínálnak lehetőséget az önkormányzatok részére. A 

közfoglalkoztatási támogatások egyik legmeghatározóbb területe a járási 

startmunka mintaprogramok, amelyek között kiemelkedőek a mezőgazdasági 

és helyi sajátosságokra épülő projektek. Céljuk, hogy a megtermelt zöldség 

és gyümölcs, az állattartás biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, 

valamint a többlettermelésből a szociálisan rászorulók számára történő 

kiosztását, továbbá az önkormányzatok számára lehetőséget teremtsenek 

olyan árbevételt hozó termelő, vagy ipari jellegű tevékenységek elvégzésére, 

amelyek lehetőséget teremtenek a település önfenntartásának elősegítéséhez. 

A pályázattal kapcsolatos általános tudnivalók 

A pályázók köre 

Pályázat benyújtására települési önkormányzat [a közfoglalkoztatásról és a 

közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

szóló 2011. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Kftv. 1.§ (3) bekezdése a) pontja 

szerinti közfoglalkoztató] volt jogosult, ha az érintett települési önkormányzat 

jelenleg is közfoglalkoztatási programot működtetett. 

A pályázat célja 

A pályázat célja, komplex mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő 

közfoglalkoztatási programok felkutatása és megismertetése, ahol 

‒ a termelésen túl az önkormányzat magasabb hozzáadott értékű feldolgozást 

valósít meg (pl. savanyítás, tartósítás, élelmiszeripari termékek feldolgozása, 

stb.) és, 

‒ az előállított termékek értékesítését is megoldja (pl. szociális boltot 

működtet, önkormányzati piacon értékesít, stb.) és, 

‒ az előállított termékek eladhatóságát jelentősen növeli (pl. 

csomagolástechnológia, marketing tevékenység, a termék arculatának 

kialakítása stb.). 
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A jó gyakorlatok megismertetése és támogatása ösztönző lehet azon 

önkormányzatok számára is, amelyek az eddigiek során még nem ismerték fel 

a közfoglalkoztatás költségtakarékos, árbevételt jelentő lehetőségeit. 

A pályázat tartalma 

A pályázatoknak a közfoglalkoztatási program(ok) megvalósítási folyamatát, 

eredményeinek, valamint eszköz- és költségvonzatának részletes bemutatását 

kellett tartalmaznia a pályázati formanyomtatvány adatlap oldalában. 

Pályázni csak olyan közfoglalkoztatási programmal lehetett az ország bármely 

településéről, amely esetében: 

- a benyújtott pályázati dokumentációja alapján a település jó színvonalú, 

átgondolt közfoglalkoztatási programot működtet, amely a 

Belügyminisztérium által kitűzött célokkal összhangban működik; 

- a tervezett tevékenység illeszkedik a térség adottságaihoz, valamint az 

elvégezett feladat valós szükségleten alapul; 

- a megvalósult, vagy tervezett tevékenység igazodik a helyi igényekhez, a 

településen hosszú távú munkalehetőséget biztosíthat, valamint a támogatott 

közfoglalkoztatás a település közösségére is kedvező hatással van; 

- a pályázat közösségi, társadalmi, gazdasági, valamint munkaerő-piaci és a 

foglalkoztatás megalapozottsága indokolt; 

- a támogatott közfoglalkoztatás árbevételt/költség megtakarítást eredményez, 

középtávon a tevékenység támogatás nélkül is fenntarthatóvá válik; 

- a település programja alkalmas lehet arra, hogy a közfoglalkoztatás 

keretében létrehozott kapacitásokat, hosszabb távon fenntartható formában 

(pl. szociális szövetkezet, vagy egyéb gazdasági forma) tudja működtetni. 

A pályázatban nem vehettek részt a Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes 

Államtitkárság által meghirdetett a már működő állattartási programokból 

származó hús- és tejterméket feldolgozó üzem – ideértve a kis kapacitású 

vágóhidakat is – létesítésére indított pilot programban támogatott települési 

önkormányzatok. 

A téma díjai: 

1. díj       4.000.000 Ft 

2. díj       3.000.000 Ft 

3. díj       2.000.000 Ft 

3. díj       2.000.000 Ft 

3. díj       2.000.000 Ft 

„Családért és közösségért” Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó példái 
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A pályázat célja 

Mi történik akkor, ha valaki roma is és nő is? Ebben az esetben az 

egyenlőtlenségi faktorok összeadódnak, illetve keresztezik egymást. A nemi 

alapú és etnikai alapú diszkrimináció összefonódása a roma nőket 

nagymértékben sújtja. Esetükben a munkanélküliség, az alacsony 

iskolázottság, a tartós szegénység, a rossz egészségi állapot, a nem megfelelő 

lakhatási körülmények, alacsony társadalmi és gazdasági státuszuk, valamint 

az előítéletek és diszkriminatív eljárások együttesen és egymással 

kölcsönhatásban okozzák  többszörös (multiple v. interszekcionális) 

társadalmi kirekesztettségüket. 

A roma nők fontos szerepeket töltenek/tölthetnek be szűkebb-tágabb 

környezetükben: 

• társadalmi csoportok  közötti híd szerep (romák – nem romák, nők – roma 

nők); 

• közösségépítő szerep; 

• gazdasági szerep; 

• hagyományok átadása. 

Azon túl, hogy ellátják a házimunkát, gyereket nevelnek és próbálják a család 

pénzügyeit intézni, komoly és jelentős szerepük van a maguk és a roma 

társadalom helyzetének javításában, ezért fontos, hogy lehetőségeket 

nyújtsunk a számukra, a bennük lévő potenciált elismerjük és erősítsük. 

A Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia kitér a roma nők sajátos 

nehézségeire (pl.: többszörös diszkrimináció), célul tűzi ki, hogy javuljon a 

helyzetük, csökkenjenek többszörös hátrányaik. A Stratégia Intézkedési Terve 

(2015-2017) számukra kiterjesztett képzési, foglalkoztatási programokat, 

célzott intézkedéseket tartalmaz (Intézkedési Terv III.13., VI.1.). Esetükben is 

igaz, hogy helyzetük javulása csak aktív részvételükkel valósítható meg, ezért 

fontos irány közösségi szerepvállalásuk támogatása, civil szerveződéseik 

erősítése is. 

A helyi esélyegyenlőségi programok (HEP) az esélyegyenlőség, a társadalmi 

felzárkózás helyi szintű megvalósulását segítik. Áttekintik a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok – különösen a mélyszegénységben élők és a 

romák, a gyermekek, a nők, az idős emberek valamint a  fogyatékossággal élő 

személyek – helyzetét, és intézkedési tervet készítenek ezen célcsoportok 

helyzetének javítása érdekében.  

A pályázat tartalma 

2016-ban legjobb önkormányzati gyakorlatként olyan pályázatokat lehetett 

benyújtani, amelyek bemutatták azokat az esélyegyenlőséget, társadalmi 
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felzárkózást célzó jó gyakorlatokat, amelyek a roma nők aktivitásának 

növelését támogatják, illetve amelyek ismertetik és részletezik a családért és 

közösségért tett erőfeszítéseiket és ezekben az önkormányzatok szerepét, 

továbbá a hétköznapokban ténylegesen megvalósuló közös munkát. 

• a roma nők bevonásának módszerét; 

• a roma nők bevonásának célját; 

• a jó gyakorlat eredményeit; 

• a jó gyakorlat kapcsolódását az adott önkormányzat HEP-jéhez, illetve annak 

intézkedési tervéhez. 

A roma nőket nem lehet homogén csoportként kezelni. Jómódúak és 

hátrányos helyzetűek, tanultak és kevésbé iskolázottak, családosok és 

egyedülállóak, idősek és fiatalok, foglalkoztatottak és munkanélküliek, 

egészségesek és betegek/fogyatékossággal élők, bántalmazottak, 

hagyományos roma kultúrát követőek vagy éppen nem követőek. 

Többek között a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia is kiemeli 

a „semmit róluk, nélkülük” elvet. Ennek csak úgy lehet eleget tenni, ha 

bevonjuk a folyamatokba, aktívvá és érdekeltté tesszük őket, hogy életükön 

változtatni, javítani tudjanak. 

A társadalmi felzárkózás sikere nagymértékben múlik tehát a helyi közösségek 

potenciálján, a roma nők aktivitásán. A kérdés az, hogy milyen 

együttműködések képesek segítséget nyújtani a társadalmi szempontból 

szegregálódó közösségek tagjainak, miként tudják az önkormányzatok 

bevonni őket a társadalmi felzárkózás folyamataiba. 

Fontos szempont volt, hogy az egyes pályázó települések jelenítsék meg, hogy 

milyen eszközökkel tudják a jelen pályázat célcsoportját megszólítani, majd a 

kialakult együttműködéseket fenntartani, esetleg újakat generálni. Milyen 

eredményeket tudnak felmutatni a családért és a közösségért tett 

munkájukban?  

A téma díjai: 

1. díj:  1 200 000 Ft 

2. díj:     800 000 Ft 

3. díj:     500 000 Ft 

Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

Pályázati feltételek: 

1. A pályázaton részt vevő településen legalább három éve hatékony és 

eredményes polgárőr egyesület működik. 
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2. A település önkormányzata a polgárőr egyesület működését, annak 

megalakulása óta folyamatosan anyagilag és erkölcsileg támogatja. 

3. A település önkormányzata rendelkezik bűnmegelőzési koncepcióval, 

amelyet az önkormányzat képviselő testülete legalább két éve elfogadott. 

4. Legyen stabil a település (fővárosi kerület) bűnügyi helyzete, javuló 

tendenciát mutasson a közbiztonság a civil társadalmi bűnmegelőzés 

keretében pedig jelentős eredményeket tudjanak felmutatni, amely tükröződik 

a helyi bűncselekmények számának csökkenésében. 

5. Az önkormányzat képviselő-testülete tartson rendszeres és élő kapcsolatot 

a helyi polgárőr egyesülettel, amely abban is megnyilvánul, hogy évente 

legalább kétszer a polgárőr egyesületi tevékenységről az elnök tájékoztatja a 

képviselő-testületet. A település önkormányzat, a polgárőr szervezet – a 

település sajátosságainak megfelelően – tartson kapcsolatot, működjön együtt 

a rendőrséggel. 

6. Legyenek az önkormányzatnak és a polgárőr egyesületnek, a lakosság 

biztonságérzetét, a helyi bűnmegelőzés eredményességét segítő közös 

programjai, akciói. 

A pályázat tartalma 

A pályázatot a település (fővárosi kerület) önkormányzata és a polgárőr 

egyesülete közösen nyújthatta be a polgármester és az egyesületi elnök 

aláírásával. 

Csatolni kellett a pályázat anyagához a területileg illetékes rendőrkapitányság 

vezetőjének támogató nyilatkozatát is. 

A téma díjai: 

1. díj 1.200.000 Ft 

2. díj 1.000.000 Ft 

3. díj    800.000 Ft 
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Hogyan lehetett pályázni? 

Valamennyi magyarországi helyi önkormányzat számára nyitott volt annak 

lehetősége, hogy elnyerhesse a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díját. 

Pályázni a www.toosz.hu internetes honlapról letölthető pályázati 

formanyomtatvány elektronikus kitöltésével lehetett. A pályázatokat 

a www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu internetes honlapon keresztül 

lehetett csak benyújtani, valamint a polgármester aláírásával ellátva egy 

eredeti és egy másolati példányban postai úton kellett beküldeni a TÖOSZ 

címére. A pályázathoz a jó gyakorlat eredményeit bemutató dokumentumok, 

kiadványok, fotók anyagát az önkormányzat (vagy a program) honlapjára 

feltöltve és a linket beillesztve volt lehetőség megküldeni. A pályázat 

beadásával a pályázó hozzájárult a dokumentumok, kiadványok, fotók 

valamint a pályázati folyamatban készült szakmai és kommunikációs anyagok 

TÖOSZ általi szabad felhasználásához. 

http://www.toosz.hu/
http://www.legjobbonkormanyzatigyakorlatok.hu/
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A díj elnyerésének feltételei 

A pályázatban bemutatott gyakorlatok bírálati szempontjai: 

Elfogadottság és együttműködés 

A gyakorlat tervezését és bevezetését megfelelő egyeztetések kísérték-e, 

amelyek során sikerült-e megegyezésre jutni a gyakorlat tartalmáról és az 

együttműködés megvalósításáról. 

Átláthatóság és nyitottság 

A gyakorlat kialakítását segítő döntések jól definiáltak-e és közérthető 

formában hozzáférhetőek-e. Kialakításuk során konzultáltak-e résztvevőkkel, 

és van-e lehetőség a közreműködésükre a megvalósítás szakaszában. 

Törekedett-e az önkormányzat az aktív részvétel támogatására. 

Hatásosság 

A gyakorlat megvalósította-e a kitűzött célt, van-e pozitív hatása, esetleg 

hatást gyakorol-e más kapcsolódó területek gyakorlataira, a lakosok pozitívan 

értékelik-e. 

Hatékonyság 

A gyakorlat bevezetése jelentős, mérhető hatékonyságjavulást eredményezett-

e. 

Fontosság 

A gyakorlat hozzájárul-e a település egyik (vagy több) problémájának 

megoldásához. Olyan probléma megoldásához járul-e hozzá, amely sok 

településen jellemző, s kevéssé ismert a megoldása. 

Fenntarthatóság 

A gyakorlat intézményesült-e és integrálódott-e az önkormányzat 

cselekvéssorába, megalapozott-e pénzügyi és szervezeti fenntarthatósága. 

Megismételhetőség 

A gyakorlat bevezethető-e több más településen különösebb probléma nélkül. 

Horizontális Esélyegyenlőség Elve 

A gyakorlat figyelemmel van az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód 

betartására. A védett csoportok kiemelkedő szerepet kapnak a pályázatban. 

Azok az önkormányzatok pályázhattak a Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok 

Díjra, amelyek a maguk megítélése szerint valami új és másutt is alkalmazható 

gyakorlatot alakítottak ki, 
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A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Díj elnyerésére irányuló pályázat 

benyújtásával a pályázó önkormányzat vállalta, hogy a TÖOSZ-szal kötendő 

szerződés szerint a saját, díjazott gyakorlatát más önkormányzatokkal 

megismerteti. Annak érdekében, hogy a tudás széles körben, az ország más 

részein is hasznosulhasson, a nyertesek a legjobb gyakorlatukat bemutató 

fontosabb információkat nyílt napok, szakmai konferenciák, tanulmányutak, 

internetes bemutatkozás keretében adják át. A program a nyertes 

önkormányzatok képviselőinek mindehhez felkészítő képzést kínál. 
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A kiválasztás 

A TÖOSZ összegzést készített a befogadott pályázatokról, amelyek közül a 

Szakértői Csoport tagjai témánként rövid listát készítettek a helyszíni 

vizsgálatot igénylő jó gyakorlatokból. 

A projektmenedzser a Szakértői Csoport egy-két tagjával látogatást tett a listán 

szerepeltetett jó gyakorlatok helyszínére. A látogatók a helyi vezetőket 

felkérték a jó gyakorlat ismertetésére; így lehetőség adódott azon részletek 

bemutatására is, amelyek a pályázatból esetleg kimaradtak, ám a program 

szempontjából fontosak. 

A győztesek kiválasztása előtt, a helyszíni tapasztalatok nyomán meghívást 

kaptak az esélyes önkormányzatok, hogy a saját jó gyakorlatukat szakmai 

konferencia keretében, a nyilvánosság előtt ismertessék, majd a Szakértői 

Csoport és az Irányító Bizottság együttes döntése alapján születtek meg a 

döntés a Legjobb Önkormányzati Gyakorlat Díj oda ítéléséről. 
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A díjátadó ünnepség 

A program szakmai konferencia keretében zárult 2016. november 17-én a 

Belügyminisztérium Márványaulájában, ahol a szélesebb szakmai közönség 

előtt zajlott a „prezentációs döntő”. 

2015 november 17-én került megrendezésre a Legjobb Önkormányzati 

Gyakorlatok Program záró konferenciája, a Belügyminisztérium Márvány 

aulájában; (1051 Budapest, József Attila u. 2-4.) 

 

11 önkormányzat került a döntőbe, prezentációjuk mellet Dr. Dukai Miklós a 

Belügyminisztérium önkormányzati helyettes államtitkára és Schmidt Jenő a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke köszöntötte a 

résztvevőket. 

A szép számban megjelent résztvevők részére Lőrincz Leó a 

Belügyminisztérium tanácsadója, Sebestyén Zsuzsa az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság 

esélyegyenlőségi referense, Dr. Barnucz Szilvia az Országos Polgárőr Szövetség 

főigazgatója és Prof. Dr. Verebélyi Imre a Demokratikus Helyi Közigazgatásért 

Alapítvány kuratóriumának elnöke tartott szakmai előadást. A konferencia 

levezető elnöke Dr. Gyergyák Ferenc a TÖOSZ főtitkára volt. 

 

Dr. Dukai Miklós elmondta, egyetért a program céljaival, amelyek a legjobb 

önkormányzati gyakorlatok feltérképezése, és megismertetése az ország más 

önkormányzataival, valamint a nemzetközi szakmai közélettel is. Felhívta a 

figyelmet arra, hogy az új és innovatív helyi megoldások feltérképezése, 

illetőleg az ilyen megoldásokat nyújtó önkormányzatok tudásának és 

tapasztalatának terjesztése a hasonló problémával küszködő önkormányzatok 

körében jobb közszolgáltatásokat, s a településvezetésben magasabb 

színvonalú teljesítményt eredményezhet. A program által kezdeményezett 

tudásátadási folyamat azonban nemcsak azokat az önkormányzatokat 

segítheti, amelyek új megoldásokhoz jutnak, hanem azokat is, amelyek a 

gyakorlatokat kialakították. A konzultációkon kitűnő új ötleteket kaphat az 

átadó önkormányzat is a kialakított gyakorlatok továbbfejlesztésére. 

 

Schmidt Jenő örömét fejezte ki az idei évben beérkezett pályázatok számával 

kapcsolatban. Annak ellenére, hogy a települések nagysága és adottságai 

különböznek, minden jogállású település képviseltette magát a programban. 
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Hangsúlyozta a legjobb önkormányzati gyakorlatok összegyűjtésének és 

továbbadásának hasznosságát. 

 

Lőrincz Leótól a munkaerő-piac aktuális helyzetéről kaphattak képet a 

konferencia résztvevői Elmondta, hogy jelenleg a strukturális 

munkanélküliség van jelen a munkaerő-piacon, strukturális vagy szerkezeti 

munkanélküliség alatt azt a munkanélküliséget értjük, amelyet a gazdaság 

munkaerő igényének (kereslet) szakmastruktúrája és a munkavállalók 

(kínálat) szakmastruktúrája közötti eltérés hoz létre. 

Tájékoztatójában, a közfoglalkoztatást akadályozó tényezőként említette 

például az alacsony iskolai végzettséget és a mobilitás hiányát. Kiemelte, hogy 

a közfoglalkoztatási jogviszonnyal rendelkezőkkel kapcsolatban cél a 

visszavezetés az elsődleges munkaerő-piacra, továbbá, alapvető szempont, 

hogy a közfoglalkoztatásban résztvevők képzéseket kapjanak, amelyhez 

segítséget nyújtana a cégek szakma igényének jelzése. 

2017. évi célkitűzések a közfoglalkoztatási programokban. Folytatódni fognak 

a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programok és a járási startmunka 

programok. Mintaprogramok pl. szociális jellegű (belvízelvezetés, 

mezőgazdasági utak karbantartása); valamint előtérbe kerülnek a 

mezőgazdasági és helyi sajátosságokra épülő programok. 

