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1. fejezet - Térség- és 
településmenedzsment elektronikus 
tananyag 3.0 verzió 

A tananyag a TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0038 számú projekt keretében készült. 

 

 

1. I. Bevezetés 

1.1. 1. Bevezető (motiváció megteremtése, érdeklődés felkeltése) 

Még a terület- és településfejlesztéssel foglalkozók számára is nagy kihívást jelent magának a szakmának a 

sokrétűsége. Ha csak szűken értelmezzük is a terület- és településfejlesztés feladatait, megállapíthatjuk, hogy 

egy többszörösen összetett fogalomról, elméletről és gyakorlati tevékenységek széles spektrumáról (tervezés, 

projektmenedzsment, forrásszerzés, közösségépítés, lobby, monitoring stb.) beszélhetünk. 

Amikor az EKF Földrajz Tanszékén megalapítottuk a régiómenedzser mesterszakot, szándékunk az volt, hogy 

német tapasztalatokra építve egyfajta területfejlesztő geográfus 2.0-t hozzunk létre. Éppen ezért az elnevezésben 

szereplő „menedzser” titulus egyrészt a német példa átvételét jelenti, másrészt pedig egy olyan szakemberi 

kompetencia kiépítését, ami képes megbirkózni a jelentkező komplex problémahalmazzal. 

A település- és térségmenedzsment az EKF Földrajz Tanszékén folyó MSc képzés hasonló nevű szakirányának 

egyik kulcstantárgya. Mint ilyet, hallgatóink elméleti és gyakorlati kurzuson keresztül is tanulják. Jelen munka 

arra szolgál, hogy az előadásokon elhangzottakon túl segítse a hallgatók tanulását. A kurzus és jelen anyag is 

épít a geográfus BSc képzés keretein belül az Önkormányzati ismeretek és a Magyarország közigazgatása című 

stúdiumokban elhangzott ismeretekre. 

E sorok írója igen nehéz helyzetben van, hiszen először is egy csábító külföldi példa és egy nemes hazai cél – 

nevezetesen a geográfus képzés megújítása – együttes megvalósítását kell itt, ebben az „összvér” tantárgyon 

belül megvalósítania. Másodsorban a helyzet azzal is bonyolultabb lett, hogy a magyar önkormányzati és 

közigazgatási rendszer az elmúlt 22 esztendő legdrasztikusabb változásait éli meg, beleértve ebbe a terület- és 

településfejlesztés intézményrendszerének radikális átalakítását is. 

Tulajdonképpen kiből válhat település, illetve térségmenedzser, de úgy is feltehetjük a kérdést, hogy kik 

profitálhatnak ezekből az ismeretekből a napi munkájuk során? Településmenedzseri szerepet betölthet egy 

polgármester, de akár jegyző-aljegyző, vagy hivatali vezető. Térségmenedzseri feladatokat elláthat megyei 

önkormányzati vezető, kistérségi munkaszervezet vezetője, járási hivatalvezető, megyei kormányhivatal 

vezetője stb. is. 

1.2. 2. Tartalmi áttekintés (modulcímek, leckék felsorolása) 

A település- és térségmenedzsment feladatai és tevékenységi köre 

Önkormányzati modellek 

Igazgatási modellek: a stratégiai és az operatív menedzsment különbségei 
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A technokrata és bürokratikus menedzsment jellemzői 

Az új közmenedzsment és a magánszektor 

Közigazgatás és közjogi viszonyok, közszolgák és közszolgálatiság 

A városmenedzsment és a városi önkormányzati működés tényezőrendszere, közfeladatok decentralizált 

menedzsmentje kooperatív városmenedzsment? 

A rurális települések és önkormányzatok menedzsmentje 

A kistérségi menedzsment speciális feladatai 

Turizmus-desztináció menedzsment – egy speciális szakterület 

Hozzáadott érték láncok menedzsmentje és helyi fejlesztések 

LEADER akciócsoportok menedzsmentje 

1.3. 3. Célkitűzések, követelmények meghatározása 

A kurzus elvégzése után a hallgatók képesek átlátni a település- és térségmenedzsment fogalmi kereteit. A 

különböző típusú menedzsment-formák elméleti hátterét, illetve ezek gyakorlati manifesztálódásait is 

megismerik. Az önkormányzati és közigazgatási elméleti kérdések áttekintése után különböző speciális 

település- és térségmenedzseri problémakörökkel ismerkednek meg. Ezek között szerepelnek a városi és falusi 

térségek speciális menedzsmentjével kapcsolatos kérdéskörök, illetve a kistérségi szint menedzsmentjének 

specifikus körülményei is. Néhány különleges, a geográfusok számára fontos játékterepet jelentő forma (TDM, 

hozzáadott értékláncok, illetve vidékfejlesztési LEADER akciócsoportok) működésének alapvonalai is 

elsajátításra kerülnek. 