Az elsődleges munkaerő-piacra jutás és a közfoglalkoztatás összehangolása 

fontos mondta zárszóként Lőrincz Leó. Ehhez komplex munkaerő-piaci 

programok szükségesek (képzések, támogatások), és a munkaadói kör 

bővítése elengedhetetlen, a civil és a szolgáltatói szektorban egyaránt.  

Közfoglalkoztatási programok: 

 

Hajdúsámson város képviseletében dr. Fekete Edina, aljegyző tartott 

prezentációt. Elmondta, hogy a lakosságszám növekedése gondot okozott a 

jelentős mértékben emelkedő munkaerő kínálat miatt, a probléma kezelésében 

nagy segítséget nyújtottak a közfoglalkoztatási programok. Közfoglaltatási 

program keretében nem csak foglalkoztatást biztosítanak, hanem képzéseket 

is szerveznek. Az általános jellegű közfoglalkoztatási programok mellett 

asztalos üzemet hoztak létre, amely biztosítja a rendezett településkép 

fenntartáshoz szükséges tárgyakat – hulladékgyűjtő tárolók, palántatálcák – 

egyedi készítésű termékek. Hangsúlyozta, hogy összehangolt munkát igényel 

a közfoglalkoztatási programok fenntartása, mégis évről évre sikerül olyan 

problémákat megoldani, amely eredményeképpen élhetőbbé válik a település.  
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Komló város közfoglalkoztatási tevékenységét Feuerstahler Terézia, 

projektmenedzser ismertette. Elmondta, hogy 11 féle helyi sajátosságokra 

épülő program működik a városban. A tésztaüzem ötlete 2013-ban született 

meg, hogy a közfoglalkoztatottak részére egész évben munkát tudjanak 

biztosítani. Az üzem kialakítása is nagyrészt közmunkások keze munkáját 

dicséri. 2015-ben indult el a tésztaüzem működése. 9 fajta tészta készül az 

üzemben, az idei évre a maximum gyártási kapacitást elérték, amely 9 tonna 

évente. A tésztát a helyi szociális intézményeken kívül több Baranya megyei 

intézménybe is szállítják, valamint a Komlói Szociális boltban is kaphatóak a 

termékek. 

Polgár város ismertetőjét Tóth József polgármester tartotta. Elmondta, hogy a 

települések fontos feladatának tartja a közfoglalkoztatási programokat. 

Polgáron 400 fő közfoglalkoztatott van jelenleg. Komplex program folyik 

szociális szövetkezet keretében. A szövetkezet egyéb tevékenységei mellett, 

megoldást keresett arra a problémára, melyet az egyedül maradt idős emberek 

portáinak karbantartása okozott. A városban létrehozott Polgári Idősügyi 

Tanács javaslatára, kérheti az önkormányzattól a segítséget a helyi lakos, 

havonta 4 óra munkára jogosult, így a szociális szövetkezet munkásai rendbe 

teszik a ház környékét (társfinanszírozással működik a rendszer: az 

önkormányzat 70 %-ot és az igénylő 30 %-ot fizet). A konstrukció megoldást 

nyújt a feketemunka kiszorítására és a lakosság biztos és jó szolgáltatást vehet 

igénybe. 

Tiszagyulaháza programját Mikó Zoltán polgármester mutatta be. A 

munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatási helyzet javítására dolgoztak 

ki programokat, melyek figyelembe veszik a helyi sajátosságokat, a 

programban résztvevőket és a gazdasági környezetet, valamint értéket 

teremtenek. Színes járdalapokat készítenek, de legjelentősebb a 

mezőgazdasági program. Többféle terményt termesztetnek, amelyet fel is 

dolgoznak A Tisza íze és a Döbbenet elnevezésű paprika készítmények igen 

népszerűek. Mégis a meghatározó a virágtermesztés, melyet fizetőeszközként 

használnak. Több településsel kapcsolatban állnak és cserélik más 

termékekre a virágokat. 

Mácsi Istvánné polgármester asszony mese formájában mutatta be Trizs 

település problémáját, majd a problémák megoldására kifejlesztett 

tevékenységeket. Trizsben jellemző volt az elvándorlás az elszegényedés miatt. 

Tájgazdálkodás bevezetésével próbálkoztak. Mezőgazdasági program 

keretében lekvárt és szörpöket készítenek. Rendezvényeket tartanak, melyen 

bemutatásra kerülnek a termékek.  
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Sebestyén Zsuzsa a roma nők helyzetét bemutató néhány statisztikán 

keresztül szemléltette a probléma forrását, valamint elmondta, hogy a jó 

megoldások felszínre kerülése érdekében került kiírásra a roma nők 

társadalmi szerepvállalásának erősítése című pályázati téma. Felhívta a 

figyelmet a nemi alapú és etnikai alapú diszkrimináció összefonódására, amely 

a roma nőket nagymértékben sújtja, esetükben a munkanélküliség, az 

alacsony iskolázottság, a tartós szegénység, a rossz egészségi állapot, a nem 

megfelelő lakhatási körülmények, alacsony társadalmi és gazdasági 

státuszuk, valamint az előítéletek és diszkriminatív eljárások együttesen és 

egymással kölcsönhatásban okozzák a többszörös (multiple v. 

interszekcionális) társadalmi kirekesztettségüket. 

A roma nők társadalmi szerepvállalásának erősítése témájával 

foglalkozó programok: 

 

„Egy települést a benne élők lelkülete határozza meg” mottóval kezdte 

bemutatóját Matusz Tamás Hidvégardó polgármestere. A program alapját 

képezték az 50-es években kialakult jó kapcsolatok a roma és a magyar 

családok között, amelyet a településen igyekeztek megtartani mindezidáig. Az 

önkormányzat a maga eszközeivel próbálja erősíteni a roma nők szerepét a 

település közösségében. Roma nő a helyi nemzetiségi önkormányzat vezetője, 

a települési önkormányzat közösségi koordinátora, könyvtárosa, a kertészeti 

közfoglalkoztatás irányítója, valamint szociális ápolók is. A legfontosabb 

dologként kiemelte Polgármester úr előadásában, az egymásra figyelés, 

egymás meghallgatását. 

Szarvas város programját rendhagyó módon három előadó prezentálta. A 

város lakossági összetétel után Hodálik Pál alpolgármester átadta a szót a 

helyi roma önkormányzat elnökének Romhányi Tibornénak, és Szenteczki 

Anikó közfoglalkoztatási szervezőnek. A jelenlévők betekintést kaphattak 

Szarvas Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata tevékenységébe. Szorosan 

együttműködésben dolgoznak a város önkormányzatával közös pályázatok, 

közfoglalkoztatási programok keretében is. A közfoglalkoztatási központban 

roma munkavállaló is dolgozik, ez segíti a közfoglalkoztatási munka szervezést 

és mindennapjait. A képzések sokat segítenek az alacsony iskolai 

végzettségűek felzárkóztatásában. 

Uszka képviseletében Borbély Lászlóné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

elnöke tartott előadást. Elmondta, hogy a település lakosságának 87 %-a roma 

nemzetiségű. A korábbi években nagy gondot okozott a munkanélküliség és a 

helyi lakosok alacsony iskolai végzettsége. A megoldást képzések 

szervezésében látták, amelyeket lehetőségeiket kihasználva meg is tartottak, 

ennek eredményeként a lakosok mindegyike rendelkezik befejezett általános 
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iskolai végzettséggel és a legtöbben szakmunkásképzésben is részt vettek és 

bizonyítványt szereztek. 

Dr. Barnucz Szilvia a polgárőrség és az önkormányzatok együttműködésének 

fejlődését mutatta be. 1991-ben önvédelmi csoportokból alakultak az első 

polgárőr egyesületek. A polgárőrség professzionális bűnmegelőző szervezetté 

fejlődött. 25 év elteltével a helyi polgárőr szövetségek és az önkormányzatok 

együttműködése eredményeként a közös tevékenységek magasabb szintre 

léptek, az önkormányzati vezetők elismerik és segítik az egyesületek önkéntes 

bűnmegelőzői munkáját, amely így hatékonyabb eredményeket tud felmutatni 

a települések közbiztonsága és a bűnmegelőzés területén 

Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

 

Budapest XIII. kerület bemutatóját Karácsonyi Magdolna aljegyző asszony 

tartotta. Bevezetőjében elmondta „meghatározó, hogy lelkes kollégák legyenek, 

nem a pénz számít”. A közös célokért folytatott munka a kerületi Polgárőrség 

és az önkormányzat szociális intézményeinek aktív együttműködésére épül. 

Közös cél a bűnmegelőzés, a kerületi állampolgárok, kiemelten a kiskorúak, 

fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése, kiskorúak, idősek áldozattá 

válása esélyének csökkentése, valamint a bűncselekményt előidéző okok 

mérséklése. Létrejött egy együttműködési fórum melynek tagja például a 

prevenciós központ munkatársai, szociális intézmények képviselői és 

hatóságok, amelyek együttműködve tevékenykednek a kitűzött célok elérése 

érdekében. 

Mórahalom programját Battancs Erika önkormányzati rendészeti 

csoportvezető ismertette. Elmondta, az önkormányzat és a polgárőrség 

közösen próbált megoldást találni a kialakult új problémára, amely a tömeges 

migráció formájában jelentkezett. Különböző stábokat állítottak fel, például 

egészségügyi ellátásokra, valamint az embercsempészés megakadályozására. 

A polgárőrség több esetben segített egészségügyi problémák megelőzésében is. 

Végeredményként sikerült kialakítani egy olyan gyakorlatot, mely a helyiek 

megelégedését szolgálja és párhuzamosan kiáll az emberi értékek megőrzése 

mellett. 

Nagyhegyes helyi polgárőrségének tevékenységét Fehér Attila a helyi polgárőr 

egyesület elnöke mutatta be. Általános célkitűzésük a helyi lakosok 

biztonságérzetének növelése, az áldozattá válás elkerülése, bűnelkövetések 

megelőzése. Programjuk különleges eleme, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a 

fiatalok nevelésére. A polgárőr egyesület tagjainak összetétele fele-fele 

arányban ifjú és felnőtt polgárőr. Több programot szerveznek évente, 
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amelynek meghatározó vezérfonala a fiatalok bevonása a tevékenységekbe, 

valamint képzése, oktatása. 

Prof. Dr. Verebélyi Imre az önkormányzatokat érintő fejlesztések kutatásáról 

tartott tájékoztatót. Elmondta, hogy Magyarország spirális fejlődésen ment át 

1990 óta. A spirális fejlődés köszönhető például a túlzott liberalizmusnak, a 

kötelező társulás segítette volna az egyenes vonalú fejlődést. Példaként 

említette az iskolák fenntartásának racionalizálását. 

Az Önkormányzati Kutatási Intézet missziója: 

1. Jó állam – jó kormánnyal, jó önkormányzattal. 

2. Jó önkormányzás: jó kormány jó önkormányzás nélkül nincsen. Ennek oka, 

hogy a modernkori önkormányzat Európában az állami központi törvényeinek 

helyi megvalósítója, sokkal több állami feladatot lát el, mint egy de-

koncentrált, egy témára fókuszáló szervezet. 

3. Megosztott igazgatás – szakmai ügyek megosztása bizonyos ügyek esetében 

– a de-koncentrált szervek és az önkormányzatok között. 

Befejezésként elmondta, hogy a kutatásoknak 2 célterülete van, az egyik a 

helyi rendeletalkotást segíteni, valamint a törvények hibáit jogalkotással 

megoldani. 

A díjakat átadta Dr. Dukai Miklós BM önkormányzati helyettes államtitkár, 

Dr. Barnucz Szilvia OPSZ főigazgató és Sztojka Attila EMMI Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkárság főosztályvezetője és Schmidt 

Jenő TÖOSZ elnök 
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A legjobb gyakorlatok terjesztése 

A program sikeres pályázatait benyújtó önkormányzatok felkérést kaptak, 

hogy egy, a TÖOSZ-szal kötendő szerződésben rögzítsék a maguk jó 

gyakorlatának szélesebb körű ismertetéséhez szükséges csatornákat és 

módszereket. 

A program irányítói tanácsadással és információkkal segítik a legjobb 

gyakorlatok kommunikációját. 

A nyertes önkormányzatok vállalták, hogy meghatározott számú 

önkormányzat képviselőit fogadva ismertetik a maguk díjazott gyakorlatát. A 

tudásátadás folyamata további innovációk forrása lehet, mert a fogadó 

önkormányzatok is hasznosítható ötleteket meríthetnek a szakmai 

párbeszédből. 

A TÖOSZ és a programban résztvevő szervezetek a maguk információs 

csatornáin népszerűsítik a legjobb gyakorlatokat, segítvén ezáltal azokat az 

önkormányzatokat, amelyek problémáira e gyakorlatok megoldást kínálnak. 
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2016. év eredményei 

A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának 2016. évi pályázati 

kiírására a három témakörben az ország 16 megyéjéből és a fővárosból 

érkezett összesen 43 pályázat, a legnagyobb számban Hajdú-Bihar megyéből, 

ahonnan 10 település nyújtotta be legjobb önkormányzati gyakorlatát 

ismertető pályázatát.  

2016-ban meghirdetett és elbírált témák: 

 Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat (14/8) 

 „Családért és közösségért” Roma nők társadalmi szerepvállalásának jó 
példái (4/4) 

 Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése (25/9) 

(Az egyes témáknál zárójelben a pályázatok száma/a döntősök száma.) 

 

 

 

Település Megye Téma Pályázat címe 

Alap Fejér 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Új utakon Alapon 

0 db

2 db

4 db

6 db

8 db

10 db

12 db

Beérkezett pályázatok száma megyénként (2016)
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Alsómocsolád Baranya 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Alsómocsolád a polgárőr település 

Balástya Csongrád 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Állatsimogató kialakítása Balástyán 

Berhida Veszprém 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Motoros polgárőrök 

Budapest XIII. 

ker. 
Budapest 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

„Én, TE, Ő, de együtt könnyebb a MI 

biztonságunkért” 

Cserkeszőlő 

Jász-

Nagykun-

Szolnok 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Cserkeszőlő a polgárőr település 

Debrecen Hajdú-Bihar 
Helyi polgárőrség és 
önkormányzat 

együttműködése 

Összefogással a polgárok 

biztonságérzetének javításáért 

Ercsi Fejér 
Helyi polgárőrség és 
önkormányzat 

együttműködése 

Ercsi védőháló 

Etyek Fejér 

Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó 
példái 

"Kicsöngetéstől becsöngetésig"- Nyári 
napközis tábor 

Felsőnyék Tolna 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 
együttműködése 

Együtt a biztonságért 

Galgagyörk Pest 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Együttműködve Galgagyörkért! 

Hajdúdorog Hajdú-Bihar 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Magunknak építjük! 

Hajdúsámson Hajdú-Bihar 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Településkép formálás 

Hajdúsámson Hajdú-Bihar 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

A nyugalomért és biztonságért 

Hatvan Heves 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Polgárőrség és a környezetvédelem 

Héhalom Nógrád 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Biztonságos Héhalomért 
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Hidvégardó 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 

Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó 

példái 

Út a Raul Wallenberg díjhoz és tovább 

- A kisebbségi és a többségi 

társadalom békés egymás mellett 

élése és ebben a roma nők 

szerepvállalása 

Kaposfő Somogy 
Helyi polgárőrség és 
önkormányzat 

együttműködése 

  

Kelevíz Somogy 
Legjobb 
közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Esélyteremtés Kelevízen - avagy 
segély helyett munka 

Királyhegyes Csongrád 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 
együttműködése 

A helyi önkormányzat és a helyi 

polgárőrség együttműködése a 
település biztonságáért 

Kisújszállás Jász 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 
együttműködése 

Együttműködés a közbiztonságért 

erősítéséért - Út a Polgárőr város 
címig 

Komló Baranya 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Komlói száraztésztagyártás 

Komló Baranya 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Összefogás a közbiztonságért, és 

egyéb helyi célokért 

Konyár Hajdú-Bihar 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Konyári Sasok Polgárőr Egyesület 

Kökény Baranya 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Helyi polgárőrség és az önkormányzat 

együttműködése Kökényben 

Kunsziget 
Győr-Moson-

Sopron 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Összefogás a KÖZ-JÓ, a biztonságos 

és emberi lét megteremtéséért 

Kunsziget községben 

Mórahalom Csongrád 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Párizs, balra! Összefogással a 

migráció negatív hatásaival szemben, 

új települési kihívások 

Nagyhegyes Hajdú-Bihar 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

"Hajdőháti Hétmérföldes" 

értékteremtő közfoglalkoztatás 

Nagyhegyesen 

Nagyhegyes Hajdú-Bihar 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

A jó közbiztonság fenntartása 

Nagyhegyesen széleskörű 

összefogással 

Nagypáli Zala 
Legjobb 
közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Zöld úton a közfogalkoztatottakkal 
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Nagyszokoly Tolna 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Termeld meg, dolgozd fel, segítsd és 

értékesítsd 

Polgár Hajdú-Bihar 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Segítő polgári kezek az idősekért" 

Szarvas Békés 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

Helyi polgárőrség és az önkormányzat 

együttműködése 

Szarvas Békés 

Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó 

példái 

A szegénységben élő roma nők 

helyzetének javítása 

Százhalombatta Pest 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 

együttműködése 

„Ha teheted, szedd! Tedd szebbé, 

egészségesebbé környezeted, így lehet 

csak élhetőbb szeretett lakóhelyed!”  

Tetétlen Hajdú-Bihar 
Legjobb 
közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Együtt tovább a megkezdett úton! 

Tiszagyulaháza Hajdú-Bihar 
Legjobb 
közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Közösen Tiszagyulaházáért 

Trizs 
Borsod-Abaúj-
Zemplén 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 
gyakorlat 

„Trizs, a gyümölcsöző falu” 

Újudvar Zala 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 
együttműködése 

Hatékony polgárőrség 

Uszka 

Szabolcs-

Szatmár-

Bereg 

Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó 

példái 

A nők esélyegyenlőségének elősegítése 

Uszkában 

Zalakaros Zala 

Helyi polgárőrség és 

önkormányzat 
együttműködése 

Komplex polgárőri szolgáltatás a 

közbiztonság és a bűnmegelőzés 
érdekében, mely kiterjed a helyi 

lakosok és a turisták védelmére 

Zalaszentiván Zala 
Helyi polgárőrség és 
önkormányzat 

együttműködése 

Együtt a településért 

Zalaszentmárton Zala 

Legjobb 

közfoglalkoztatási 

gyakorlat 

Önfenntartó falu elképzelés 
megvalósítása, fenntartható 

foglalkoztatással a gyümölcs-, és 

zöldség feldolgozási tevékenységek 

fejlesztésével. 
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A Legjobb Önkormányzati Gyakorlatok Programjának megvalósításában 

2016-ban részt vett az Európa Tanács, a Magyar Faluszövetség, a Magyar 

Önkormányzatok Szövetsége, a Belügyminisztérium, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma, valamint az Országos Polgárőr Szövetség. 

A döntőben végül 11 önkormányzat pályázata részesült elismerésben. 

A 2016.évi pályázat nyertesei témák szerint: 

Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

1. díj    Tiszagyulaháza Község Önkormányzata  

díjazás: 4.000.000 Ft 

2. díj    Polgár Város Önkormányzata  

díjazás: 3.000.000 Ft 

3. díj    Hajdúsámson Város Önkormányzata  

díjazás: 2.000.000 Ft 

3. díj    Komló Város Önkormányzata  

díjazás: 2.000.000 Ft 

3. díj    Trizs Község Önkormányzata  

díjazás: 2.000.000 Ft 

„Családért és közösségért” Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó példái 

1. díj    Szarvas Város Önkormányzata  

díjazás: 1.200.000 Ft 

2. díj    Hidvégardó Község Önkormányzata  

díjazás: 800.000 Ft 

3. díj   Uszka Község Önkormányzata  

díjazás: 500.000 Ft 

Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

1. díj    Nagyhegyes Község Önkormányzata  

díjazás: 1.200.000 Ft 

2. díj    Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata  

díjazás: 1.000.000 Ft 

3. díj    Mórahalom Város Önkormányzata  

díjazás: 800.000 Ft 

 

1. Tiszagyulaháza 

2. Polgár 
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3. Hajdúsámson 

4. Komló 

5. Trizs 

6. Szarvas 

7. Hidvégardó 

8. Uszka 

9. Nagyhegyes 

10. Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzata 

11. Mórahalom 

 

1. 
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2. 

 

3. 
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4. 

 

5. 
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6. 

 

7. 
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8. 

 

9. 
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10. 

 

11. 
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Legjobb közfoglalkoztatási gyakorlat 

Tiszagyulaháza – „Közösen Tiszagyulaházáért” 

Tiszagyulaháza község Hajdú-Bihar megye észak-nyugati szegletében, a Tisza 

bal partján, szemben a Sajó torkolatával a Hortobágyi Tiszamente határán 

fekszik. A település értékei és hagyományai olyan értékeket adnak az itt 

élőknek és a térségnek, melyek továbbörökítése a jövőnk szempontjából fontos 

és meghatározó. Községünk tagja a Hortobágyi Tiszamente térségnek, amely 

olyan hagyományokat őriz mind történelmi, mint természeti téren, amelyekre 

méltán lehetünk büszkék. A település demográfiai mutatóit vizsgálva 

megállapítható, hogy az országos átlaggal megegyezően elöregedő településnek 

számítunk. A kis településekre jellemző nehézségek és problémák mellett 

igyekszünk folyamatosan fejlődni, fejleszteni, olyan környezetet teremteni, 

mely hozzájárul a település népességmegtartó erejének növeléséhez. 

 

Tiszagyulaházán a munkanélküliség enyhítésére és a foglalkoztatási helyzet 

javítására olyan programokat dolgoztak ki, melyek figyelembe veszik a helyi 

sajátosságokat, a programban résztvevőket és a gazdasági környezetet, és nem 

utolsó sorban értéket teremtenek. Próbálták úgy megalkotni programjaikat, 

hogy hosszútávon is fenntarthatóak legyenek és a teljes település számára 

jelentsenek értékeket. Programjaik működőképesek, következetesen, 

folyamatosan bővülnek. 
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A mezőgazdasági programban megtermelt zöldségféléket a közétkeztetésben 

használják elsősorban, a fölösleget a lakosság köreiben értékesítésre 

bocsátják. A program másik részeként 500 m2 területen fűtött fóliában 

nevelnek virág- és zöldségpalántákat. Ezeket saját felhasználásra, a lakosság 

kiszolgálására és más önkormányzatok felé csereáruként hasznosítják. A helyi 

sajátosság a programjukban, hogy járdalapok és szegélykövek, valamint 

nagyméretű beton virágcserepek gyártásával foglalkoznak. Új elemként 

megemlítenénk parki padok beton elemeinek gyártását is. Ebben az évben, 

színesítve palettájukat, a mezőgazdasági programban célzottan a kápia és 

chili-paprika termést beforgatták a helyi sajátosság programjukba, 

paprikakrém gyártásához. Az eddigi sikeres működésüknek köszönthetően 

jelentős fejlesztést vittek végbe saját erőből. Továbbra is törekszenek a 

színvonalas termelésre és fejlesztésre, de amennyiben esélyük lenne egyéb 

forráshoz jutni, még nagyobb bővítésre lenne lehetőségük, elsősorban a 

kertészet területén. Ennek következtében még több munkahelyet 
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teremtenének, és több önkormányzattal tudnának cserekereskedelmet 

folytatni, olyan termékekhez juthatnának, amelyeket nem tudnak előállítani. 

 

Tiszagyulaházán szinte mindenre kiható problémaként jelentkezett az 

alacsony képzettség és ennek következtében a magas munkanélküliség. A 

térségben sorra szűntek meg a foglalkoztatók, melyek addig sok embernek 

adtak megélhetést. Az embereknek nem volt munkalehetőségük, romlott a 

családok megélhetési lehetősége, szociális helyzete, romlott a közbiztonság, 

jelentősen megnövekedtek a szociális ellátásokra fordítandó forrásigények, s 

hatással volt ez az állapot az egész közösségre is. A munkalehetőség hiánya 

hatással volt az elvándorlásra is, ezt hűen tükrözi a lakosság létszámának 

folyamatos fogyása. A munkaképes korú lakosság jelentős része elköltözött, 

egyenes út vezetett a település elöregedéséhez. Ennek a problémának a 

kezelésére kellett kidolgoznia programot az önkormányzatnak. 

A jó gyakorlat bevezetésével a célkitűzésük a munkanélküliség csökkentése, 

illetve teljes megszüntetése, ennek következtében a családok 

életszínvonalának jelentős növelése. A jó hangulat és a békés egymás mellett 

élés megvalósítása, valamint a közbiztonság megszilárdítása. A közösen 



45 
 

végzett munka eredményeként a község fejlesztése, szépítése. A szép, 

hangulatos és biztonságos lakóhely reményeik szerint ide csalogatja a 

közelben lévő városokból vidékre vágyó embereket, ezzel növelve településük 

lélekszámát. A jó gyakorlat célcsoportja elsősorban a mélyszegénységben élők, 

a halmozottan hátrányos helyzetűek és a nagyon alacsony képzettséggel bíró 

roma kisebbséghez tartozó emberek. 

A jó gyakorlat az egész lakosságra és az egész településre hatással van, hiszen 

a megtermelt alapanyagokon keresztül a közétkeztetésben résztvevők is 

(óvodások, iskolások, helyi idősek, vendégétkezők) haszonélvezői a 

programnak. A megtermelt javakat a lakosság is megvásárolhatja. Ezek által 

növekedett a saját bevételük, megtakarításokat értek el, amelyeket a program 

fejlesztéseire fordíthatnak. Tevékenységüknek és kapcsolódó kommunikációs 

munkájuknak köszönhetően egyre többen figyelnek fel és ismerik meg 

Tiszagyulaházát. 
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Polgár – „Segítő polgári kezek az idősekért” 

Polgár három megye határán, Hajdú-Bihar megye északnyugati peremén 

található. Az eddig feltárt gazdag régészeti leletek tanúbizonysága alapján igen 

régi település, amely már az őskortól kezdve folyamatosan lakott hely volt. A 

város jellemzően mezőgazdasági tevékenységet folytató település. Több épített 

örökséggel is rendelkezik a város. A polgáriak kollektív tudatában erősen él a 

mezővárosi, a hajdúvárosi, valamint a járásszékhelyi múlt, az autonómiára, a 

helyi, térségi vezető szerepre való törekvés.  

 

Polgár lakosságára jellemző, hogy csökken a lakosság száma és ezen belül nő 

az idősek aránya. Polgáron sok az egyedül élő, többségében 65 éven felüli 

lakos, többségében nők. Az önkormányzat évek óta kiemelt feladatának tekinti 

a helyi szintű idősbarát politika kialakítását. Létrehozott az önkormányzat egy 

Idősügyi Tanácsot, a város elöregedő polgárainak segítése érdekében. Asz 

Idősügyi Tanács feladata felmérni a rászorultak helyzetét, az idősek életének 

segítése érdekében. Jelentős roma kisebbség is él Polgáron. A lakosság 

megtartása érdekében több tevékenységi tervet dolgozott ki az önkormányzat: 

Polgár CSOK+ (lakásvásárlás támogatási rendszer), új munkahelyek 

létrehozása (indiai autóalkatrész összeszerelő üzem), megfelelő szintű helyi 

szolgáltatások (óvoda, egészségügyi centrum, művelődési ház stb.) 

5.800 munkaképes ember, ebből 800 munkanélküli, 400 fő közfoglalkoztatott 

a START programban. Képzési programokat is folytatnak. Közfoglalkoztatási 

célok:  

 magasabb jövedelem a munkanélküliek, - közfoglalkoztatottak számára; 

 közösség számára is elismert munka végzése; 

 a megkeresett pénzt helyben költik el; 

 a város fejlődéséhez is hozzájárul a közfoglalkoztatottak tevékenysége. 
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Polgáron – mivel az 5.000-10.000 fő közötti lakosságszámú 

településkategóriába esik, és ezért nem pályázhat a Belügyminisztérium 

szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatására kiírt pályázatra – 

kialakításra került az önkormányzat saját bevétele terhére  települési 

támogatásként a tűzifa támogatási (800 család évente) rendszer. 

A települési támogatások körét bővítve az önkormányzat együttműködő 

partnere – a közfoglalkoztatási programok bázisán létrejött társadalmi 

vállalkozás – a CSEMETE Szociális Szövetkezet.  

 

Az önkormányzat különös figyelemmel kezeli az idős lakossággal való 

együttműködést, az időskorú emberek életkörülményeinek figyelemmel 

kísérését, a róluk való gondoskodást. A demográfiai folyamatok növelik és 

megváltoztatják a szociális szolgáltatásokkal szembeni követelményeket. 

Ennek következtében az idősek igényeihez, szükségleteihez szabott, akár a 

lakásukról igénybe vehető szolgáltatások bevezetése, működtetése fontos 

feladat. Az élhető város kialakítása érdekében jelzi a magántulajdonosoknak 

a portája rendbetételét, akitől elvárható, de akitől nem elvárható, annak segít 

a CSEMETE Szociális Szövetkezet, alacsonyabb áron, mint a piaci. A lakosnak 

kell fizetnie a felmerült költségek 30 %-át, a 70 %-át az önkormányzat fizeti. 
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A házi, ház körüli segítségnyújtás során a város lakóingatlanjai tisztábban, 

virágosabbak lettek, rendezettebb porták alakultak ki, az idős, egyedül élő 

emberek számára ez nagy segítséget jelent.  

A Csemete Szociális Szövetkezet részére a szolgáltatások nyújtása árbevételt 

jelent, valamint a közmunkaprogramból a nyílt munkaerőpiacra, azaz a 

Szövetkezet foglalkoztatotti körébe átkerülő munkavállalók számára 

hosszútávra stabil munkahelyet teremt. A munkanélküliek száma a 

programok kialakítása után a felére csökkent. 

Polgáron az új szociális szolgáltatások bevezetésével kevesebb egészségügyi 

ellátást igénybe vevő lakos volt, a településen nem történt fagyásos baleset. Az 

idős, egyedülálló, szociálisan rászoruló lakosoknak a házi, ház körüli 

munkákban történt segítségnyújtás nem csupán tiszta, rendezett 

lakókörnyezetet eredményezett, hanem azt a tudatot, hogy nincs egyedül, 

számíthat a közösség erejére, ezáltal kevésbé érezte magát magányosnak, 

depressziósnak. A fiatalok környezettudatosságra, környezetvédelemre 

nevelése, közösségi kapcsolatok ápolása min-mind olyan erkölcsi eredmények, 

amelyek később megtérülnek. Nagyon fontos a közfoglalkoztatásból a nyílt 

munkaerő-piacra történő kikerülés, a munkahely-teremtés, a munka világába 

történő belépés. A jó gyakorlat során nyújtott természetbeni juttatás 

hatékonyabb, célirányosabb, mint a pénzbeli juttatás. 
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Hajdúsámson – „Településkép formálás” 

Hajdúsámson város Hajdú-Bihar megye északkeleti részén, a 

megyeszékhelytől kb. 10 km-re fekszik. A település közel 14.000 lakossal bír, 

egy erőteljesen fejlődő kisváros. Lélekszáma az elmúlt évek során jelentősen 

nőtt. A megyeszékhely közelsége miatt egyre több fiatal és kisgyermekes család 

költözik a városba. Az elmúlt években nőtt a munkanélküliek száma, így a 

bevezetett közfoglalkoztatási program sokat segített ennek a helyzetnek a 

javításában, mérséklésében, és egyben kapocs volt a munka világába való 

visszacsatolódáshoz.  

 

A programokban való részvétel során a tervezett célkitűzések 

megfogalmazásánál arra törekedtek, hogy ne csak a foglalkoztatást, hanem a 

tudáshoz való hozzáférést is biztosítsák akár a száraztészta-készítés, akár a 

házi kertészet kialakításának lehetőségéhez. További fontos cél, hogy a 

közfoglalkoztatásban részt vevők a létrehozott termékeket be tudják mutatni 

a város közösségének, hangsúlyozva ez által is munkájuk fontosságát. Ehhez 

kapcsolódik a Közfoglalkoztatási Központban elhelyezett asztalosipari 

üzemük, amely a mindennapi rutinfeladatok elvégzése mellett hozzájárul a 

város településképének formálásához. Az üzem előállítja a mezőgazdasági 

programelemhez szükséges komposztáló ládákat, palántanevelő tálcákat, 

amely nagyban segíti a következő vegetációs időszakra való felkészülést, 

emellett elsősorban kültéri, a településképhez illeszkedő hulladékgyűjtő 

edényeket, virágládákat, fapavilonokat készít. Az egyedi tervezésű kézműves 

dísztermékek kihelyezése a funkcionális használaton túl a rendezett település 

meghatározó elemeivé váltak, elősegítve ez által a mástelepülésekről ide 

látogatók komfortérzetét is. 
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A településen az jelenti a fő problémakört, hogy a jelentős részén méh nincs 

kiépített (aszfalttal ellátott) úthálózat, illetve hiányoznak a közösségi terek. A 

közösségi terek kialakítása megfelelő programokkal kiegészítve erősíti a 

lakosság összetartását, ezek kialakításához a kulturált, kellemes környezet 

megfelelő lendületet adhat. 

A jó gyakorlat bevezetésével azt kívánták elérni, hogy az utóbbi időben 

kialakított közösségi terek, kerékpárút-hálózat valóban közösségi életterek 

legyenek, amelyhez hozzájárulnak a rendezett és egyedi kültéri díszbútorok. 
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A helyi közösség és a városba látogatók egyértelműen visszaigazolták az 

önkormányzat elképzeléseit, miszerint a rendezett, egységes, de mégis egyedi 

településkép kellő vonzerőt jelent. 
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Komló – „Komlói száraztésztagyártás” 

Komló ipari múltú, 23.600 lakosú város. Az elhelyezkedési lehetőséget, biztos 

megélhetést, munkahelyet jelentő bánya, valamint a hozzákapcsolód üzemek 

és nőket foglalkoztató könnyűipar megszűnése mély nyomot hagyott a város 

munkaerő-piaci helyzetén, amely a mai napig érezteti hatását. A város 

vezetése valamennyi támogatott és piaci jelegű foglalkoztatás lehetőségét meg 

kívánja ragadni, amelynek következtében a munkanélküliség helyzete javuló 

tendenciát mutat.  

 

Az önkormányzat 2014 augusztusában kezdte meg a Komlói Tésztaüzem 

kialakítását közmunka programon belül, az évek óta üresen áll önkormányzati 

tulajdonban lévő 90 m2-es ingatlanon. A város vezetésének célja az volt, hogy 

új értékteremtő munkahelyeket hozzon létre. A száraztésztagyártás az év 12 

hónapjában folyamatos munkahelyet és az iskolai közétkeztetés, komlói 

kórház és szociális otthon konyhái számára helyben értékesítést biztosít. 2015 

márciusától a Komlói Tésztaüzem, már konkrét megrendelések alapján 

kétfajta nyolc tojásos levestészta (cérnametélt, kiskocka) és ötfajta négy 

tojásos – körettészta/hosszúmetélt, nagykocka, tarhonya, szarvacska, orsó – 

tészta gyártását kezdte meg havi kb. 1.500 kg mennyiségben. 2016-ban 

sikerült újabb szárítókamrát vásárolniuk, amellyel a termelésüket 

megduplázhatták, és így már a tésztaüzem havonta 3.000 kg. száraztésztát 

gyárt, amely azt jelenti, hogy már 100 %-os kapacitással dolgoznak. 

Piacbővítésük eredményeként már egész Baranya megye területére is 

szállítanak tésztát, főleg szociális otthonok, iskolák konyháinak. Létrehozták 

a „KOMLÓI TÉSZTA” márkát egyedi színes címkével, 100 % magyar termék 

felirattal, mivel a tészták alapanyagai a liszt, tojás magyar alapanyag., nem 

import beszerzés. Minőségi csomagolásban kis kiszerelésű tésztát 

értékesítenek a lakosság számára helyben a Komlói Szociális Boltban, illetve 
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viszonteladók számára. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a Komlói 

Tésztaüzemet a 2017. évtől szociális szövetkezet formájában tervezik tovább 

működtetni. 

 

Fő probléma a foglalkoztatásban a dolgozók alulképzettsége. Ezért az 

önkormányzat a közmunkaprogram keretein belül arra törekszik, hogy olyan 

foglalkoztatási lehetőséget tudjon biztosítani, ami betanított munkaként 

végezhető. A Komlói Tésztaüzemben az elmúlt évben alulképzett dolgozókat 

alkalmaztak, akik a betanítást követen önálló, precíz munkavégzésre lettek 

képesek, és ez által pozitív irányba változott személyiségük és ennek 

eredményeképpen többen kerültek a közmunkaprogramból és az elsődleges 

munkaerő-piacon találtak munkát magasabb bérjövedelemmel. 
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A Komlói Tésztaüzem beindításával egy új értékteremtő tevékenység került 

kialakításra. Az elmúlt egy év alatt kiépítették Komlón a folyamatos 

értékesítési lehetőségeiket a kis csomagolású tésztáik számára (pl. a komlói 

Vásárcsarnokban a Tésztaüzemmel egy időben megnyitották a Komlói 

Szociális Boltot, továbbá két Tom Market, három zöldséges és hat 

élelmiszerbolt viszonteladóként segít az értékesítésben). 

Komló Város Önkormányzat Városgondnoksága irányítása alatt jelenleg 900 

fő közmunkás dolgozik, akik a Szociális Boltban is rendszeresen vásárolnak 

általuk gyártott tésztát, illetve a közmunka-programban megtermesztett 

zöldségeket, laska- és csiperkegombát, amelyek ára kedvezőbb. mint a nagy 

szupermarketekben. 

Eredményeik, szervezettségük alapján céljuk, hogy a Komlói Tésztaüzem 2017 

évtől biztonságosan önfenntartó legyen szociális szövetkezeti formában. 
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Trizs – „Trizs, a gyümölcsöző falu” 

Trizs község az Aggteleki Nemzeti Park szélén elhelyezkedő település, melynek 

lakossága mindössze 236 fő. A település elnevezése a strázsa (őr) szóból 

eredeztethető, ugyanis a település lakói a régmúltban a királyi erdők és 

halászó vizek őrizői voltak. A település közössége ma is híven őrzi 

hagyományait, népszokásait. Ezek a hagyományok indíttatták el a helyi 

termékek nagyobb mértékű előállítását, melyet a készítők szívvel-lélekkel 

végeznek, és talán ez is nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a termékek egyre 

keresettebbek és népszerűbbek. 

 

Az önkormányzat a 2012. évtől vesz részt a start mintaprogramokban, 

kizárólag a mezőgazdasági tevékenységgel. 