2. 1. A település- és térségmenedzsment feladatai és 
tevékenységi köre 

2.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A lecke elsajátításával a hallgató képes lesz megérteni a menedzsment tevékenységek speciális tulajdonságait, 

illetve típusait. A térség- és településmenedzsment sajátosságainak megismerésével, illetve néhány tudományos 

menedzsment értelmezés megtanulásával azokat a kereteket is elsajátítják, amelyek meghatározzák a 

menedzsment tevékenységet. Áttekintésre kerülnek a regionális szint kialakulásával kapcsolatos értelmezések, 

illetve az önkormányzatok működésével kapcsolatos szervezeti és funkcionális elemek. 

2.2. 2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése 
(bekezdéscímek) 

A menedzsment fogalma és típusai 

A térség- és településmenedzsment színterei 

A térség- és településmenedzsment fogalma 

2.3. 3. A tananyag kifejtése 

2.3.1. A menedzsment fogalma és típusai 

Általában a menedzsmenten azt a tevékenység-formát értjük, amelyet egy vagy több személy végez a szervezet 

tevékenységeinek összehangolása vagy koordinálása céljából. Más megfogalmazás szerint a menedzsment 

valamilyen folyamatnak a tervezését, szervezését, irányítását és marketingjét jelenti. (László M. é.n.) 
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Harold Koontz a menedzsment értelmezésének számos változatát megkülönbözteti összefoglaló munkájába. 

Ezek szerint (Koontz, H. 1980): 

• Empirikus megközelítés, ami szerint a menedzsment értelmezése azon múlik, hogy egy adott esetben mi vezet 

a sikerhez vagy a kudarchoz 

• Interperszonális magatartás megközelítés szerint a dolgok az embereken keresztül válnak működőképessé, így 

a menedzsment középpontjában a kapcsolatok értelmezése áll 

• A csoportos viselkedés/szervezeti magatartás megközelítés a csoport tagjainak a viselkedésére helyezi a 

hangsúlyt, így a szociológiára, antropológiára és a szociálpszichológiára épít 

• A kooperatív társadalmi rendszer-megközelítés (szervezeti elmélet) kombinálja az interperszonális és a 

csoportos viselkedés megközelítéseket, egy rendszerbe, amit szervezetnek nevezünk és az elsődleges cél az 

együttműködés 

• A társadalomtechnikai rendszer megközelítés az előzőekhez hozzáad egy technikai rendszer-dimenziót, ezek 

szerint a módszereknek és mechanizmusoknak jelentős hatása van a társadalomra, a menedzser szerepe pedig, 

hogy harmóniát teremtsen a társadalmi és technikai rendszer között 

• A döntéselméleti megközelítés azt hirdeti, hogy a menedzsmentet a döntéshozatal módja jellemzi, ezért a 

döntéshozatalhoz fűződő rendszerszerű megközelítés szükségképpen jellemzi a menedzsmentet 

• A rendszerelméleti megközelítés a biológiai rendszerekhez hasonlóan értelmezi a menedzsmentet, úgy mint 

az egymás mellett létező alrendszerek, inputok és folyamatok együttesét, amelyek összefüggenek egymással – 

ez a lehető legteljesebb megközelítés, ami integrálja a többit 

• A menedzsment tudományi megközelítés azt feltételezi, hogy a problémák leírhatók egy matematikai 

modellben – lebontható alapvető kapcsolati formákra oly módon, hogy a cél optimalizálható legyen 

• A szituációs megközelítés azt mondja, hogy a menedzsment akciók a szituáción múlnak, figyelembe kell 

venni az adott akciók hatását az egyének és a szervezet viselkedési mintáira 

• A menedzseri szerepek megközelítés Mintzberg kutatásából ered, ami a menedzser által betöltött szerepeket 

vizsgálta 

• Az operációs megközelítés kísérletet tesz arra, hogy kombinálja valamennyi előző megközelítést, így egy 

olyan egyedi menedzsment értelmezést alkot, ami kimutatja azt a fokú komplexitást, amit a menedzser elvár. 