A trizsi önkormányzat közfoglalkoztatási programját kezdettől inkább a falu 

vállalkozásának fogják fel. A programban dolgozók nagy része nő, ez kezdetben 

meghatározta a tevékenységek körét is. A „Trizsi Asszonyok” a saját 

háztartásukban végzett gyümölcs- és zöldség-feldolgozási tapasztalatokat 

emelték át közösségi szintre. Ezért a konyhakerti zöldség és gyógynövény-

termesztés mellett bogyós gyümölcsöket telepítettek. Ezek termőre 

fordulásának és a község régi gyümölcsfáinak köszönhetően a trizsi 

konyhában 50 féle lekvár és szörp készül.  
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A trizsi helyi termékek hagyományos eljárással készülnek, ezért a házi jelleg, 

az egyedi íz és kimagasló minőség jellemzi ezeket. Az alapanyagot a gömöri 

vidék régi tájfajta gyümölcsfáiról, azok utódairól és szépen gondozott bogyós 

ültetvényeikről gyűjtik. A lekvárok, szörpök mellett, savanyúságok, befőttek, 

gyümölcssajtok és kemencében sült pékáru is színesíti a falu kínálatát. 

Portékáikat a „Trizsi Ízek” termékcsalád tagjaiként népszerűsítik, melyek így 

település hírnökeivé, követeivé váltak, számos térségi díjat, országos 

elismerést hozva e kis településnek. Mindemellett a termékek a Borsod-Torna-

Gömör Egyesület „Házi remek” védjegyét is viselik. 

Az itt élők sok generációs állattartási tapasztalataira alapozva később elindult 

a takarmánynövény termesztés és állattenyésztés: sertést, baromfit és 

kecskéket kezdtek tartani, előbb egy lakatlan porta óljaiban, majd egy újonnan 

épített kis állattartó telepen. Ez azonban már a történet új fejezete, melynek 

célcsoportját az itt maradó férfiak és fiatalok jelentik. 

Munkahelyek beszűkülése, a másfél évtizeddel ezelőtti biztos háttér (helyi 

szénbányák, könnyűipar – varrodák) megszűnésével a kilátástalanság, a 

középkorú férfiak „vándorlása” és a lakosság elöregedése. Az itt maradó 

munkanélküliek többsége középkorú nő, alacsony képzettséggel és szakmával 

rendelkező pályakezdő. A település az elsődleges munkaerő-piaci felvevő 

városokhoz viszonylag közel, de munkavégzés és napi ingázás szempontjából 
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mégis messze van. Olykor a munkalehetőségeknek megfelelő képzettség is 

hiányzik. A közlekedési és humán szolgáltató infrastruktúra fejlesztésre 

szorul. Nincs olyan jövőkép sem helyben, sem a térségben, ami tartósan 

letelepedett, megfelelő színvonalú megélhetést nyújtana a fiatal generációnak, 

ezért a fiatalok elvándorlása is megindulhat.  

Trizs az Aggteleki Nemzeti Park nyugati kapuja, jelentős áthaladó turizmussal. 

A kialakulóban lévő, magas igényeket kielégítő falusi turizmus és a község 

hagyományőrző rendezvényei egyre nagyobb sikerrel vonzzák ennek az 

idegenforgalomnak egy részét Trizsbe.  

 

Jó gyakorlatuk alapvetése volt: ha az idegenforgalmat lenne mivel 

megállítaniuk, tartós munkanélküli lakóik – programjuk célcsoportja – 

számára valamiféle megélhetést teremthetnénk. Ennek érdekében kezdtek 

lekvárok, szörpök előállításába és azt tapasztalták, hogy nagyon nagy kereslet 

van ilyen termékek iránt térségükben. Ezért céltudatosan fejleszteni kezdték 

a tevékenység infrastrukturális feltételeit, megteremtették a minőségi termék-

előállítás feltételeit.  

Azt vallják, hogy a program által építenek jövőt a településnek! 
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A közfoglalkoztatási program elsődleges célja a munkanélküliek részére olyan 

értékteremtő munka biztosítása, mely a település és a dolgozók adottságai 

alapján egyfajta jövőképet mutat az itt élőknek. A program célja, hogy 

sokrétűségén keresztül bemutassa a vidéki életet, mint vonzó és fenntartható 

életformát, és a hagyományok őrzése, amely a XXI. században is értéket 

képvisel. A programjuk a célokat megvalósította. Jelenleg a településen az 

értékteremtő munkához bárki hozzájuthat. A megnövekedett adminisztrációs 

munkát a közös önkormányzati hivatal munkatársai és a polgármester 

közösen ellátták. A település lakosainak egésze élvezheti a gyakorlat 

eredményét. 



59 
 

„Családért és közösségért” Roma nők társadalmi 

szerepvállalásának jó példái 

Szarvas – „A szegénységben élő roma nők helyzetének javítása” 

Szarvas Magyarország dél-keleti részén, Békés megye észak-nyugati részében, 

a Hármas-Kőrös holtágának bal partján fekszik, a Szarvasi Kistérség – a 

történelmi Viharsarok – központja. Szarvas regionális és megyei szerepkörrel 

ugyan nem rendelkezik, kistérségi székhelyként, valamint járásközpontként 

azonban igen jelentős az általa ellátott feladatok és funkciók száma. 

Vonzáskörzete alapvetően a kistérségre, több szempontból azon túlra is 

kiterjed. Szarvas központi szerepköre társadalmi, kulturális, gazdasági és 

idegenforgalmi szempontból is érvényesül. A várost oktatási, szociális és 

egészségügyi intézményei, gazdasági súlya, szolgáltatásai és idegenforgalmi 

kezdeményezései regionális szerepkörrel ruházzák fel. 

 

A jó gyakorlat keretében a szegénységben élő roma nők helyzetének javítását 

a jövedelemszerzési lehetőség érdekében való részvételük biztosításával, majd 

a megszerzett ismereteknek a közfoglalkoztatásban történő gyakorlati 

alkalmazásával segíti elő. Így javulhat az elhelyezkedési esélyük a nyílt 

munkaerő-piaci állásokra. A roma gyermekeknek, mint a jövő nemzedékének 

a gondozási és nevelési segítséget nyújtanak, hogy már a kiskorban az 

integrációjuk a társadalomba érvényesüljön, mivel beilleszkedésük hiánya 

növeli kirekesztettségüket.  

A jó gyakorlat célcsoportja a hátrányos helyzetű, tartósan vagy átmenetileg 

munkanélküli, alacsony iskolai végzettségű roma nők, esélyt kínálva 

megélhetésük jobbá tételére, társadalmi beilleszkedésükre, valamint a 

növekvő hátrányos, sajátos nevelési igényű gyerekek, akiknek a társadalmi 

felemelkedését segíti a program. 
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A probléma megoldását a Cigány Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte, 

mivel a közfoglalkoztatással kapcsolatos eljárás (munkaügyi, pénzügyi 

igénylés és elszámolás) magas színvonalú szakmai ismereteket igényel, amely 

humán erőforrással nem rendelkeznek. A közfoglalkoztatási program 

keretében kertész és élelmiszeripari képzés indult, mivel a város nagy 

zöldterülettel rendelkezik, valamint sikeres kertészetet alakítottak ki. 

A képzésben 18 fő vett részt a képzőintézmény irányításával. Nehézségek 

voltak a program elfogadását követően a végrehajtásban: „újra iskolapadba 

ülni” azoknak, akik már régen kikerültek onnan, vagy a kötöttség számukra 

ismeretlen volt eddig. 

A közfoglalkoztatási programban 20 főt közterület-karbantartóként, 20 főt 

zöldterület karbantartóként foglalkoztatnak. 

Az önkormányzat intézménye 3 roma nőt dajkaként foglalkoztat az óvodában. 

A cél az volt, hogy csökkentse a roma nők foglakoztatási diszkriminációját és 

próbálja visszavezetni őket a munka világába. 

Foglalkoztatásukban pozitív eredmény volt még, hogy a dolgozó roma 

származású szülőket könnyebb volt meggyőzni arról, hogy hordják és 

rendszeresen hordják óvodába gyermekeiket. 
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Hidvégardó – „Út a Raul Wallenberg díjhoz és tovább – A kisebbségi és a 

többségi társadalom békés egymás mellett élése és ebben a roma nők 

szerepvállalása” 

Hidvégardó község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a Bódva-folyó völgyében, 

a világörökség részét képező Gömör-Tornai Karsztvidék keleti kapujában 

található a 27-es számú főközlekedési útvonal végpontjától 2 km-re. A 610 fő 

lakosságszámú község a trianoni határok megvonását követően határmenti 

perifériára került, és ezzel a földrajzi pozíciójával Magyarországnak a 

legészakibb településévé vált, amely Szlovákiával határos. Gyönyörű közterek, 

ápolt és virágos utcácskák, felújított parasztházak, műemléki kúriák, 

templomok, emlékművek sokasága, tájház, mindezek sok-sok virággal 

díszítve. Nem véletlenül hívják az ide látogató turisták a Felvidék kapujában 

található Hidvégardót a Cserehát gyöngyszemének, ahol ráadásul a kisebbségi 

és többségi társadalom harmonikus együttélése a jellemző. 

 

A helyi romák már jó 50 évvel ezelőtt rájöttek, hogy csak úgy tudnak együtt 

élni a falubeli magyarokkal, ha felzárkóznak melléjük munkában, tanulásban 

és erkölcsiségben egyaránt. Létrejöttek a „komasági” kapcsolatok roma és a 

többségi társadalomhoz tartozó családok között, amely kifejezetten utalt arra, 

hogy az érintett személyek, családok közvetlenül, rendszeresen visszatérő 

jelleggel egymást segítették, erősítették az élet számos területén. Ez a 

gyakorlat napjainkra is fennmaradt és az önkormányzat a maga eszközeivel 

igyekszik erősíteni ezt a családok között kialakult kapcsolatot, illetve a roma 

közösségért tenni akaró roma nők (az önkormányzat közösségi koordinátora, 

a Roma Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, a könyvtáros, a kertészeti 

közfoglalkoztatás irányítója, a házi szociális gondozók stb.) segítségével 

szélesíteni, elterjeszteni ezt a jó gyakorlatot.  
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A hidvédardói roma családok önkéntesen tették meg az első lépéseket az őket 

körülvevő többségi társadalom életszínvonalához való felzárkózás és a 

harmonikus együttélés érdekében. Nagyon fontos mit látnak és adnak át 

családjukban, szűkebb környezetükben, milyenek a lakás- és 

életkörülményeik. A dédnagyanyák tanítása bevésődött a roma nők 

gondolkodásába és ezt a szemléletmódit vitték tovább saját családi életükben, 

amelynek méltó elismerése volt 2012-ben a Raoul Wallenberg-díj 

adományozása a községnek. 

 

A jelenleg uralkodó általános felfogás szerint a roma emberekkel szembeni 

előítéletek Hidvégardó községben nem érvényesek, hiszen a tenni akarás, a 

beilleszkedés nem roma társaikhoz megoldott. A roma családok elfogadják és 

helyeslik a törvény előtti esélyegyenlőséget. 

A jó gyakorlat célja a munkanélküli roma emberek, elsősorban a roma nők 

társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása. Az 1990-es évek 

elején megjelent munkanélküliség következtében sok roma család az 
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évtizedekkel korábbi szintre süllyedt. Az önkormányzat segítségével esélyt 

kaptak a munkavállalásra rögtön a munkanélküliség megjelenését követően, 

hogy ne szakadjanak el a munka világától. A közfoglalkoztatottak 60 %-a roma 

származású. A roma nők dolgozni akarása itt erősödött fel igazán, hiszen minél 

jobb feltételeket szerettek volna biztosítani úgy a gyermekeik, mind családjuk 

számára. 

A roma nők bevonása a különféle képzésekbe, tréningekbe, tanácskozásokba 

és fórumokba kifejezetten pozitív hatással volt Hidvégardóra. A pedellus az 

iskolában jobban szót ért úgy a gyerekekkel, mint a szülőkkel talán 

származásuk miatt is, hiszen 90 %-ban roma gyerekek járnak a helyi 

tagiskolába. A konyhát – amely az étkezést biztosítja – zöldségfélékkel, 

burgonyával többségében a roma nők által megtermelt és feldolgozott 

alapanyagokból látják el, és innen történik az óvoda, iskola, a szociális, 

munkahelyi és vendégétkeztetés is. Így a roma nők a helyi társadalom, a 

lakosság elismert tagjai lettek. A hidvégardói roma nők nem érzik 

kirekesztettnek magukat nem roma nőtársaikkal szemben, mert a kulturális 

és a társadalmi életben együtt hozták meg azokat a döntéseket, amelyeket a 

község számára fontosnak találtak és a saját érdekeikkel is 

összeegyeztethetőek voltak. 

 

A romák és ezen belül a roma nők foglalkoztatásával kevesebb lett a 

munkanélküli a községben. A munkába állással és az ezután járó 

jövedelemmel új célok kitűzésére nyílt lehetősége a roma családoknak. Ez 

segített a roma nőknek abban, hogy merjenek családot alapítani és gyermeket 

vállalni, eltartásukról és főként taníttatásukról gondoskodni. Mindezzel 
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megállítva a népességcsökkenést, mert tudják, hogy a gyermekvállalás miatt 

nem veszítik el munkájukat. Lehetőségként élik meg a különféle közmunka-

programokban való részvételt, nem pedig kudarcként. 



65 
 

Uszka – „A nők esélyegyenlőségének elősegítése Uszkában” 

Uszka Község Magyarország észak-keleti csücskén található. Állandó 

népessége 502 fő. A lakosság 87 %-a vallja magát roma nemzetiségűnek. A 

település a leghátrányosabb besorolású települések közé sorolható. Nincs 

általános iskola, nincs óvoda, a gyógyszertár 8 km-re van. a házi orvos hetente 

egy lakalommal rendel. Kórház, vasútközlekedés 36 km-re van legközelebb. A 

községben egy vegyesbolt működik, a postai szolgáltatás mozgó postával 

megoldott. 

 

A községben egyedüli munkalehetőség szinte az önkormányzat. A településen 

nagyon kevés az idősek száma, a 0-18 éves korú lakosság száma viszont 

kiugróan magas, Jelenleg 170 fő regisztrált munkanélküliből 145 fő 

közfoglalkozatásba van bevonva. 

A községben a rendszerváltás előtt a roma nők kizárólagos szerepe az volt, 

hogy gyermeket-gyermekeket szüljenek, neveljenek, és a háztartást vezessék. 

Semmilyen saját jövedelemmel nem rendelkeztek. Teljesen kiszolgáltatott 

helyzetben éltek, sokat szenvedtek, nélkülöztek.  

Az önkormányzat ezt felismerve ki akarta ebből a lehetetlen helyzetből emelni 

őket. A közfoglalkoztatásba minden aktív korú roma nőt igyekeztek bevonni, 

és ezzel esélyt teremtettek számukra a jobb és magabiztosabb életminőségre. 

Az elmúlt években számtalan roma nőt vontak be képzésekbe a 

közfoglalkoztatás keretein belül. Azon kívül a roma telepek felszámolása címen 

futó un. telepes programban is OKJ-s bizonyítványokat szerzett 12 nő 

családellátóként. 

Az önkormányzatnál 15 fő szerzett egészségőr tanúsítványt, 15 nő házi 

betegápoló képesítést, 15 állatgondozó szakmunkás-bizonyítványt, ezen kívül 
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mezőgazdasági munkás, szobafestő-mázoló bizonyítványt is volt, aki 

megszerezte. 5 fő tanfolyamot végzett, és csecsemőápoló tanúsítványt szerzett. 

A közös tanulás a közös munka meghozta a gyümölcsét, mert azon vették 

magunkat észre, hogy ezek a romalányok és asszonyok spontán 

szerveződéssel aerobikozni kezdtek a csillagpont épületében.  

Ma már a 78 fő aktív korú roma nőből 65 főnek valamilyen bizonyítványa van. 

Egy leány már Budapesten tanít aerobicozni, azóta fiatalokat, a 12 fő 

családellátó tanúsítvánnyal rendelkező az otthonában nagyon jól tudja 

hasznosítani a tanultakat, a szobafestők odahaza, és az ismerőseinek is segítik 

kifesteni a lakást. Ezek a roma nők magabiztosabbak lettek azzal, hogy 

tanulhattak, képesítést szerezhettek és így „többnek” érezhetik önmagukat. 

A START mintaprogramban dolgoznak a legtöbben a településen (160 fő). 

Sajnos helyben nem nagyon van más munkahely. A közfoglalkoztatási 

programoknak köszönhetően sokan őstermelők lettek és saját bevételhez 

jutnak ennek köszönhetően. 

Az alpolgármester roma nő, felkérésre indult a választáson. Már több éve 

alpolgármester. Személyesen keresi meg roma lakosságot és invitálja a 

képzésekre. 

Megtörtént egyfajta szemléletváltás a roma férfiak részéről és a roma nők is 

dolgozhatnak. 

Jellemzően a roma lányok 18 éves koruk után mennek férjhez a településen. 

Az átlagos gyerekszám családonként 2-3. 

A fő cél, hogy minden uszkai lakosnak legyen jövedelme, ezért több 

tanfolyamot szerveztek, hogy a roma lakosság is szakképesítést szerezhessen. 

A tanfolyam nagyon sikeres volt, szinte mindenki elvégezte.  
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Helyi polgárőrség és az önkormányzat együttműködése 

Nagyhegyes – „A jó közbiztonság fenntartása Nagyhegyesen széleskörű 

összefogással” 

Nagyhegyes község Hajdú-Bihar megyében, az Alföld nagy kiterjedésű 

táregységén helyezkedik el a Hortobágy keleti részén, a Hajdúság délnyugati 

határán a Keleti-főcsatorna mellett, a Debrecen, Hajdúszoboszló, 

Balmazújváros városok által meghatározott urbanizációs környezetben 

található. A település története egészen az Árpád-korig nyúlik vissza, amikor 

is egyházas hely, templomos falu lehetett, később elnéptelenedett, majd 1952 

elején a tanyák összevonásával jött létre a község. Nagyhegyes állandó 

népessége 2.820 fő. A településen egységes óvoda-bölcsőde, általános iskola, 

bentlakásos idősek otthona, egészségügyi centrum, fiókgyógyszertár működik. 

 

A helyi polgárőr egyesület 2006-ban alakult. Jelenleg 50 tagja van (26 felnőtt 

és 24 ifjú polgárőr). Az egyesület céljai: a rend és biztonságérzet kialakítása a 

településen, áldozattá válás elkerülése, bűnelkövetők elriasztása. Az amúgy is 

csekély számú bűncselekmények, valamint szabálysértések száma évről évre 

csökkenő tendenciát mutat. 

Az önkormányzat és a polgárőrség régóta együttműködik, szemléletformáló 

előadások szervezésével, az idősebb korosztály felkeresésével tájékoztató 

előadásokkal a civil szerveződéseken keresztül. A Szomszédok Egymásért 

Mozgalmat (SZEM) beépítették a közösségek életébe, együttműködtek az 

illetékes rendőrkapitánysággal a térfigyelő kamerarendszer tervezésében, a 

kiépítést követően közös együttműködéssel történik az üzemeltetés, élőerős 

járőrszolgálat és a lakossági jelzések fogadása. 

A jó gyakorlat bevezetése az alábbi célok elérésére iránylt: 

 áldozattá válás elkerülése; 

 a rend, biztonságkép kialakítása a településen; 
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 a szubjektív biztonságérzet javítása a lakosságkörében 

 a bűnelkövetői lebukás kockázatának növelése, így a prevenció 

kialakítása a településen. 