A menedzsmenten belül megkülönböztethetünk különböző funkciókat. Az egyik legfontosabb a tervezés, ami a 

szervezeti célok, illetve az elérésükhöz szükséges lépések meghatározását jelenti, tudatos alkalmazkodást a 

környezeti változásokhoz és így kockázatminimalizálást. (1. ábra) 
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1. 

ábra: A szervezeti rendszerekben létező alrendszerek, illetve működő erők (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 

alapján) 
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2. ábra: A McKinsey-féle 7S modell a menedzsment rendszer szerkezetéről (Forrás: Gáspár M. 1995 

Egy adott szervezetben a menedzsment tevékenység által érintendő dimenziókat foglalja össze a McKinsey-féle 

ún. 7S modell. (. ábra) Minden szervezetben léteznek, illetve élednek különböző típusú erők és vannak olyan 

többé-kevésbé formalizált egységek amelyek működése a menedzser számára kulcsfontosságúak. (2. ábra) 

Az egyes dimenziók hangsúlyossága egy-egy szervezet életében eltérő lehet, ezek alapján különböztet meg 

Mintzberg hétféle szervezeti struktúrát. (1. táblázat) 

1. táblázat: A Mintzberg által leírt szervezeti struktúra fajták (Forrás: Gáspár M. 1995) 
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Forrás: Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján 

Nagyon fontos tisztában lenni a menedzsernek azzal, hogy az általa vezérelt szervezet belső viszonyai alapján 

melyik szervezet-típusba sorolható. 

A menedzsment tevékenység időbeliségét nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Ebben kiemelkedő szerepe van a 

szabályozásnak, ami visszacsatolási pontokat képes beiktatni a szervezet folyamataiba. Az állandóan ismétlődő 

tevékenységek esetén a tervezés (planning), végrehajtás (doing), ellenőrzés (checking) és beavatkozás (acting) 

folyamatos ciklusokban ismétlődik, ezt nevezzük PDCA köröknek. (3. ábra) 

A tervek megvalósításához nem nélkülözhető a szervezés, ami segíti a működéshez szükséges erőforrások 

biztosítását. Ezt egészíti ki egyrészről az irányítás, ami a szervezeti egységek input oldalát szabályozza, 

másrészről pedig a vezetés, ami a humán erőforrás közvetlen vagy közvetett irányítását (kommunikáció) jelenti. 

Különösen demokratikus legitimáción keresztül működő szervezeteknél a szervezeti politikát is meg kell 

szervezni, amikor a döntéseket kell elfogadtatni az érintettekkel. 

A célok időtávja szerint megkülönböztethetünk különböző típusú menedzsmenteket: 

• stratégiai menedzsment 

• taktikai menedzsment 

• operatív menedzsment 

3. ábra: A PDCA modell (hci.co.au alapján) 

A különböző értékek előállításához többféle gazdálkodó szervezet által alkotott ún. értékláncok együttműködése 

szükséges. Egy-egy ilyen lánc fontosabb alrendszerei a következők: 

• Az elsődleges tevékenységek a piachoz közvetlenül kapcsolódó alrendszerek 

• Marketing menedzsment a piaccal való kapcsolattartásra 

• Innovációmenedzsment a piaci versenyelőny megszerzésére 

• Termelés- és szolgáltatásmenedzsment 

• Minőségmenedzsment 

• Logisztika 
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• Humánerőforrás menedzsment 

• Információmenedzsment 

• Financiális menedzsment 

2.3.2. A térség- és településmenedzsment színterei 

A menedzsment tárgya lehet sokféle jelenség, beszélhetünk vállalati-, projekt- és financiális menedzsmentről 

stb.. Speciálisan a geográfusok számára a különböző térrészek, egységek menedzsmentje jelentkezik 

megoldandó kérdésként. Ezek közül, míg a települések viszonylag jól definiálhatók, addig a térségek vagy 

régiók meghatározása homályosabb. (Bujdosó Z. 2008) 

 

4. ábra: A járási rendszer Magyarországon (Forrás: www.jarasok.com letöltve: 2012. december 10.) 

A hazai területi rendszerben napjainkban bekövetkező változások új helyzetet hoztak a térségi menedzsment 

feladatkörében is. (4. és 5. ábra) 

http://www.jarasok.com/
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5. ábra: A statisztikai-tervezési kistérségek Magyarországon (Forrás: www.ksh.hu letöltve: 2012. december 10.) 

A település fogalmát számos szerző megkísérelte meghatározni. Ezek közül a Tóth József által megfogalmazott 

ún. „tetraéder modell” véleményünk szerint megfelelő ahhoz, hogy alapul szolgáljon a településmenedzsment 

tárgykörének pontosításához. A szerző szerint tehát a település a természeti, a társadalmi, a gazdasági és az 

infrastrukturális szférák kölcsönhatásán alapuló, együttműködő rendszer. Kiemelendő a meghatározásban lévő 

dinamizmus, hiszen a tetraéder valamennyi oldala szomszédos a többivel, így az egyik dimenzióban létrejövő 

változás valamennyi másikra kifejti hatását. Erre a tényre a településmenedzsment során is kiemelt figyelmet 

kell fordítani. (Tóth J. 2002) 

Az önkormányzatok működésében megkülönböztethetünk háromféle funkciót, úgymint alapfeladatok, 

kiszolgáló funkciók és az előző kettőt irányító-szervező menedzsment feladatokat. (6. ábra) 

Az Európai Unió tagállamainak önkormányzati rendszerei rendkívül sokfélék, nem beszélve a 27 tagállam 

különböző autonómia-fokozaton álló régióiról, kis- és nagytérségeiről. Az EU jogalkotása egyelőre nem 

rendelkezik teljes kompetenciával, döntő legitimitással az ilyen ügyekben, így a nemzeti szint szerepe még 

mindig domináns. A közösségi jogalkotás leginkább csak ajánlásokat, nem kötelező érvényű jogi elemeket 

tartalmaz. Ilyen például a nagy múltú, 1985. október 15-én elfogadott Helyi Önkormányzatok Európai Chartája, 

vagy éppen a Regionális Önkormányzatok Európai Chartája. (7. ábra) 

Létezik tehát egy elvi keret, ami legalábbis Európában igyekszik egységesíteni az önkormányzatok 

menedzsmentjének kereteit. Ugyanakkor a menedzsment tevékenység ezen túlmutatóan a mindennapok 

gyakorlatában realizálódik. Ahogy Cameron Harcourt megfogalmazta Vancouver elemzésekor, a városok 

azoknak a mindennapi választásoknak az eredményei, amelyeket vezetőként, aktivistaként vagy polgárként 

teszünk. (Harcourt, C. 2007) 

http://www.ksh.hu/
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6. ábra: Az önkormányzati működés ún. kocka modellje(Forrás: Gáspár M. 1995) 
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7. ábra: A Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját aláíró országok (Forrás: upload.wikimedia.org letöltve: 

2012. december 12.) 

A régió napjaink egyik igen sokat és sokak által használt fogalma, éppen ezért sok különböző jelentéstartalom 

kötődik hozzá. Az európai területi szereplők megfogalmazták sajátos régió-fogalmukat. Egy 1998-as 

Magyarországon megrendezett megyekonferencián Hans De Belder, az Európai Régiók Gyűlésének küldötte a 

régiót a következőképpen definiálta: 

“olyan demokratikusan választott politikai hatóság, mely közvetlenül a kormány alatt helyezkedik el, és többé-

kevésbé gazdaságilag és pénzügyileg autonóm. Sokszor saját kultúrájuk, történelmük, nyelvük stb. is lehet.” (De 

Belder H. 1998) 

A társadalomföldrajz nem egységes a régió meghatározásában. Egy megfelelően komplex definíció 

véleményünk szerint Anssi Paasi régió-értelmezése, ami azt mondja, hogy a régiók társadalmilag és kulturálisan 

létrehozott egységek, történelmi teremtmények, időben változó formációk, amelyek a társadalmi létezés és 

kommunikáció szüleményei, de semmiképpen sem egyszerűsíthetők le csupáncsak a pillanatnyilag észlelt 

valóság képzetére. (Paasi A. 1991) 

Paasi (1986) megkülönbözteti a RÉGIÓ-t és a HELY-et. Az utóbbit az egyének tapasztalataival, mindennapi 

életükkel, az egyéni jelentéstartalmakkal hozza összefüggésbe. Az előbbit pedig a társadalommal és a 

kollektívummal állítja párhuzamba (8. ábra). A “RÉGIÓ” az intézményesült gyakorlatok és a kollektív 

jelentéstartalmak eredménye. Természetesen az egyén és a társadalom állandó interakcióban van egymással, 

aminek következtében rendszer újratermelődik és átalakul. 
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8. ábra: Az egyén és a társadalom jelenléte az emberi cselekményekben (Paasi A. 2000 alapján saját munka) 