A jó gyakorlatban részt vevők száma folyamatosan növekszik, a program helyi 

társadalmon belüli elfogadottsága nő. A gyakorlat legfontosabb eredményeit a 

lakossági visszaigazolások jelentik, de emellett nem elhanyagolható z ifjú 

polgárőrök létszámának folyamatos növekedése sem. Az általános iskola felső 

tagozatának 20 %-a regisztráltan vesz részt a programban. 
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Budapest Főváros XIII. Kerület – „Én, TE, Ő, de együtt könnyebb a MI 

biztonságunkért” 

Budapest Főváros XII. kerület egy előnyös városszerkezeti jellemzőkkel 

rendelkező, progresszív, dinamikusan fejlődő kerület. A lendületes fejlődés 

motorja egy hosszú távú elképzelésekhez igazodó, megfontolt, fegyelmezett és 

átlátható városgazdálkodás. A lakosság száma 120.199 fő, a 65 év feletti 

népesség részaránya a teljes népességhez képest 19 %. Az idős népesség 

eltartottsági rátája 29 %, az öregedési index 1,6. A háztartások száma 63.664. 

Az önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja, az önként vállalt 

feladataival a lakosság életminőségének javítását szolgálja. A 

közszolgáltatások minden igényt kielégítenek. A ciklus elején elfogadott 

Lendületben a XIII. kerület Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat 

középtávú programja biztosítja a kerület folyamatos fejlődését. 

 

A kerületi Önkormányzat számos területen számít a civil szervezetek 

együttműködésére, így a közbiztonság terén is keresi azokat a szervezeteket, 

partnereket, akik tenni akarnak önmaguk és lakókörnyezetük mindennapi 

biztonságáért. Valljuk, hogy a bűnmegelőzés különböző ágazatok 

együttműködésén, partneri viszonyán alapul. E két tételen alapul az „Én, TE, 

Ő, de együtt könnyebb a MI biztonságunkért” projekt: A közös célokért 

folytatott munka a kerületi Polgárőrség és az önkormányzat szociális 

intézményeinek aktív együttműködésére épül. 2015. február óta hetente, 

szerdánként polgárőrök, szociális munkások késő esti órákban – 18.00–22.00 

óra között – együtt járják a kerület utcáit. Mindkét szereplő saját szakmaiságát 

viszi a közös munkában. Közös cél a bűnmegelőzés, a kerületi állampolgárok, 

kiemelten a kiskorúak, fiatalok bűnelkövetővé válásának megelőzése, 

kiskorúak, idősek áldozattá válása esélyének csökkentése, valamint a 

bűncselekményt előidéző okok mérséklése. A terepmunkában közvetlenül 

résztvevők száma 20-25 fő. A tapasztalatokról feljegyzés készül és a következő 

napon, javaslatokkal együtt a polgármesteri hivatal aljegyzőjének megküldik. 
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A leírtak alapján az érintett szervezet, hatóság felé megy a jelzés a szükséges 

intézkedés megtétele céljából. 

A képviselő-testület évente vizsgálja a kerület közbiztonság helyzetét, az 

értékelés alapját a BRFK XIII. Kerületi Rendőrkapitányság, a Közterület-

felügyelet, XIII. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolója jelenti. 

A helyi mutatók alapján a bűnmegelőzési koncepció határozza meg a célokat 

és a megvalósítást szolgáló intézkedéseket. Következtetések: 

 százezer lakosra jutó bűncselekmények száma a fővárosban a 

legmagasabb; 

 közterületen csellengő gyermekek száma; 

 romló szubjektív biztonságérzet; 

 közterületen 50–60 fő él életvitelszerűen; 

 273 kamerából álló térfelügyeleti kamerarendszer bővítése iránti igény 

folyamatos jelentkezése; 

 utcai szociális munka elsősorban munkaidőben; 

 a helyi társadalom önvédelmi képességének folyamatos javítása; 

 rendszeres Együttműködési Fórum. 

A 2015. szeptember 5. napjától indult jó gyakorlat általános célja a 

Lendületben a XIII. kerület középtávú program közbiztonsági céljainak, a 

bűnmegelőzési koncepció feladatainak végrehajtása: összefogás, 

együttműködés elvére épülő közösségi biztonságkezelés szemléletének 

erősítése. Konkrét célok: 

 munkaidőben történő utcai szociális munka kiegészítése, hetente egy 

alkalommal, késő esti órákban 18.00– 22.00 óra között; 

 utcai szociális munka térbeli bővítése, több csoport kialakításával, 

polgárőrség technikai eszközeinek használatával, pl. autó; 

 polgárőrök jogszabály adta lehetőségeken belül intézkedést tesznek vagy 

kezdeményeznek, ezzel a szociális munka is hatékonyabb, sok esetben 

eredményesebb; 

 polgárőrségen belül Ifjúsági csoport alakult, 8 fővel, szociális 

munkásaink beléptek polgárőr szervezetbe; 

 projektben részt vevő szociális munkások fiatalokat próbálják bevonni – 

kortárs segítőként – csoportmunkában hozzájárulva az ifjú polgárőrök 

mozgalmához. 

A jó gyakorlat résztvevői: a szociális munkások, közvetlenül terepen 12 fő, 

közvetve az önkormányzati intézmény hálózatban dolgozók 250 fő, valamint a 

polgárőrség tagjai, átlag létszámuk 65 fő A közvetlen részvevők a 

közterületeken dolgoznak. Közvetve résztvevők: a becsatornázott gyermekek, 

fiatalok részére szabadidős programot szerveznek, nyári táboroztatást 

végeznek, képzéseket biztosítanak. Felnőttek esetében a szociális 
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szolgáltatásokat nyújtanak. A polgárőrök kísérik a szociális munkásokat, ha 

szükséges intézkedést tesznek vagy kezdeményeznek.  

A jó gyakorlat közvetett haszonélvezője a teljes lakosság. Azzal, hogy csökken 

a csellengő gyermekek száma, azzal, hogy a közterületeket rendeltetésszerűen 

használják minden kerületi állampolgár számára fontos eredmény. Azzal, hogy 

a polgárőrök és a szociális munkások, sok esetben a közterület-felügyelők és 

a rendőrök együtt, közterületen jól láthatóak a lakossági szubjektív 

biztonságérzetet is kedvező irányba befolyásoljuk. Az együttműködés, a közös 

munka rendszeressé tette a késő esti közterületi bejárásokat. A projekt 

népszerűsítette a polgárőrök áldozatos munkáját, tagságuk 8 szociális 

munkással, 4 ifjú polgárőrrel bővült. Közel 100 fiatalt tudtak bevonni 

programjaikba. A kerületi közterület-felügyelet is csatlakozott a heti 

ellenőrzések időpontjához, mára ez kialakult gyakorlattá vált. Tovább 

erősödött a kerületi gyermek- és felnőtt-jelzőrendszerük. A közterületen 

tapasztalt problémára, veszélyhelyzetre az érintett szakember azonnal tud 

reagálni, és rövid reakcióidejű szolgáltatást tud nyújtani. Az információcsere 

rendkívüli mértékben kibővült, és az információcsere reakcióideje 

dramatikusan lecsökkent. A személyes kapcsolat kialakulása miatt más 

napokon is érvényesül, amely az érintettek szakmai munkáját teszi 

hatékonyabbá. 
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Mórahalom – „Párizs, balra! Összefogással a migráció negatív hatásaival 

szemben, új települési kihívások” 

Mórahalom város a Dél-alföldi régióban található Szegedtől 20 km-re. A 

6.020 fős járásszékhely kisvárosra a termálfürdője révén dinamikusan fejlődő 

turisztika jellemző. A lakosság jó része mezőgazdasággal, főként 

zöldségtermesztéssel foglalkozik. A települést közvetlen határszakaszok 

választják el Szerbiától. Ennek okán az utóbbi 2 évben, de főként 2015-ban a 

város egyike az illegális migráció által legérintettebb településeknek 

Ásotthalommal és Röszkével együtt. A település részese az ún. balkáni 

útvonalnak. Mórahalom statisztikái nem térnek el az országos átlaghoz 

képest. 

 

Mórahalom közvetlen módon részese az egész Európát érintő, komplex 

megközelítéssel kezelendő illegális migrációs problémának. A település 

elhelyezkedése miatt az önkormányzatnak egyedi megoldásokat igénylő 

válaszokat kellett kidolgoznia, bevonva a polgárőrséget és más civil 

szervezeteket. A felek közötti folyamatos párbeszéd elvét követve sikerült 

megalkotni egy modellt, amely komplex módon nyújt megoldásokat a migráció 

helyi szintű kezelésére. Olyan megoldásokat alakítottak ki, amelyek 

elsősorban a helyi lakosság megelégedését szolgálja, valamint ezzel 

párhuzamosan kiáll az emberi értékek megőrzése és a nemzetközi jog 

betartása mellett. A településen több közfunkció szolgáltatását (pl. 

hulladékgazdálkodás átszervezése a migránsok által eldobált ruhák és 

eszközök miatt) is át kellett alakítani, újra kellett gondolni az intézmények 

működési rendjét. Meg kellett erősíteni az önkormányzati rendészetet és a 

mezőőrséget (fontos volt a helyismeret), továbbá a lakosság szubjektív 

biztonságérzetét, amelyhez látható járőr-jelenlét megszervezése is szükséges 

volt. A külterületi részeken lévő tanyai lakosság napi életritmusát zavaró 

migrációs vonulás is sürgető kérdéseket vetett fel (külterületi jelzőrendszer 
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működtetése). A kormányzat beavatkozások mellett felértékelődött a helyi 

polgárőrök és civil szervezetek aktív bevonásán alapuló összefogás. 

 

Munkacsoportok kerültek felállításra: 

 sajtómunkatársakat irányították és sajtófigyelést végeztek; 

 humanitárius szervezetek irányítása; 

 egészségügyi mentőcsapat (önkéntesek, helyi orvosok); 

 taxik, embercsempészek figyelése; 

 24 órás figyelőszolgálat (telefonos szolgálat); 

 jogsegély a gazdák részére (BM, OPSZ támogatásból); 

 közfoglalkoztatottak takarították a széthagyott szeméthalmokat; 

 térfigyelő kamerarendszer került kiépítésre; 

 vendég polgárőrök jöttek segíteni az ország minden területéről. 
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A lakosság hozzáállása is változott az idő előrehaladtával. Kezdetben – főként 

a koszovóiak migrációja idején – a lakosság még segítséget nyújtott számukra: 

vizet és élelmet adott a gyermekeknek és a felnőtteknek is, továbbá útba 

igazította őket a gyaloglás során. Később a tömeges migrációval a segítőkész 

lakosság pszichésen belefáradt. Ekkor már a lakosság főként a negatív 

következményeket látta, itt kellett „beavatkozni” az önkormányzati 

munkatársaknak, hogy megakadályozzák az esetleges menekültekkel 

szembeni szélsőséges hozzáállás kialakulását. A lakossági fórumokon történő 

tájékoztatások eredményeként csökkent az idegengyűlölet a lakosság körében, 

a lakosság nyugodtan kezelte a helyzetet, tudomásul vették a kialakult 

változásokat. Legnagyobb eredmény a helyi polgárőrség és az önkormányzati 

rendészet, valamint a lakosságból önkéntesként jelentkező figyelőszolgálat 

munkája, amelynek következtében a rendvédelmi szervek mellett a civilek 

biztosították a lakosság nyugodt alvását és a nappali időszakok rendjét. Javult 

a lakosság objektív és szubjektív biztonságérzete. 



75 
 

 

Interjú Andreas Kiefer úrral, az Európa Tanács Helyi 

és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 

főtitkárával 

 
1. 2010 óta Ön támogatja a 47 tagállam önkormányzatait képviselő 

Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 

munkáját főtitkárként, hogyan látja, mennyire alakult át a 

Kongresszus azóta és milyen kihívások elé néz a jövőben? 

Mivel a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját mind a 47 tagállamunk 

ratifikálta, számunkra a következő kihívás, hogy annak valamennyi 

intézkedésének végrehajtását biztosítsuk az európai országokban, a „100 % 

Charta” célunkkal. Másik nagyon fontos célunk a nők és férfiak 

kiegyensúlyozottabb arányú részvételének biztosítása a helyi és regionális 

önkormányzatokban, valamint hogy elősegítsük a polgárok és a fiatalok 

részvételét a demokratikus folyamatokban. Ez együtt jár általában a 

demokratikus állampolgárság elősegítésével és közvetlen kapcsolatban áll a 

radikalizáció elleni harccal, ami erőszakos szélsőségekhez vezethet és azokhoz 

az erőfeszítésekhez, amelyek a befogadó társadalmak építéséhez szükségesek.  

2. Főtitkárként aktív részese az Európa Tanács és azon belül a 

Kongresszus gyökeres átalakításának, reformjának. Milyen 

hozadéka, mi a legnagyobb eredménye az új struktúrának? 

A Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa a politikai prioritásaival 

kapcsolatban kezdeményezett reformjaival és a munkamódszereivel lehetővé 
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tette számunkra hogy az alapvető fontosságú küldetésünkre 

összpontosítsunk, ami az európai helyi demokrácia helyzetének megfigyelése 

a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája végrehajtásának elemzésén és a 

helyi és regionális választások megfigyelésén keresztül. E reformnak 

köszönhetően képesek voltunk a monitoringot gyorsabb pályára és rendszeres 

alapokra helyezni és az emberi jogok védelmét elősegíteni a kormányzat 

minden szintjén. Ez pedig másfelől erősítette a helyzetünket a regionális és 

helyi demokrácia ügyével kapcsolatos vezető intézmények között. Az Európa 

Tanács reformjának a legfőbb eredménye az együttműködés és információ 

csere új kultúrájának megteremtése volt a szervezet különböző szereplői 

között. Erre konkrét példa a Kongresszus aktív hozzájárulása az Európa 

Tanács cselekvési terveihez Ukrajna és Örményország esetén a helyi 

demokrácia dimenziói mentén.  

 

 

3. A Kongresszus főtitkáraként a Miniszterek Bizottságával is aktív 

kapcsolatot ápol. Milyennek találja a központi kormányok és az 

önkormányzatok viszonyát? Van ebben valamiféle európai, 

nemzetközi trend vagy nagy különbségek vannak országonként? 

Annak ellenére, hogy az elmúlt néhány évben nagy erőfeszítéseket tettünk a 

regionális önkormányzatok nagyobb autonómiája érdekében, a gazdasági 

válság negatívan hatott erre a fejlődési irányra. Sőt, néhány országban 
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(például Törökországban) recentralizációs folyamatok figyelhetők meg, a 

kormányok csökkentik az önkormányzatok költségvetését és számukat is. A 

fiskális és a költségvetési kontroll is növekedett a helyi és regionális 

önkormányzatok felett. Ez hátralépésnek tekinthető az általunk támogatott 

decentralizációs folyamatokban. Mindazonáltal vannak ellentétes irányú 

fejlődések is: Portugáliában (ahol intenzív reform kezdődött a nemzeti és az 

azalatti területi szerkezetek közötti új kapcsolatrendszer következményeként) 

Belgiumban (ahol olyan reformra került sor 2013-2014-ben, amely több 

autonómiát biztosít a településeknek és a régióknak), Grúziában (a parlament 

által 2014-ben elfogadott helyi önkormányzatokra vonatkozó átfogó területi és 

közigazgatási reform) és Ukrajnában (ahol a lassú helyi önkormányzati reform 

2012 óta folyamatban van). Ezen országokban fontos pozitív irányú lépésekre 

került sor a decentralizáció irányába. 

 

4. Önkormányzati szövetségként örömmel vesszük a monitoring 

látogatást a Helyi Önkormányzatok Európai Chartája 

végrehajtásáról, érvényesüléséről, jó hivatkozási alapot nyújt 

nekünk. Voltak-e említésre érdemes esetek, amikor a monitoring 

látogatás és jelentés valamilyen konkrét formában mutatkozott meg 

valamely országban? 

Számos pozitív eredményt lehet említeni, kezdve azzal, hogy a Charta ezáltal 

jobban a nemzeti jogrendszerbe épül. Például 2011-ben a monitoring látogatás 

következtében Észtországban világosabbá tették a törvényi szabályozásban a 

helyi önkormányzatok működési területét és feladatait és nagyobb 

költségvetési forrásokat is biztosítottak a helyi önkormányzatoknak. A 

Regionális Ügyek Minisztere tájékoztatott minket ezekről a változásokról egy 

évvel a monitoring látogatás után. A tagállamok által alkotott kikötések, 

záradékok fokozatos megszüntetése is pozitív eredménynek számít a teljes 

alkalmazás érdekében. Málta a 2010-es monitoring látogatásunk után 4 

kikötést szüntetett meg 2011-ben. A legújabb időkből Ukrajna példáját lehet 

megemlíteni, ahol a Kongresszus segédkezett az Ukrán Alkotmányozó 

Bizottságnak az alkotmány reformjában, amely új decentralizációs törvény 

kidolgozásához vezetett. Végezetül a Kongresszus ajánlásának közvetlen 

következményeként a Norvég Parlament beillesztette alkotmányába a helyi 

demokráciát 2016 tavaszán. 
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5. Korábban sokáig szerepelt a Régiós Charta a Kongresszus 

napirendjén. Hogyan látja a jövőt ebben a témában?  

A Kongresszus 2008-ban fogadta el a „Regionális Demokrácia Európai 

Chartájá”-nak tervezetét, amit 2009-ben a „Regionális Demokrácia 

Referenciakerete” követett. A Miniszterek Bizottsága is támogatta ezeket és így 

pozitív lépés volt arra, hogy a nemzeti kormányokat arra ösztönözze, hogy 

nagyobb hatalmat kapjanak a régiók. Mindazonáltal azt gondolom, hogy a 

mostani légkör nehézkessé teszi az olyan irányú fejlődést, amely rövidtávon a 

Karta elfogadásához vezetne. 

6. Hazánk delegációja az Európa Tanács Kongresszusában egyre 

aktívabb, delegációvezetőnk, dr. Illés György és helyettese, Magyar 

Anna raportőrként is közreműködik a szakmai munkában. Milyen 

egy hatékony nemzeti delegáció az Ön perspektívájából? 

A hatékony nemzeti delegáció valójában egy olyan delegáció, amely aktívan 

hozzájárul a Kongresszus munkájához, és Magyarország esetén pontosan ez a 

helyzet. Illés úr a menekültügyi és bevándorlás-politikában társ-raportőrként 

működik közre, részt vett a görögországi Samosban megrendezett 

konferencián júniusban és szeptemberben látogatást tett Attica régióban a 

kongresszusi delegáció látogatásában. A másik tag, Magyar Anna asszony 

társ-raportőr a kisebbségi nyelvekről szóló jelentés készítésében, amit 2017-

ben fogadnak majd el. Ezek fontos hozzájárulások a Kongresszus munkájához 
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és nagyon nagyra becsüljük, hogy ők ennyi időt és energiát áldoznak erre. A 

magyar delegáció így már teljesítette: egy hatékony delegáció. 

7. A Kongresszus a 2015 februárjában elfogadta a Stratégiát a helyi 

szintű radikalizmus elleni harcért, ami 2016 márciusában kiegészült 

az önkormányzatok számára készült eszközkészlettel. Reméljük, a 

jelen lapszámunkban közölt dokumentumok hasznára lesznek a 

magyar önkormányzatoknak is. Milyen eszközöket terveznek még e 

téren? Szerveznek például szakmai tapasztalatcseréket, jó 

gyakorlatok gyűjtését, bemutatását? 

A Kongresszus egy eszközkészletet dolgozott ki a helyi önkormányzatok, helyi 

non-profit szervezetek és azok szövetségei számára, amely október óta elérhető 

az Európa Tanács honlapján, 36 nyelven. E projektnek az a célja, hogy eszközt 

nyújtson a helyi és regionális önkormányzatok számára a szükséges 

információkkal és tapasztalatokkal a vallások és kultúrák közötti 

párbeszédhez egy világos, a helyi szintű vallások közötti párbeszéd 

12 alapelvén nyugvó útmutatón keresztül. A Kongresszus platformként is 

szeretne tevékenykedni a helyi önkormányzatok számára, ahol megoszthatják 

a jó gyakorlataik példáit, és megvitathatják, hogyan tud egy egyéni stratégia 

működni egy másik országban. Ez történt a múlt évben a dániai Aarhusban 

megrendezett konferencián is a radikalizmus megelőzéséről, ahol megalakult 

a Városok Szövetsége az Erőszakos Szélsőség Ellen. Ezt a tapasztalatot 

ismételték meg idén Rotterdamban november 9-én és jövőre Barcelonában. 