2.3.3. A térség- és településmenedzsment fogalma 

A településmenedzsment megfogalmazása hasonlóképpen az előzőekhez, nem könnyű feladat. Egyes szerzők 

szerint a településmenedzsment valójában nem egyéni akciók, hanem akció-hálózatok működése. A különböző 

szervezetek közötti kapcsolatok tehát a lényegesek. A szervezetek közötti hálózatok komplex és rendezetlen, 

„varrat nélküli” rendszerében a települési hatóságok csak egy bemeneti forrást jelentenek, semmi esetre sem 

jelentik az egész szisztémát. (Czarniawska, B.2002) 

A térség-és régiómenedzsment még a településmenedzsmentnél is összetettebb fogalom. Nemcsak az egyes 

településeknek, hanem ennél sokkal több aktornak (vállalkozások, civil szervezetek, állami és térségi 

intézmények, szervezetek stb.) az együttműködéséről beszélhetünk, amelyek nem köthetők egy-egy településhez 

kizárólagosan. 

A régiómenedzsmentnek létezik egy másik fogalma, nevezetesen a globális cégek különböző térségekben 

működő szervezeti egységeinek átfogó irányítását. (Ambos, B. – Schlegelmilch, B. B. 2010) 
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A település és régiómenedzser személye annak ellenére fontos, hogy – ahogy a fentiekben fogalmaztunk – a 

menedzsment az egyéneken túlmutató hálók működéséről szól. A pókhálóban mégis kulcsszerepe van a póknak, 

aki a szálak végét a kezében tartja és érzékeli az alrendszerek valamennyi rezdülését. 

A település- és térségmenedzser tehát az az ember, aki a politikusok és a technikusok-végrehajtók között 

tanyázik. Nem annyira az innovativitás, hanem a reprodukció és a végrehajtás pontosságára való törekvés 

jellemzi tevékenységét. (Czarniawska, B. 2002) 

Arra a kérdésre, hogy milyen tevékenységekkel foglalkozik a menedzser, komplex válasz adható. Egy szervezet, 

így a települések és a térségek működését két részre oszthatjuk: megkülönböztethetünk szakmai és szervi 

ügyeket. Az előbbiek a szervezet fő tevékenységével kapcsolatban keletkezett viszonyokra vonatkoznak, míg az 

utóbbiakra a következő lehetséges példákat hozhatjuk fel: 

•  

A hagyományos gondolati keretek között megfogalmazva a menedzsment tevékenység jelentős részben 

információfeldolgozást jelent, ez pedig a következő részelemeket foglalhatja magába: 

• elemzés: információk gyűjtése a szervezet külső-belső környezetéről 

• kommunikáció: rendszeresen a stakeholderekkel (fenntartókkal, felhasználókkal, beosztottakkal) 

• tervezés és ezáltal a döntési hatékonyság javítása 

• megvalósítás: hatékonyabb végrehajtás (információs rendszer javítása, humán erőforrás képzése stb.) 

• hasznosítás: a megvalósítással előteremtődnek a szervezet működéséhez szükséges erőforrások 

• követés 

A menedzser más szóval nevezhető problémamegoldónak is, amely funkció leírható egy sztenderd képlettel: 

• Problémafelvetés és - meghatározás 

• Külső és belső környezet analízise 

• A keretül szolgáló prioritások kialakítása – alapértékek meghatározása, szervezeti küldetés 

• Problémaelemzés (SWOT) 

• megoldási lehetőségek keresése és ezek értékelése 

• a megvalósíthatóság vizsgálata 

• költség-haszon elemzés 

• a részletes megoldási út felvázolása 

• a tevékenységek részletes leírása 

Némiképp posztmodernül fogalmazva a menedzser egyik fő szerepe a jelentésgyártás, amire a funkcionalitásnak 

és a hatalom erejének is hatása lehet. Egy másik kulcsfunkció az „úrrá lenni a zavaron”, azaz a napi 

problémákkal való küzdelem, beleérthetve a tervezést és a megvalósítás vízióját is. Menedzserként nehéz 

nyugalmat találni, állandóan szerkeszteni és újraszerkeszteni kell, oly módon hogy mindig a valóság újabb és 

újabb szeletére koncentrálunk. Ide tartozik még az ún. rögzítés, tehát az új ötleteket és ideákat ki kell próbálni a 

lehetséges szereplőkkel, így biztosítva a támogatásukat. 