Remélem, sok magyar képviselőt is üdvözölhetjük majd ott.  

8. Milyen jó példák vannak, konkrét eredményekkel, amivel sikerült 

már elérni valamit e rögös úton, a kultúrák közötti párbeszéd 

kialakulásáért, működéséért? 

Az Európa Tanácsnak van egy „Kultúraközi Városhálózata” amely remek 

példákkal szolgál a sikeres multikulturális projektekről helyi szinten. A múlt 

évben e hálózat díjat adományozott Barcelona „Xeix Projekt”-jének, mivel az a 

helyi kereskedelmi szövetséget hozott létre a kínai közösségek jobb 

integrációjának elősegítésére így támogatva a kultúrák közötti cserét. Egy 

másik pozitív kezdeményezés a migránsok befogadására összpontosít a lengyel 

Lublinban „Lublin Mindenkinek” címmel és a „Kommunikáció az integrációért” 

C4I kampány. A svájci Neuchâtel városa „Neuchàtoi” projektet hajtott végre, 

amely példaszerű volt a kultúrák közötti párbeszéd megteremtésére. Mindkét 

esetben kulturális események sorozatára került sor, mint amilyenen a 

kiállítások, portrék bemutatása, konferenciák, filmek vetítése és bemutatása. 
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9. Gyakran hivatkozott tétel, hogy jobban megéri a befogadás, valamint 

az aktív megelőzés társadalmi szinten – vannak-e erre pozitív és 

negatív tapasztalatok az önkormányzatok világában? 

Valójában a Kongresszus megközelítése a radikalizáció ellen is egy jó példa 

erre. A Kongresszus 2015-ben elfogadott stratégiája a radikalizáció elleni 

küzdelemben helyi szinten a prevenciós politikákra és különféle európai helyi 

jó példára fókuszál. A belgiumi Vilvoorde városa létrehozott egy rendszert a 

„veszélyeztetett” családoknak, akiknek az egyik gyereke radikalizálódhat, 

amellyel megbízható, alapos információkkal látták el a családot a radikalizáció 

folyamatáról. Aarhus városa Dániában nyílt párbeszédet támogatott a 

veszélyben levő közösségekkel, megvitatva az integráció, radikalizáció témáját 

és a szíriai konfliktust. Az eredmények pozitívak voltak, hiszen a dzsihádhoz 

csatlakozó dánok száma csökkent, csupán egy ember utazott Szíriába 2014-

ben szemben a 2013-ban kiutazó 31 fővel. 

10. Magyarországon is létrejött és működik számos Európai Területi 

Társulás (ETT), és már kevesebb lélekszámú települések is szívesen 

részt vennének effajta együttműködésben. Milyen hátrányokat, 

előnyöket tapasztalt e téren? Vannak példák más országokban 

hatékonyan működő, kisebb településekből álló ETT működésre is? 

Az ETT konstrukciója lehetővé teszi az EU tagállamoknak, hogy 

együttműködjenek a határon átnyúló és régiók közötti projektjeik 

igazgatására. Így ezek több mint a felét érintik a tagállamainknak. A kisebb 

önkormányzatok számára előnyös lehet, ha részesei lesznek egy szélesebb 

transznacionális projektnek, amely gazdasági, társadalmi, kulturális, területi 

és turisztikai fejlődéshez vezetnek. A MASH projekthez hasonló projektek 

setén, amelyben négy magyar és szlovén önkormányzat vesz részt (kb. 

3.200 lakossal) vagy a „Duna Hidak ETT” amely három szlovák önkormányzat 

és négy magyar város részvételével segíti elő a szorosabb együttműködést a 

munkanélkülieknek szervezett képzési programokon keresztül, vagy 

egészségügyi szolgáltatások elérhetőbbé tételével, vagy a transznacionális 

turisztikai utak közös fejlesztésével és kulturális partnerségekkel. Vagy egy 

másik, kisméretű ETT program említhető „GETC Pirineus-Cerdanya” 

partnerség címmel, amely 27.000 lakost fog össze a francia-spanyol határon 

és fókuszában a területi együttműködés, gazdasági kohézió áll közös 

környezetvédelmi, kulturális és történelmi örökségi projekteken keresztül. 

11. Mit üzenne a magyar önkormányzatoknak, hogyan tudják a 

legjobban hasznosítani munkájukban az Európa Tanács 

Kongresszusa tevékenységét? 
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Azt tudom ismételni, amit minden helyi és regionális önkormányzatnak: 

használják a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját, amikor a 

szakpolitikákat tervezik, és kövessék a Kongresszus munkáját a nemzeti 

delegáción keresztül, mivel ez a párbeszéd platformja és megvitatásra kerül 

ott minden aktuális ügy, amelyekből a helyi önkormányzatok tanulhatnak 

egymás tapasztalatain keresztül. 

Az önkormányzatok rendszeres visszajelzést kell, hogy kapnak a kongresszusi 

tagoktól az önkormányzati szövetségeiken keresztül. Így biztosítható, hogy a 

Kongresszus munkája releváns legyen helyi szinten és jobban megismerhetővé 

váljon. Az önkormányzati szövetségeknek a delegáció vezetésével együtt 

elemeznie kell a bizottságok munkaprogramját és terjeszteni a megfelelő 

információkat erről. 

Végül, a Kongresszus elnöke és jómagam is boldogan vállaljuk, ha felkérnek 

minket az önkormányzati szövetségek éves közgyűlésén való felszólalásra, így 

alakulhat ki közvetlen kapcsolat és információcsere a polgármesterekkel, helyi 

képviselőkkel azokról a szükségletekről és elvárásokról, amiket a Kongresszus 

tudna teljesíteni feléjük. 
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Részlet a Visegrád Alap által támogatott „Önkormányzati jó gyakorlatok 

adatbázisából” – Inspiráló gyakorlatok helyi önkormányzatoknak a 

Visegrádi országokból – Szerkesztette a Szlovák Városok és Települések 

Szövetsége (ZMOS) 

A Cseh Köztársaság Városainak és 

Településeinek Uniója programjainak leírása 

 

Az önkormányzatok erősítése a kapacitásépítés területén 

A Cseh Köztársaság Városainak és Településeinek Uniója (eredeti nyelven a 

rövidítése: UTM) először 2002-ben kezdett foglalkozni az önkormányzatok 

erősítésével a kapacitásépítés területén. Az UTM szakmai tanácsadásai a cseh 

önkormányzatok kulcsfontosságú területein bizalmat táplált az UTM által 

nyújtott szolgáltatások színvonala iránt, amelyet csak tovább növelt a tény, 

hogy ezeket a szolgáltatásokat nem az állam nyújtja, hanem egy olyan 

szervezet, amelynek a célja az önkormányzati igények kielégítése és érdekeik 

védelme.  

A cseh önkormányzatoktól érkező visszajelzések alapján nem csupán azok a 

területek voltak a leginkább érdekesek, amelyeken folyamatosan napi 

teendőik vannak az önkormányzatoknak a rájuk ruházott hatáskörök miatt és 

nem csupán az ingyenesen és szabadon elérhető, napi munkájukhoz 

szükséges formanyomtatványokhoz való hozzáférés volt. Az UTM a cseh 

önkormányzatok igényeire számos projekt végrehajtásával válaszolt, amelyek 

tartalmaztak szabadon elérhető sablon - dokumentumok elkészítését, 

tanácsadást szakmai kiadványok formájában, de többnyire személyes és 

távoktatás formájában oktatási tevékenységeket. A projektek nemcsak az UTM 

tagjait célozták, hanem azok elérhetőek voltak a Cseh Köztársaság valamennyi 

önkormányzata számára a projektek élettartamában és a fenntartási 

időszakban is. A képzési projektek, amiket alább részletezünk, pozitív 

fogadtatásra találtak az önkormányzatok és állami intézmények részéről és 

meglepetésünkre a közvélemény részéről is, akiknek így lehetőségük nyílt a 

tanulásra az egyes közigazgatási szervek tevékenységéről és határköreiről. 

Az UTM kapacitásépítési projekttevékenységeinek története 

Az UTM legelső kezdeményezésére 2002-ben került sor a cseh-holland projekt 

keretében, amely „Az önkormányzati és regionális önkormányzati választott 
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képviselők felkészültségének növelése” címmel Csehországban volt, és 

amelynek keretében először adta ki az UTM a Helyi önkormányzati képviselők 

kézikönyvét. Ezt a kézikönyvet a 2002-ben újonnan megválasztott helyi 

önkormányzati képviselőknek tervezték, bemutatva nekik a hatáskörüket és 

jogi kötelezettségeiket az önkormányzati igazgatásban. 2009-2010-ben az 

UTM cseh-norvég együttműködés keretében mélyítette el e területen a 

tevékenységeit „Modern megközelítések a területi önkormányzatok választott 

képviselőinek képzésében” címmel. Egy teljesen új képzési programot 

alkottunk a képviselőknek e programban, inspirációt nyerve a jól kipróbált 

norvég képviselőképzésből. Következésképpen az UTM a két sikeres projektet 

2010 és 2015 között többnyire az Európai Szociális Alap (ESF) 

társfinanszírozásával végrehajtott projektekkel folytatta. A projektek az „Okos 

képviselő” és az „Átlátható képviselő” címeket viselték. 

Az „Okos képviselő” projekt (2010–2013)1 

Az „Okos képviselő” projekt az előbb említett projektek folytatása volt és az 

ESZA finanszírozta a humán erőforrás fejlesztési operatív program keretében, 

az UTM társfinanszírozásával. A projekt 2010 szeptemberében indult és 2013 

augusztusában zárult, a teljes költségvetése 42,5 millió cseh korona, vagyis 

mintegy 1,57 millió euró volt. A projekt sikerét az is bizonyította, hogy a Cseh 

Belügyminisztérium, amelynek felügyelete alá a program tartozott, a legjobb 

20 projektje közé választotta.  

A projekt fő célja volt, hogy létrehozzon egy kínálatot a képviselők számára a 

támogató szolgáltatásokból; amelyek a települési szinten komplex és belső 

kapcsolatokkal bíró képzési programot és információt valamint tanácsadást 

nyújt olyan fókusszal, amely az önkormányzatok hatékonyságát növeli és 

kompetensebbé teszi az önkormányzati képviselőket (a projekt 

végrehajtásának időszakában 62.575 képviselő volt összesen helyi szinten 

Csehországban). A projekt rendszeres szolgáltatásként az információk 

beszerzését és cseréjét nyújtotta a helyi képviselők részére a feladataikkal 

összefüggésben. Továbbá, az újonnan megválasztott képviselőknek a program 

az is lehetővé tette, hogy könnyebben bekapcsolódhassanak a helyi 

önkormányzat munkájába a képzésen keresztül. A trénerek, oktatók csapata 

több éves tapasztalattal bíró helyi önkormányzati választott képviselőkből állt 

össze. A projekt keretében három tréninget készítettek elő a trénereknek, 

oktatóknak; valamennyi két napos volt és mindegyik arra összpontosított, 

hogy képessé tegye a trénereket a tréning módszer használatára az egyes 

                                                           
1 A projektnek volt saját honlapja, amely lejárt a projekt fenntartási időszakának 

lezárulásával. Mindazonáltal a projekt eredményei megtalálhatók a honlapon a következő 

címen: http://www.smocr.cz/cz/nase-rojekty/ukoncene-projekty/vzdelany-

zastupitel/default.aspx 

http://www.smocr.cz/cz/nase-rojekty/ukoncene-projekty/vzdelany-zastupitel/default.aspx
http://www.smocr.cz/cz/nase-rojekty/ukoncene-projekty/vzdelany-zastupitel/default.aspx
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témákban2, és hogy erősítse az előadói képességeket és készségeket. Összesen 

harminc tréner, oktató került a csapatba végül, akik képesek voltak 

szemináriumokat vezetni az önkormányzatoknál. Az információs szolgáltatás 

és a képzési tevékenységek mellett más önkormányzatoknak és azok 

képviselőinek nyújtott szolgáltatások minőségét is javították és megújították a 

projekt keretében.  

A Helyi Önkormányzati Képviselők Kézikönyvét a projekt keretében 

harmadszorra újították meg és 70 ezer példányban adták ki a több, mint 

62 ezer helyi önkormányzati képviselőnek gyakorlati útmutatóként. A 

kézikönyv sikerének a kulcstényezője a feldolgozásának folyamatában rejlett, 

valamint a tényben, hogy olyan emberek opponálták, akik gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkeztek a közigazgatás területén. A kézikönyv számba 

vette az önkormányzati joggal kapcsolatos témákat és az előző kiadásokhoz 

hasonlóan sorra vette a közösségi politika egyes területeit a képviselők 

szerepeivel, tevékenységeivel és kötelezettségeivel összefüggésben, beleértve a 

kiválasztott cseh önkormányzatok megfelelő és speciális jó gyakorlatait.  

A képviselőknek nyújtott oktatási célú szemináriumokkal az UTM reagált a 

bizonyíthatóan hosszú távú igényre, amely a választott helyi képviselők 

részéről érzékelhető a képzések iránt. A képzési szemináriumok az 

önkormányzati képviselők részére azt a célt szolgálta, hogy hosszú távú, 

komplex képzési programot fejlesszünk ki a cseh önkormányzatok számára. A 

projekt keretében 152 szemináriumot szerveztünk az önkormányzatoknak, 

több mint 2500 önkormányzati képviselő részvételével. Az önkormányzati 

képviselők szemináriuma két nagy részből áll, mindkettő három órán át tart 

és ahol vezetett vita keretében a teljes képviselő-testület vesz részt.  

Az első, kötelező része a tréningnek általános témákat ölel fel, mint a cseh 

közigazgatási rendszer bemutatása, szó esik a hatásköreikről valamint a 

kommunikációról. A második rész opcionális, ami azt jelenti, hogy az adott 

önkormányzat képviselőtestülete választhatott különböző lehetséges témák 

közül, mint a képviselő, mint menedzser, a képviselő, mint tárgyalófél és az 

önkormányzatot képviselő személy, a képviselő, mint pénzügyi menedzser, 

vagy vagyon menedzser, a képviselő, mint a település hosszú távú 

fejlesztéséért felelő személy, vagy a képviselő, mint jogszabályalkotó és 

ombusdsman. Az időre való tekintettel maximum két témát lehetett választani. 

A megvalósított szemináriumok innovatív eleme volt a tréner kötelezettsége 

arra, hogy előzetes látogatást tegyen az önkormányzathoz annak érdekében, 

hogy felfedezze és megismerkedjen a helyi sajátosságokkal és találkozzon a 

                                                           
2 A helyi önkormányzati képviselők képzésének módszertana a cseh-norvég projektből 

származik; ez került korszerűsítésre az Okos képviselő projektben. 
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település képviselőivel. E találkozó célja az volt, hogy a tréner megértse a helyi 

szituációkat és aktuális problémákat az adott régióban. A szemináriummal 

kapcsolatos valamennyi technikai és szervezési kérdést és meg tudták vitatni 

e találkozón. Az önkormányzati képviselők szemináriuma mindig a saját 

településen zajlott. A hozzáadott érték a képzés mellett az volt, hogy a 

képviselők jobban meg tudták ismerni egymást így az önkormányzat munkája 

hatékonyabbá vált.  

A személyes képzés mellett két modul e-learning formájában került 

megvalósításra a projekt keretében azzal a céllal, hogy az önkormányzati 

képviselők tudását növeljük az önkormányzati igazgatás szabályainak, az 

Önkormányzati törvénynek és kapcsolódó jogszabályainak terén. Az első 

modul kifejezetten az alapokról, az általános szabályokról szólt a képviselői 

munkával kapcsolatban: a képviselő jogai és kötelezettségei és az 

önkormányzat alapvető működési szabályai kerültek a tananyagba. 

A második, haladó modul a képviselői munka egyéb funkcióit vette számba, 

azon képviselőkre fókuszálva, akik valamilyen funkciót is betöltenek az 

önkormányzatnál, vagy akik a testületi ülést vezetik. A modul sokkal 

komplexebb folyamataiban ragadja meg az önkormányzati működést. Mindkét 

modul fejezetekből áll, amelynek tanulási idejét kb. a tanfolyam idejéhez 

igazították. Az e-learning modulok egy kb. 25 kérdésből álló ellenőrző 

kérdéssorral zárultak. A képviselők oklevelet kaptak a kurzus sikeres 

elvégzéséről, amit a Cseh Belügyminisztérium is hitelesített. 3 

Az Önkormányzati Képviselők Információs és Tanácsadó Központjának 

megalapítása és működtetése (eredeti nyelvű rövidítéssel IGCC) magas 

hozzáadott értéket képviselt a projektben. Az IGCC ingyenes szolgáltatásként 

kínál magasan kvalifikált szakembereket, akik telefonon vagy e-mailben 

válaszolnak az önkormányzatok képviselőtestületei tagjainak felmerülő 

kérdéseikre, felvetett problémáikra. Ezek többnyire az Önkormányzati 

törvényből eredő kérdések voltak, mint például hogyan kezelhető a polgárok 

ellenállása egy folyamatban, hogyan lehet ráhatással egy képviselő a 

költségvetési tervezés tartalmára, hogyan szólhat bele a vagyonkezelésbe, stb. 

Abból adódóan, hogy az önkormányzati működés jogi környezete (az 

önkormányzati törvény és kapcsolódó jogszabályok) rendkívül bonyolult, így a 

jogi tanácsadói szolgáltatást nagyon sokan használták a projektben. A projekt 

teljes időszaka alatt több, mint 27.500 kérdésre válaszoltak. E nagyszámú 

megválaszolt kérdéshalmaz jó alapot nyújtott a Gyakori Kérdések 

adatbázisához. 

                                                           
3 Az önkormányzati képviselők, akik elvégezték a kurzust, a köztisztviselők kötelező képzési 

rendszerébe jelenthették a sikeres vizsgájukat a 312/2002 Sb. törvénynek megfelelően, amely 

a területi önkormányzatok köztisztviselőiről szól.  
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A projekt keretében a Cseh Belügyminisztérium pártfogásával az UTM 

tanúsítványt is adományozott az önkormányzatoknak „Felelős Önkormányzat” 

címmel. A tanúsítványt olyan önkormányzatok kaphatták meg, akiknek a 

képviselőinek minimum 80 %-a elvégezte a személyes megjelenést igénylő és 

az e-learning kurzust. 

A „Felelős önkormányzati képviselő” (2014–2015) projekt 

A projekt teljes neve volt: „A felelős önkormányzati képviselő a nyitott és 

költséghatékony önkormányzat szolgálatában”. Az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásában valósult meg 2014 januárjától 2015 novemberéig. A 

teljes költségvetése 23 millió cseh korona, vagyis kb. 852.000 € összeg volt, 

15%-os önrész mellett, amit az UTM finanszírozott. 

Ez a projekt az „Okos képviselő” projekt következő lépcsőfokaként fogható fel. 

A felelős képviselő projekt új témákkal és elemekkel került kiegészítésre az 

elődhöz képest, így vált még inkább komplex szolgáltatássá. A projekt célja a 

hatékonyságnövelés, az átláthatóság fokozása, és az önkormányzati döntések 

minőségének javítása volt az önkormányzati képviselők és az önkormányzati 

tisztviselők képzésén és a szolgáltatások átfogóbbá tételén keresztül. 