Végül, de nem utolsó sorban a menedzser dolga a szépségen munkálkodni, hiszen egy olajozottan működő gép, 

vagy egy bejáratott szervezetközi aktus-rendszer szép is. A menedzser feladata tehát ennek a szépségnek a 

biztosítása is. (Czarniawska, B. 2002) 

Egy másik megközelítés szerint a térség- és településmenedzser alapvetően energiákat irányít, amíg egy puszta 

ideából egy konkrét projekt meg nem valósul, ahogy Viktor Schauberger, a nagy osztrák kutató fogalmazott: 
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„If I want to make an apple pie, there is first the idea, then the planning, translating this through visualization 

and then finally the physical creation of the pie. This is much more important than we realize. From the simplest 

task like tying your shoelace, to the complex challenge of becoming a tennis champion, the better the 'mind 

pictures' of how we are going to perform the required actions, the more successful will be the outcome. The 

force, the impulse, which is the motivator for us to create, is an unseen energetic process.” (idézi: Bartholomew, 

A. 2003) 

A település- és térségmenedzsment az egyes szaktudományoknak megfelelően is különbözőképpen 

értelmezhető. 

A történettudományban a különböző települések és térségek története, az irányító személyiségek és jelenségek 

viszonyának vizsgálata játszik elsődleges szerepet. A jogtudományban a fejlődést meghatározó jogi aktusok és 

aspektusok szemrevételezése kap primátust. A közgazdaságtanban természetesen ezek az egységek a gazdasági 

aktivitás térszíneiként léteznek. Egyes vélemények szerint egy várost vezetni, olyan mintha egy nagy globális 

cég élén állnánk. (Czarniawska, B. 2002) 

A szociológusok a települések és térségek lakosságát, társadalmi összetételüket vizsgálják, azaz a felszíni 

folyamatok mögött keresik a lehetséges belső tényezőket. Az igazgatástudomány szerint a menedzsment adott 

szervezet működésének azon része, ami ezért felel, hogy az alkalmazkodni tudjon a környezetéhez, 

összehangolja és célirányossá teszi a működést. (Gáspár M. 1995) 

A geográfia lévén egy tértudomány, az igazgatási és menedzsment tevékenységek térbeli eloszlásával, a 

különböző szereplők földrajzi viszonyával foglalkozik. Ha a Paasi-féle intézményesülés elméletéből indulunk 

ki, akkor úgy is meghatározhatjuk egy-egy térség-, vagy településmenedzser feladatát, mint az intézményesülési 

folyamat segítője, illetve szervezője. (10. ábra) 

 

9. ábra: A települési önkormányzati működés tényezőrendszere (Forrás: Gáspár M. 1995) 
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10. ábra: A régiók intézményesülésének vázlata (Paasi, A. 2000) 

 

1. Animáció: Az önkormányzati működés tényezőrendszere 

2.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk a menedzsment értelmezésének néhány lehetséges módját, illetve típusait. 

Rámutattunk, hogy a különböző szervezetekben eltérő alrendszerek és erők működhetnek, így a menedzser 

feladata csak viszonylag sekély mélységben standardizálható. Fontos megállapítás, hogy nem elég pillanatkép-

szerűen foglalkozni a szervezet működésével, hanem dinamikájában kell azt elemezni. Erre szolgálnak a 

különböző módszertani segédletek, amiket a PDCA ciklusokkal foglalhatunk össze. A település- és 

térségmenedzsment eltérő színterekben valósulhat meg, amelyek közül jelen munkában a települési 

önkormányzatokat és a különböző területi egységeket (régiók) emeltük ki. Az önkormányzatok működésének 

közös európai szabályozása már több mint negyedszázada elkezdődött, ugyanakkor a szakterület nemzeti 

szabályozása nagyrészt ma még csorbítatlan A térségi és települési menedzsment értelmezésére a különböző 

tudományok sajátos látásmódjukon tesznek kísérletet. A geográfusok számára a Paasi-féle intézményesülés 

elmélete kínál egy komplex értelmezési lehetőséget. 

2.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Milyen típusai különböztethetők meg a menedzsmentnek? 

2. Mit jelent a PDCA modell? 

3. Mik a településmenedzsment speciális feladatai? 

4. Mi a régió? 

5. A régiók intézményesülése mely lépésekben történik meg? 

6. Mely országok fogadták el a Helyi Önkormányzatok Európai Chartáját? 

7. Hazánkban mikor ratifikálták ezt a megállapodást? 

8. Milyen anyagi forrástípusokat kell megteremteni az európai önkormányzatoknak? 

9. Mit mond ki az önkormányzati működés ún. kocka modellje? 

10. Az önkormányzati működés tényezőrendszere mely főbb pontokból áll? 
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2.6. 6. Tesztkérdések 

Párosítsa a Mintzberg által leírt szervezeti struktúra típusokat a hozzá tartozó jellemzőkkel! 
 