A helyi önkormányzati képviselők kézikönyvét újra átdolgoztuk, immár 

negyedik alkalommal. Pozitív innováció volt ezúttal a vakoknak szóló hangos 

könyv változat. A negyedik kiadás választ ad a jelenlegi törvénykezési 

változásokra a közigazgatáson belül és a polgári jog terén, amely 

változásoknak nagy hatása van a helyi önkormányzatokra. A kézikönyv újfent 

hangsúlyozza a jó kormányzás elvét, a döntéshozás hatékonyságát és 

átláthatóságát, és reagál az önkormányzati megtakarításokra mutatkozó 

igényre is, hasonlóan a helyi önkormányzati képviselők részéről felmerült 

egyéb problémákhoz. 

A tanácsadási tevékenységet is kiterjesztették a korábbi IGCC 

kiterjesztéseként. Ezúttal az önkormányzati képviselőkön kívül a hivatal 

alkalmazottai is élhettek kérdésekkel és a témákat is bővítették: helyi adók, 

szerződéskötési követelmények, munkajog, építési engedélyezés, stb. került a 

kínálatba.  

Az új Polgári Törvénykönyv miatt 152 formanyomtatvány, vagy sablon 

dokumentum is bekerült az adatbázisba, mivel az önkormányzatoknak új 

feltételek mellett kellett ellátniuk a feladataikat. Ezek között találhatunk 

szervezeti és működési szabályzatot, közigazgatási folyamatok minta 

dokumentumait, munkaszerződés mintákat, vagyonadó bevalláshoz 

formanyomtatványt, mintákat különböző bevallások készítéséhez. 
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Hangsúlyozni szükséges, hogy a képzési tevékenység itt is kulcsfontosságú 

volt. Az „Okos képviselő”-höz kapcsolódóan bizonyos településeken egy 6-

8 órás szeminárium csatlakozott még a képzéshez. A trénerek ugyanazok 

voltak és most is kaptak előzetes felkészítést. A trénerek képzésén külön 

hangsúlyt kapott az újonnan megválasztott képviselők felkészítése a feladatuk 

ellátására. 

Innovatív elemként került a programba az „Önkormányzati Képviselői Napok”. 

Ezek nagyobb rendezvények voltak, ahol a jó gyakorlatokat osztották meg 

egymással a képviselők a tapasztalati tanulás módszerével. Emellett arra is 

felhasználták ezeket a találkozókat, hogy egy-egy régió speciális problémájával 

megismerkedhessenek az önkormányzatok. A rendezvényeken szakemberek, 

önkormányzati választott képviselők és az UTM regionális felelősei szólaltak 

fel. Összesen 5 ilyen Képviselői Napok rendezvénysorozatra került sor az 

országban a projekt keretében. 

2014-ben a helyi választások után 13 regionális képzésre került sor az 

országban újonnan megválasztott polgármesterek és alpolgármesterek 

számára. Összesen 564 polgármester és alpolgármester részesült képzésben 

ezek keretében. A tréningprogramon kívül speciális képzési napok 

kapcsolódtak a programhoz: egy nap az új Polgári Törvénykönyvről és egy 

másik az önkormányzati alkalmazottakról. A személyes tréningekhez 

kapcsolódóan e-learning-es oktatásra is sor került, ahol a vezetőket az 

önkormányzati törvény és a polgári törvénykönyv vonatkozó ismereteivel 

készítették fel. Ez újszerű képzés volt, ún. kevert képzés, amely a személyes 

és e-learning formájú képzés kombinációja. Az e-learning három modulból állt: 

alap, haladó és a polgári törvénykönyv speciális rendelkezéseit tartalmazó. 

Az e-learninget egy támogató szakember, konzulens (tutor) napi 8 órában 

telefonos formában segítette. A képzés egy 12 kérdéses vizsgával zárult. Aki 

sikeresen teljesítette a képzést, az megkapta a Cseh Belügyminisztérium 

diplomáját, tanúsítványát. 

Az önkormányzatok részéről mutatkozó igény a stratégiai menedzsment, 

tervezés, gazdasági folyamatok optimalizációja, a gazdasági menedzsment, 

pénzügyi tervezés és igazgatás valamint a vagyongazdálkodás terén egy 

speciális tanácsadói szolgálat bevezetését eredményezte a projektben. 
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A TÖOSZ által fenntartott Polgármester Akadémiáról 

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (a továbbiakban: TÖOSZ) 

2009-ben indította útjára Polgármester Akadémiáját, a Norvég Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Szövetsége és a Nemzeti Közszolgálati 

Egyetemmel közösen. Azóta számos változáson esett át. A megújult 

Polgármesteri Akadémia négy egymásra épülő állandó képzést tartalmaz. Ezek 

mellett az éppen aktuális jogi, törvényi változásokra reflektáló időszerű 

képzések is helyet kapnak a rendszerben. 

A négy egymásra épülő, és az aktuális képzések olyan kompetenciákkal, 

ismeretekkel, jó gyakorlatokkal ismertetik meg a résztvevőket, amelyek egy 

polgármester mindennapi kihívásaira ad válaszokat. 

A vezetői képzés megerősíti a polgármestereket a vezetői készségeikben, segíti 

a közszereplést, segít a stratégiai tervezésben, motivációs technikákat, 

közösségi tervezési eszközöket ismertet meg, modern infokommunikációs 

eszközök használatában segít. Módszereket ad a közösségi konfliktuskezelés 

és a társadalmi részvételi formák kiválasztása, alkalmazása terén. Ismereteket 

bővít a helyi szolgáltatások megszervezésének hatékonysága érdekében. 

A konfliktuskezelési képzés olyan módszereket, technikákat ad át, amelyek 

segítik a településvezetőket abban, hogy mindennapi munkájuk során; a 

lakossággal, munkatársaikkal és partnereikkel való tárgyalási és 

konfliktushelyzetek során a felmerülő problémákat konstruktívan és 

eredményesen tudják megoldani. 

A stratégiai szemléletű költségvetési kurzus előtérbe helyezi a programok 

kapcsán tervezhető költségvetést, a források bevonásának különféle 

lehetőségeit, ezek elérésének feltételeit, illetve a gyakorlat során kialakított 

párbeszéd keretében a résztvevők megismerhetik egymás gyakorlatát. A 

résztvevők választ kaphatnak a miértekre is, így valódi esélyt kapnak, hogy 

saját megoldásaikat ki tudják dolgozni. Az előadások és a gyakorlatok kiemelt 

hangsúlyt helyeznek a mutatók jó megfogalmazására, adatigényére, 

csapdáira, azok kivédésére. 

A képviselők képzése tréning olyan kérdésekben segít együttgondolkodni, 

mint: a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; az önkormányzat stratégiai 

tervezési feladatainak hatékonyabbá tétele, a lakossággal való kapcsolattartás 

formái, a közszolgáltatások megszervezésének lehetőségei, esetlegesen a 

hivatal és képviselők együttműködésének erősítése. 
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Lehetőség van továbbá a program keretében az önkormányzatok meghívására 

saját projektjeikről is gondolkodni, ekkor a képzés teljes egészében, ’személyre 

szabottan’ ezekre a problémákra, és megoldási alternatívákra koncentrál. 

A képzések modulrendszerűek, erősen gyakorlatorientáltak, interaktívak. 

Programjaink keretében lehetőséget biztosítunk a polgármestereknek, hogy 

egymás települését megismerhessék. 

Az Akadémia fő erénye a kapcsolatépítés, az egyre bővülő tudáshálózatunk 

kialakulása. 

A programokra külön-külön is lehet jelentkezni, de ahhoz, hogy valaki 

Akadémiai tag lehessen, ahhoz minden képzésünket el kell végeznie. 

Képviselők képzése 

Képviselők Képzése Program Magyarországon 

Az képzés a nagy sikerű 2010-es képzéssorozat továbbfejlesztett változata. A 

törvényi változások – különös tekintettel Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 32. § (2) bekezdés g) és 

j) pontjára –, a 2014-2020-as EU-s és nemzeti fejlesztési koncepció és az 

átalakult közigazgatási rendszer indukálta a modulok, kézikönyvek, 

prezentációs anyagok és a tréning szerkezetének átalakítását. A 

tudásbővítésnél fontosabb a szemléletformálás és a közös gondolkodás 

kialakítása, amelyben a fő célkitűzés az önkormányzatok működési 

feltételeinek javítása és a kapacitásépítés. A program modulrendszerű, 

interaktív, rugalmas, a képviselő-testület és az önkormányzati képviselő 

igényeire reflektál, az elmélet és gyakorlat megfelelő arányban szerepel benne. 

Az I. modul (elméleti e-learning) az elméleti alapozó rész önállóan, egyéni 

ütemezés szerint, online elvégezhető. Az e-learning rendszerű rész sikeres 

teljesítése feltétele a II. modulra, a gyakorlati tréningre történő jelentkezésnek. 

Az I. és II. modul sikeres elvégzését követően a program résztvevője részvételt 

elismerő oklevelet kap.  A képzés kizárólag helyi önkormányzati képviselőknek 

szól! 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 

Elméleti e-learning – egyéni ütemezés szerint + 1 napos gyakorlati tréning 

A KÉPZÉS CÉLJA:  

Elméleti e-learning: 

 a helyi önkormányzati rendszer működésének áttekintése és 

elsajátítása; 
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 a gyakorlati képzés megalapozása. 

Gyakorlati tréning: 

 a képviselői feladat és szerep összetevőinek tisztázása, elmélyítése (az 

önkormányzat stratégiai tervezési feladatai, a lakossággal való 

kapcsolattartás formái, a közszolgáltatások megszervezésének 

lehetőségei, a képviselők felelőssége, döntési szerepköre; a hivatal és 

képviselők együttműködése, a képviselő, mint közszereplő); 

 a belső meggyőződés mélyítése, szemléletformálás; 

 aktuális jogi információk átadása; 

 együttműködés lehetőségeinek feltárása; 

 a rendszergondolkodás képességének fejlesztése. 

A KÉPZÉS TÉMÁI: 

Elméleti e-learning: 

 a helyi önkormányzatok szerepe a magyar államrendszerben 

 a helyi önkormányzati képviselő szerepe, jogai és kötelezettségei 

 a képviselő-testület szerepe, működésük 

 a képviselő-testület szervei, a bizottságok szerepe és működése 

 a helyi önkormányzat tisztségviselői 

 a képviselő-testület hivatala és társulása 

 a helyi önkormányzatok feladatai és gazdálkodása 

 a helyi önkormányzatok törvényességi felügyelete 

Gyakorlati tréning: 

 a képviselő szerepe a demokratikus településvezetésben 

 a képviselő, mint stratégiai döntéshozó 

 a képviselői munka összetevői (képviselet, közszolgáltatások, az 

önkormányzat felépítése) 

 a szereplők együttműködése 

 csoportos döntéshozatali gyakorlat 

 a társadalmi részvétel folyamata 

 az önkormányzati tervezés a jelenlegi fejlesztési stratégiák 

kontextusában 

 a stratégia-tervezés lépései 

KIKNEK AJÁNLJUK: 

Önkormányzati képviselőknek. 

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI: 
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A képzés legnagyobb hozadéka, hogy kapcsolatokat épít, ezzel a TÖOSZ 

fokozatosan bővülő tudáshálózatának tagjává teszi a résztvevőket! 

A KÉPZÉS DÍJA: 

Az e-learning képzés: díjmentes. 

A gyakorlati tréning: 30.000 Ft/fő. 

Amennyiben a képviselő önkormányzata a TÖOSZ tagja, a képzéshez a TÖOSZ 

támogatást biztosít. A támogatással csökkentett kedvezményes ár: 

19.500 Ft/fő. (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák!) 
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Jó gyakorlat az esélyegyenlőség területén 

 

Előszó 

Magyarországon a közéletben a nők szerepvállalása meglehetősen alacsony. 

Az önkormányzati választás eredményeképpen minden ötödik polgármester 

nő. Ha ezt településkategóriák szerint vizsgáljuk, egyértelműen 

megállapítható, hogy a női polgármesterek aránya fordított arányban nő 

aszerint, hogy mekkora a település. Minél nagyobb egy település, annál 

kevesebb a női vezető, az arányuk a kisebb településeken jelentősebb. 

Emellett, a nők országos politikai életben való részvételével 

összehasonlításában települési szinten sokkal nagyobb a női politikusok 

relatív aránya.  

A TÖOSZ MANORKA projektjének egyik fő célkitűzése az volt, hogy a norvég 

és magyar jó példák megismerésén, széles körben történő népszerűsítésén és 

helyi viszonyokhoz való adaptálásán keresztül, javítson a női vezetők 

fentiekben bemutatott arányszámán, valamint, hogy a nők közéleti szerepét 

erősítve, járuljon hozzá a nők és férfiak közötti esélyegyenlőség 

kialakulásához. Ez okból, valamint a munka és magánélet jobb egyensúlyának 

elérése céljából, összehasonlításra kerültek a norvég és magyar helyi és állami 

esélyegyenlőségi, jólléti és családpolitikai szabályozások, valamint az 

intézményrendszer is.  A projekt keretében esélyegyenlőségi munkacsoport 

alakult, amelynek tagjai, - női polgármesterek az ország minden tájáról -, 

rendszeresen találkoztak, hogy az esélyegyenlőség különféle témáiról, a 

munka- és magánélet egyensúlyához kapcsolódó kérdésekről, valamint a 

településvezetési feladatokról, településfejlesztési lehetőségekről előadásokat 

hallgassanak, véleményt és tapasztalatokat cseréljenek, közösen 

gondolkodjanak és kötetlen beszélgetések segítségével támogassák egymást 

mindennapi munkájuk során.  

A projektnek köszönhetően, a fentiekben megfogalmazott cél sikeresnek 

mondható, hiszen kialakult egy szakmai hálózat, amelynek tagjai jól ismerik 

egymást, számíthatnak egymásra és a jövőben is dolgozhatnak együtt közös 

tevékenységeken, projekteken. A MANORKA projekt keretében felhalmozott 

tapasztalatokat, ismereteket, tanulságokat, másfél éves munka eredményeit 

mutatja be és összegzi a jelen tanulmány, amely minden bizonnyal jó 

munícióval szolgál majd akár e hálózat, akár a TÖOSZ Polgármesternői 

Tagozatának jövőbeli munkájához. 

 Pergő Margit 
 Berhida város polgármestere 

 A TÖOSZ társelnöke  
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A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata 

 

A TÖOSZ Polgármesternői tagozata alapításkor vallott célkitűzéseit ma is 

fontosnak és követendőnek tartva, így elsősorban a nemek közötti 
esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód érvényesülésének támogatására 

hivatott. Tevékenysége során abból indul ki, hogy a magyar társadalom érett 
arra, hogy a nőkkel és általában a hátrányos helyzetűekkel szembeni 
előítéletek és társadalmi nézetek megváltoztatására tett kísérletek sikeresek 

lehetnek. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata tagjai, mint a TÖOSZ -tag 
önkormányzatok vezetői, közéletben betöltött szerepükkel példát mutatva, 
szemlélet-formáló szándékkal a nők és a hátrányos helyzetű társadalmi 

csoportok támogatásáért és az esélyegyenlőséget megvalósító pozitív 
diszkriminációs akciók sikeréért tevékenykednek, információk terjesztésével, 

projektek szervezésével, lobby-tevékenységükkel, amelyet a társadalom és a 
közigazgatás szervezeteivel, valamint nemzetközi szervezetekkel 
együttműködve valósítanak meg. 

A szélsőségektől tartózkodva vezérlő elvként a társadalmi igazságosság, a 
részvételi demokrácia elvét ismerik el, annak érdekében, hogy a társadalmon 

belül a hatalom és a javak elosztásában érvényesülhessen az esélyegyenlőség 
a nemek és a különböző társadalmi csoportok között. A TÖOSZ 
Polgármesternői Tagozata részt vesz a vonatkozó jogszabályi háttér e 

célkitűzések szerinti alakításában. A TÖOSZ Polgármesternői Tagozata a 
TÖOSZ- hoz hasonlóan pártsemleges, tagjai önkéntes alapon szerveződnek a 
TÖOSZ tagjainak sorából. Tevékenységét mindenkor a jövőre orientáltság, 

konstruktivitás, konszenzusra törekvés és a tagok közti jogegyenlőség jellemzi. 
A Polgármesternői Tagozat a nemek közötti esélyegyenlőség megteremtése 

céljából létrehozott, a szövetség keretei között nem önálló jogi személyként 
működő országos érdekképviseleti szerv, melynek alapszabályát – a TÖOSZ 
alapszabályára is tekintettel – a tagozat közgyűlése állapítja meg. 

A Polgármesternői Tagozat feladatai különösen:  
 
- a nemek közti esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód elősegítése, támogatása 

(prevenció, intervenció és korrekció által); 
- a nők közéleti szerepének fejlesztése;  

- a hátrányos helyzetűekkel szembeni negatív diszkrimináció elleni küzdelem; 
- jogszabályok és más állami döntések tervezeteinek véleményezése;  
- a tagság nemzetközi kapcsolatainak segítése, kapcsolattartás az e területen 

működő hazai és nemzetközi szervezetekkel; 
- az önkormányzati és a közigazgatási szféra fejlesztése az esélyegyenlőségnek 

és a társadalmi igazságosságnak megfelelően. 
 
A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT TAGSÁGA 

 

A Polgármesternői Tagozat tagjai önkéntes alapon a TÖOSZ tag 

önkormányzatok első számú képviselői lehetnek. A Polgármesternői Tagozat 
tagjává az alapszabályban rögzített feltételeknek megfelelő személy 
jelentkezési lapjának a TÖOSZ titkárságára történő eljuttatásával lehet. 

A tagokat a titkárság regisztrálja és a tagokról nyilvántartást vezet. 
A POLGÁRMESTERNŐI TAGOZAT SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 
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A közgyűlés: a regisztrált tagok összessége alkotja, az ülés határozatképes, ha 

több, mint a tagok fele jelen van. A közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik. 
A közgyűlést a tagozat elnöke hívja össze a vezetőség által meghatározott 

napra és napirendi javaslattal. 
 
A vezetőség: a két közgyűlés közötti időszakban a tagozat legfőbb döntéshozó 

szerve. A vezetőség kilenctagú: 7 választott tag, regionális megoszlás szerint, 
valamint a Polgármesternői Tagozat elnöke és hivatalból a TÖOSZ főtitkára. A 
vezetőség negyedévente ülésezik, határozatképes, ha öt vezetőségi tag legalább 

jelen van. 
 

A vezetőség tagjait és a tagozat elnökét a közgyűlés választja a tagok közül 

nyílt szavazással, megbízatásuk a választási ciklust követő tisztújításig tart. 

A Polgármesternői Tagozat elnöke képviseli a tagozat álláspontját és részt vesz 

a TÖOSZ kibővített elnökségi ülésein. 
  
A MANORKA „Önkormányzati kapacitás-építés norvég‐magyar 

együttműködéssel” című projekt 

 

A projekt időtartama: 2013. szeptember 25. – 2016. április 30. 
 