Szervezet típusa A szervezet jellemzői 

1. Vállalkozói a, Állandó konfliktushelyzet, a konfliktuskezelés 

2. Gépi bürokratikus b, A szervezeti kultúra adta belső kohézió, lazán 

formalizált egyéb belső kapcsolatok 

3. Diverzifikált c, Instabil szervezet, erős kiszolgáló egységek, 

komplex kooperációs mechanizmusok 

4. Szakértői d, A szakmai stáb primátusa, demokratikus 

decentralizáció 

5. Innovatív e, Erős középvezetői szint, nagy önállóságú 

részegységek 

6. Misszionárius f, Erős formalizált kontroll, minőségbiztosítás és 

korlátozott decentralizáció 

7. Politikai g, Szoros ellenőrzés a végrehajtók felett 

hatékonyságától függő kohézió 

Megoldások: 1g, 2f, 3e, 4d, 5c, 6b, 7a 

Csoportosítsa az alábbi megállapításokat a PDCA modell egyes fázisaihoz! 

1. Folyamatábrák 

2. Konfliktus-megoldás 

3. Adatlapok 

4. Ok-okozat diagram 

5. Grafikus elemzés 

6. Pareto-elemzés 

7. Kiscsoportos vezetési képességek 

8. Folyamatok standardizálása 

Megoldások: 

P: 1, 6, 4 

D: 2, 7 

C: 3, 5 

A: 8 

3. 2. Önkormányzati modellek 
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3.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A lecke célja az Európában működő különböző önkormányzati rendszerek áttekintő bemutatása. Figyelmet 

fordítunk a rendszerek létrejöttének történelmi hátterére, illetve azokra a tényezőkre, amelyek Európa különböző 

történeti régióiban sajátosságként meghatározták a helyi önállóság szintjeinek létrejöttét és működését. 

Részletesebben bemutatjuk a francia, a svéd, a német és az angol önkormányzati rendszerek főbb tulajdonságait. 

3.2. 2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése 
(bekezdéscímek) 

Európa történeti régióinak főbb sajátosságai 

Az európai rendszerekben létező önkormányzati típusok rövid bemutatása 

Mediterrán rendszer 

Skandináv rendszer 

Angolszász rendszer 

Német rendszer 

3.3. 3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a 
közlése, úgymint: 

3.3.1. Európa történeti régióinak főbb sajátosságai 

Európa – bár a tudomány igyekszik neki természetföldrajzi határokat is kitalálni – alapvetően egy társadalmi-

kulturális régióként értelmezhető. Sok évszázadon keresztül zsidó-keresztény vallása és kultúrája jelentette a 

legfontosabb kohéziós erőt, ami lehetővé tette a sokszínűség virágzását az élet más területein (gazdaság, kultúra, 

politika stb.). Az újkorban ezt az összetartó erőt fokozatosan felváltotta a modern nemzetállam, mint európai 

találmány és univerzális intézmény. A (neo)konzervatív gondolkodók szerint ma is ez az a rendszer, ami 

Európát kiemeli globális versenytársai közül és jelenkorunk globális kapitalizmusa sem nélkülözheti ennek 

fennmaradását. (Scruton, R. 2005) 

Az európai-típusú demokratikus rendszerekben kulcskérdés a helyi hatalom kapcsolata a központi állami 

szinttel. A helyi szint az, amelyet a polgárok közvetlenül befolyásolni tudnak, életükre direkt hatást gyakorol, 

illetve elvileg a legközvetlenebb demokráciaélményt is itt szerzik. A szubszidiaritás, ami egy a római katolikus 

egyházban kialakult hagyományból lett az európai integráció egyik kulcseleme, ugyancsak ezeknek a szinteknek 

a jelentőségét hangsúlyozza. 