Támogatást nyújtó szervezet: Norvég Alap (2009-2014) Kapacitásfejlesztés és 
intézményközi együttműködés programterület (nevesített projektek részeként) 

 
Projektgazda: Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) 
Projektpartnerek: 

- Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok Szövetsége (KS) 
- Életen át tartó tanulásért Ügynökség Norvégiában – VOX 

- Belügyminisztérium 
- Emberi Erőforrások Minisztériuma 
- Miniszterelnökség 

- Magyar Faluszövetség 
- Kisvárosok Országos Érdekszövetsége 
- Szövetség az Életen át tartó Tanulásért (SZETT, angol rövidítéssel: ALLL) 

- Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók 
Szakszervezete (MKKSZ) 

 
A projekt céljai: 
• a helyi demokrácia fejlesztése az önkormányzati szövetségek norvég-

magyar tapasztalatcseréje és szakmai együttműködése által; 
• a nők szerepvállalásának erősítése a közéletben, a munka és magánélet 
egyensúlyának elősegítése; 

• az önkormányzati tulajdonú cégek szerepének erősítése norvég 
tapasztalatcsere keretében; 

• önkormányzati közszolgáltatások színvonalának fejlesztése 
tapasztalatcsere programok és legjobb gyakorlatok gyűjtésével és 
terjesztésével; 
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• önkormányzati és járási hivatalok együttműködésének segítése a 

közigazgatási reform végrehajtása során. 
 

A projektet a partnerek vezető testületeinek képviselőiből álló Irányító és 
Értékelő Csoport irányítja, akik átlag hathavonta találkoznak egymással. A 
döntés-előkészítést és az operatív irányítást a Menedzsment Bizottság látja el, 

partnerenként egy fő képviselő által. A projekt megfelelő nyomon követését az 
Irányító és Értékelő Csoport végzi, ami a résztvevő önkormányzati szövetségek 
vezető testületéből áll.  

 
Munkacsoport működik a járásokkal, az ÖNET-tel és a nők 

esélyegyenlőségével foglalkozó munkacsomagokban. Mind az öt 
munkacsoport a fenti hónapokban sorra kerülő időpontokban találkozik 
annak érdekében, hogy a norvég szakértői hozzájárulást a lehető 

leghatékonyabb módon használjuk fel. 
 
Az egyes szakmai munka csomagok tartalma: 

 
1. munkacsomag: Menedzsment, koordináció és elszámolások készítése 
2. munkacsomag: Értékelő Csoport működésével, felmérésekkel kapcsolatos 

költségek. 
 
3. munkacsomag: Információ, kommunikáció és fenntarthatóság biztosítása – 

nyomtatott újság, cikkek, online média, záró-konferencia, reklám termékek. 
 

4. munkacsomag: Nők és férfiak közötti esélyegyenlőség elősegítése 
A választott helyi női képviselők (5magyar és 5 norvég) csere-programja a 
munka és magánélet egyensúlyának megteremtésére irányuló legjobb norvég 

önkormányzati gyakorlatok megismertetésére, majd magyarországi pilotok 
végrehajtásával.  

A tanulmányúton a legjobb önkormányzati gyakorlattal bíró önkormányzati 
szakemberek mellett a Minisztériumok képviselőinek tapasztalatcseréjére is 
alkalom nyílt, hiszen a tanulmányút keretében workshopra kerülz sor az 

esélyegyenlőség kormányzati-önkormányzati kezelésének összehasonlítására 
Norvégiában és Magyarországon. 
 

5. munkacsomag: Önkormányzati szövetségek kapacitásépítése 
Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Tanácsa (ÖNET) és az 

önkormányzati érdekegyeztetés rendszerének fejlesztése norvég példák és 
szakértői támogatása mellett; minisztériumok, szakszervezet és szövetségek 
vezetőinek közös norvég tanulmányútja.  

Önkormányzati Információs és Koordinációs Központ létrehozása egy 
budapesti ingatlanban, amely nyitva áll az önkormányzatok számára 
találkozók helyszínéül, tréning-helyszínként. 

Önkormányzati tulajdonú cégek számára tapasztalatcsere a KS-en belül 
működő KS Bedrift példáján keresztül. SWOT elemzés azt önkormányzati 

tulajdonú cégek részvételével. 
Hatékonysági hálózatok / tapasztalatcsere programok, megfelelő adatok 
gyűjtésével a következő témákban: 
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A) Falvak helyzete az új önkormányzati rendszerben –szakmai 

tapasztalatcsere (hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának 
lehetősége) norvég önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása. 

Vezető partner e témában a Magyar Faluszövetség. 
B) Idősellátás, házi segítségnyújtás: szakmai tapasztalatcsere 
(hatékonysági hálózat norvég módszer adaptációjának lehetősége) norvég 

önkormányzatokkal, legjobb gyakorlatok felkutatása, 10 fős norvég 
tanulmányúttal a KÖOÉSZ szakmai vezetésével. 
Képviselők Képzése Program aktualizálása és 40 tréning végrehajtása a 2014. 

évi önkormányzati választásokat követően. 
 

6. munkacsomag: Járási és önkormányzati hivatalok közötti együttműködés 
erősítése 
Valamennyi megyében szakmai konzultációk szervezése a kormányzati 

szervek bevonásával (2014. novembertől 2015. áprilisig), majd összegző 
konferencia 2015 áprilisában. Ezzel párhuzamosan szakmai munkacsoport 

dolgozza ki az együttműködés szakmai kereteit tartalmazó kétnapos 
tréninganyagot. Trénereket toborzunk, akik legalább 100 járásba eljutva 
tréningeket tartanak a járási hivatalok és az önkormányzati hivatalok vezetői, 

dolgozói számára az együttműködés kereteiről. A munkacsoportban 
valamennyi projektpartner aktívan részt vesz. (A munka csomag vezetője az 
MKKSZ.) 

 
7. munkacsomag: Szegénység elleni küzdelem, az önkormányzatok számára 

kifejlesztett tréninggel a szociális vállalkozások segítése 
Szakmai vezető a Szövetség az Életen át tartó tanulásért. Norvég partnerével 
a VOX-szal együtt az előző finanszírozási periódusban sikeres projektet 

hajtottak végre a tanulási partnerség helyi szintű megvalósításában. 
(www.alll.hu ) 

A projektben tréninganyagot dolgoznak ki közösen valamennyi partnerrel 
együtt az önkormányzati vezetők számára az életen át tartó tanulásban, 
tanulási partnerségekben rejlő lehetőségek megvilágítására. 

 
Az Esélyegyenlőségi munkacsoport tevékenysége 

 
A projekt rész fő célja: a nők és férfiak közötti esélyegyenlőségének elősegítése  

 
Felelős partner: TÖOSZ (TÖOSZ Polgármesternői Tagozat) 

 
4.1 Munkacsoport tevékenysége 
A projekt indulásakor munkacsoport felállítása, helyi választott hölgyekből 

(polgármesterek, alpolgármester, képviselők). 
 
4.2 Felmérés a nők részvételéről az önkormányzatokban 

Felmérés készítése (három alkalommal, a projekt indításakor és a 2014-es 
önkormányzati választások után, valamint a projekt zárása előtt) felmérést 

végeztünk a nők részvételéről a helyi közéletben (milyen arányban vesznek 
részt a helyi politikában, regionális meghatározottság, hagyományok, 
távolmaradás okai, nők nagyobb részvételének lehetséges ösztönző eszközei) 
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4.3 Csereprogram választott nőknek 
A csereprogram egy 3 napos magyarországi workshoppal indult, ahol 

felkészítést kaptak a kidolgozott módszerről a résztvevő magyar választott nők.  
Módszer kidolgozásáért felelős: TÖOSZ a norvég partnerrel együtt. 
5 magyar hölgy kiutazása 3 napra norvég partneréhez, majd norvég kollégája 

munkájának nyomon követése „shadowing”. 
Hazautazva a magyar polgármesterek kidolgozták a látottak alapján – norvég 
kollégája online munkájával – az itthoni munka-magánélet egyensúlyáról szóló 

kísérleti tevékenységet.  
 

4.4: Kísérleti tevékenységek itthon – munka/magánélet egyensúlyának 
megteremtéséhez 
A kísérleti tevékenység nyitására a norvég polgármester Magyarországra 

utazott 3 napra. A kísérleti tevékenységben költségvetési hozzájárulás a 
projektből: 100 fő részére helyi workshop megrendezéséhez étkezési költség, 

valamint promóciós anyagok készítésének támogatása.  
 
4.5 Esélyegyenlőségi tervezés Norvégiában és Magyarországon 

A projekt általános céljával összhangban: a magyar önkormányzati 
szövetségek kapacitásépítése, tapasztalatok szerzése a norvég önkormányzati 
szövetség esélyegyenlőséggel kapcsolatos tevékenységeiről. A norvég központi 

esélyegyenlőségi szabályozásról információgyűjtés. A norvég és magyar helyzet 
összehasonlítása a szociális intézményrendszerek tekintetében 

 
4.6 Workshop az esélyegyenlőségi tervezés norvég és magyar gyakorlatáról 
A fenti tanulmányútnak a keretein belül utaztak ki a magyar kormányzati 

szereplők, szakértők is, és vettek részt egy szakmai fórumon, ahol a két ország 
esélyegyenlőségi politikáját hasonlították össze a helyi szintre összpontosítva. 

 
4.7 Összegző kiadvány 
A teljes munkacsomag szakmai tartalmának összefoglalására kiadvány 

készítése. 
 
4.8 Szakmai anyagok fordítása 

Mintegy 140 oldal terjedelemben lehetőség nyílt a szakmai anyagok angolról 
magyarra, magyarról angolra fordítására annak érdekében, hogy a hatékony 

kétoldalú együttműködés megvalósulása érdekében. 
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Norvég szemmel a MANORKA mintaprojektről 

Gunnbjørg Naavik, Norvég Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Szövetsége – KS 

 

Az esélyegyenlőségi kísérleti program célja 

 

Az esélyegyenlőségi kísérleti program célja a munka és magánélet 

egyensúlyának megteremtésének témájában való tapasztalatcsere volt. Öt 

norvég választott hölgy politikust választott ki a KS együttműködve a TÖOSZ-

szal, párhuzamosan az öt magyar politikus kiválasztásával. A 10 politikust 

aztán párba rendezték és egy csoportba szervezték őket a kísérleti projekthez. 

Az elvárt eredmény a nemek közötti esélyegyenlőség terén szerzett tudás volt, 

valamint, hogy tapasztalatokat szerezzenek az esettanulmányokból a kísérleti 

projektekhez. 

A KS-nek támogató szerep jutott ebben a munkában, valamint hozzájárult a 

pilotok kifejlesztéséhez és végrehajtásához. A tulajdonképpeni munkát 

Magyarországon végezték el. 

  

Kísérleti (pilot) tevékenységek 

 

Az öt csapat 2014 áprilisában találkozott először egy indító megbeszélés 

keretében Budapesten, ahol megismerkedtek egymással, a településeiket 

mutatták be valamint a nemek közötti esélyegyenlőség helyzetét 

Magyarországon és Norvégiában. A workshopot a TÖOSZ budapesti 

irodájában szervezték meg. 

 

Az öt magyar résztvevő 2014 júniusában Norvégiába látogatott, ahol egyéni 

látogatásokra került sor Verdal, Steinkjer, Fosnes és Høylandet 

önkormányzatainál, valamennyi Trøndelag északi részén található, valamint 

Stange önkormányzatát Hedmark megyében. A hangsúly az adott 

önkormányzat megismerésén és a nemek közötti esélyegyenlőség helyi szintű 

jó gyakorlatainak bemutatásán volt. 

2014 szeptemberében a norvég résztvevők meglátogatták magyar partnereiket. 

Workshopokra és konferenciákra került sor mind az öt magyar településen: 

Abasáron, Hidegkúton, Bükön, Etyeken és Szentendrén. A norvég 

partnereknek alkalmuk nyílt a nemek közötti esélyegyenlőség és a munka és 

magánélet egyensúlyának ügyeit megtárgyalni magyar kollégáikkal 

Magyarországon. Bemutatták a Norvégiában felmerülő kihívásokat és 

helyzetet, és megismerkedhettek a magyarok gazdag kultúrájával. 

A kísérleti projekt eredményeit 2015 decemberében Budapesten összegezték. 

A KS-sel együtt Nittedal polgármestere és Nyugat-Agder megye képviselője vett 

részt az eseményen. 

 



99 
 

Néhány norvég tapasztalat 

 

A nemek közötti esélyegyenlőség kérdése már évtizedek óta szerepel a norvég 

politika napirendjén. 1913 óta van a nőknek választójoguk és a nők és férfiak 

közötti esélyegyenlőség 1978-ban ombudsmant kapott (2006 óta 

esélyegyenlőségi és diszkrimináció-ellenes ombudsmannak hívják). 1979-ben 

lépett hatályba a Nemek Közötti esélyegyenlőség törvénye. Annak ellenére, 

hogy még mindig vannak kihívások, egy jól működő jóléti rendszert építettek 

ki azzal a céllal, hogy a munka és a családi élet közötti egyensúlyt elősegítsék. 

Végül két nyilatkozat a norvég résztvevőktől, amely tükrözi az ezzel 

kapcsolatos gondolataikat: 

 

Első nyilatkozat 

 

«Új megvilágításba kerültek a nemek közötti esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

nézeteim. Különösen a nemzeti politika, jogi szabályozás és a gyakorlati 

megoldások jelentősége terén. Az esélyegyenlőség nem olyan ügy, amit egyszer 

megoldunk, aztán többé nem kell vele foglalkozni. Ha komolyan gondoljuk, 

hogy minden emberi lénynek – függetlenül a nemétől – ugyanazon 

lehetőségekkel és jogokkal kell rendelkeznie a javak használatában, a képzés, 

munka és társadalom szintjén eszközöket kell alkalmaznunk ennek 

támogatására. » 

 

Második nyilatkozat 

 

«Megismerkedhettem a magyar kihívásokkal, minthogy ez egy relatív új 

demokrácia és helyi önkormányzati rendszer, amely eltérően működik, mint 

Norvégiában. Nagy kulturális különbségeket tapasztaltam az esélyegyenlőség 

terén és találkoztam erős és tehetséges nőkkel, akik az élre állnak és 

befolyással bírnak a társadalmukban. Láthattam a gyönyörű Magyarországot, 

a vidéket, a falvakat és a fantasztikus Budapestet. Gazdag a kultúrája és 

gazdag kedves és előzékeny emberekben is. » 
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A MANORKA program Esélyegyenlőségi munkacsoportjának lehetséges 

folytatása 

Konklúzió, jövőkép 

 

A munkacsomag tevékenységei során összegyűjtött norvég és magyar 

tapasztalatok alapján kimondható, hogy a nők és férfiak esélyegyenlőségének 

helyzetének javításához Magyarországon számos szinten lehet hozzájárulni.  

 

Az esélyegyenlőség legmagasabb szinten történő biztosításához az állami 

szabályozások rendszerének oly módon történő kialakítása járulhat hozzá, 

hogy az lehetővé tegye a család-  és nőbarát munkahelyek kialakítását, a 

családbarát támogatási rendszerek munka és magánélet egyensúlyához való 

hatékony hozzájárulását. Napjainkban, Norvégiában ilyen típusú állami 

szabályozások például a kötelező apaszabadság, a közigazgatásban a vezetői 

pozíciók kötelező 40-60 %-os aránya, a szabályozott támogatási rendszer. 

Magyarországon is számos intézkedés a nők munkahelyi integrációját 

intézkedés létezik – lehetséges pl. az apai, nagyszülői GYED, GYES, 

szabályozott a támogatási rendszer is, ugyanakkor sok esetben ezek gazdasági 

okok miatt ritkán kerülnek teljességgel igénybevételre. A parlamenti pártok 

többsége pedig ódzkodik a kötelező kvóták bevezetésétől.  A MANORKA projekt 

keretében történő együttműködésünk az Emberi Erőforrások 

Minisztériummal ugyanakkor valódi párbeszédet eredményezett a 

kormányzati és önkormányzati szint között e témában és remélhetőleg számos 

konkrét projektben működhetünk majd együtt a jövőben is, e folytatólagos 

párbeszéd pedig hozzájárulhat majd az önkormányzatnak, mint 

munkáltatónak e tekintetben jelentős érdekei megjelenítésére a 

szabályozásokban is. 

 

Az önkormányzat is sokat tehet a munka és magánélet egyensúlyának, 

valamint a nők és férfiak esélyegyenlőségének javításáért. Példamutató 

munkáltatóként vezetheti be saját hivatalán belül a rugalmas munkaidőt, 

rugalmas nyitvatartási időt, alakíthat ki gyerekbarát megoldásokat, 

gyereksarkot, női parkolót, előnybe részesítheti a női vezetőket, 

munkatársakat, ugyanakkor figyelmet fordíthat arra, hogy a zömében 

elnőiesedett területeken pedig férfiakat alkalmazzon. A településen is 

bevezethet számos olyan intézkedést, amely segíti, hogy a nők könnyebben 

vállalhassanak munkát, hogy a családi élet szervezése mind a férfiak, mind 

pedig a nők számára zökkenőmentes legyen.  

 

Norvégiában számos jó példa létezik e területen is, kezdve az önkormányzatok 

által működtetett önkéntes központokkal, a lakosok igényeihez igazított 

ügyfélszolgálati nyitvatartási időkön át, a megfelelő intézményi háttérig, hiszen 

például kötelező az óvodai hely biztosítása mindenki számára, emellett egyre 
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több hangsúlyt kap az elnőiesedett szakmák, pl. óvodapedagógusi pozíciók, 

férfiakkal való feltöltése. Ugyanakkor az is észrevehető, hogy Magyarországon 

is számos helyen vezetnek be pozitív intézkedéseket az önkormányzatok, 

Szentendrén az önkormányzati közös hivatal például maga is családbarát 

munkahely, városszerte találunk gyereksarkokat az intézményekben, családi, 

megnagyobbított parkolókat az utcákon, Bükön és Abasáron is 

lecsökkentették az óvodai nyári szünetet és mindhárom helyen működik 

kedvezményes nyári tábor a szünidőre. Ezeket a kezdeményezéseket a jövőben 

erősíteni érdemes és a jó példákat országszerte is érdemes népszerűsíteni. 

 

Emellett nagyon fontos a lakosság szemléletének formálása, átalakítása, a 

klasszikus családmodellek, hagyományos otthoni munkamegosztás mellett 

annak tudatosítása már kisgyermekkortól, hogy léteznek más, új utak, hogy 

a nők megváltozott társadalmi szerepe az otthoni környezetben is változásokat 

vonhat maga után. A norvég csereprogram során két, a gyermekeket 

célcsoportként megjelelő, szemléletformáló programot ismerhetünk meg a 

MOT és a Csodálatos Évek programot. Mindkét program kora gyermekkortól 

arra neveli a fiatalokat, hogy merjék felvállalni önmagukat, véleményüket, 

döntéseiket, hogy felelős, önérvényesítő felnőttekké válhassanak, nemtől, 

vallástól, hovatartozástól függetlenül. Hasonló fiatalokat célzó programok 

Magyarországon is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a, sokszor még tabuk által 

övezett nemi szerepmegosztás átalakulhasson, megváltozhasson. 

 

Összegezve tehát összehangolt kezdeményezésekre van szükség, ahol az 

állami, önkormányzati szabályozások, akciók a helyi tevékenységekkel 

karöltve változtathatnak a nők és férfiak jelenlegi közéleti szereplésének 

arányán, növelhetik a munka és magánélet egyensúlyát, hozzájárulhatnak a 

nők és férfiak esélyegyenlőségének kiegyensúlyozottabb helyzetéhez. A TÖOSZ 

a MANORKA program hagyományait folytatva, a jövőben Polgármesternői 

tagozatának munkáján keresztül felkutathatja a már meglévő jó 

gyakorlatokat, új képzési programokat, mintaprojekteket indíthat útjára 

pályázatok keretében, valamint országos és belső kommunikációs csatornáin 

keresztül népszerűsítheti a rendelkezésre álló külföldi és hazai példákat, ily 

módon járulva hozzá a magyarországi helyzet javításához, fejlesztéséhez. 

 