Szűcs Jenő mesterműve alapján szoktunk beszélni Európa három történeti régiójáról. Ezek között van Nyugat-

Európa, a szabadságeszmék, a helyi kisközösségek és az individuum tiszteletének hazája. Innen indultak el 

hódító útjukra a rendi fejlődés csírái, illetve évszázadokkal később a felvilágosodás és az általános emberi 

jogok, a liberalizmus világa. A kontinens másik végén, Kelet-Európában egy bizánci (később orosz cári) igen 

erősen központosított társadalom és állam található, ami nem ad teret a személyes szabadságjogoknak és a helyi 

közösségek autonómiájának. (Szűcs J. 1983) A kettő között helyezkedik el az ún. „Köztes-Európa”, amely 

rendelkezik tulajdonságokkal mindkét másik régióból, illetve időről időre egyik vagy másik régióhoz 

csatlakozik („Kompország”). (11. ábra) 

Az 1945-1990 közötti időszakra jellemző kettéosztottság rövid időre ugyan megszüntette Közép-Európát, mint 

jelenséget, de még ekkor is létezett néhány rés, azaz „el nem kötelezett ország” (Finnország, Jugoszlávia), 

amelyeket nem sorolhatunk egyértelműen egyik vagy másik tömb részének. (12. ábra) 

Az önkormányzatiság, mint a szabadság egy fejlett, a kollektívum által kialakított és élvezett formája tehát a 

nagy történeti térségekben eltérő intenzitással és formákban jött létre. Ugyanakkor a nyugati-típusú európai 

integráció által érintett területeken is – az eltérő történelmi, illetve kulturális gyökerek hatására – sokféle 

önkormányzati rendszer alakult ki. Ennek ellenére az önkormányzatiság legfontosabb alapelvei a következőkben 

összegezhetők (Aimak Foundation): 
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1. Egy választott helyi vezető testület léte; 

2. Közös tulajdon megléte; 

3. Jogilag megalapozott megegyezés a helyi hatóságok és a lakosság között; 

4. A térség igényeit saját forrásaikból elégítik ki; 

5. A szociális területen betöltött funkciók; 

6. Az önkormányzati dolgozói helyek betöltésében egy versenyen alapuló rendszer léte; 

7. A térség lakossága felé felelős pénzügyek; 

8. Független döntéshozatal; 

9. Törvényi védettség. 

 

11. ábra: Európa társadalomföldrajzi térségei (Saját szerkesztés) 
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12. ábra: A „vasfüggöny” elhelyezkedése Európában (Saját szerkesztés) 

3.3.2. Az európai rendszerekben létező önkormányzati típusok rövid 
bemutatása 

Európában többféle önkormányzati rendszer is megtalálható, amelyek az adott ország és társadalom belső 

fejlődése, illetve külső hatások eredményeképpen jöttek létre. A központi és helyi szint között általában 

választott területi önkormányzatok és állami dekoncentrált szervek helyezkedhetnek el. Az államhatalom 

különböző szintjei közötti funkció- és feladatmegosztás módját egy többoldalú szempontrendszer vizsgálata 

alapján lehet vizsgálni. Ezek között a következőket lehet feljegyezni: 

• hatékony beszedés, 

• megfelelő elosztás, 

• számonkérhetőség, 

• átláthatóság, 

• lakossági megelégedés, 

• aktív lakossági részvétel 

Azt mondhatjuk, hogy optimális megoldás nincs a funkciók elosztására – mindez az adott önkormányzati 

rendszer helyzetétől és hagyományaitól függ. 

Általában kijelenthető, hogy a fejlett és demokratikus országok önkormányzatai számottevő politikai 

önállóságot élveznek, gazdasági autonómiájuk ugyanakkor eltérő. Ezek alapján Európában háromféle 

államháztartási szerkezet különböztethető meg. Ha az önkormányzati kiadások a GDP százalékában mérve 15% 

felett alakulnak, azt skandináv modellnek (pld. Svédország), ha 5% alatt, akkor mediterrán modellnek (pld. 

Spanyolország) nevezzük. 

13. ábra: Önkormányzati kiadások a GDP arányában különböző európai országokban (2000-2011) (Saját 

szerkesztés Eurostat adatok alapján) 

Jól látható (13. ábra), hogy az önkormányzati kiadások a legalacsonyabbak néhány dél-európai országban 

(Görögország, Ciprus). Érdekes ugyanakkor, hogy olyan klasszikus mediterrán rendszerű országokban, mint 
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Franciaország, Portugália vagy Spanyolország a vizsgált érték, bár még mindig az EU27-ek átlaga alatt alakul, 

az elmúlt évtizedben folyamatosan növekedett. A skála másik végén található észak-európai államok (Dánia, 

Finnország, Svédország, Norvégia) esetenként 30% körüli, vagy azt meghaladó értékekkel is jellemezhetők. 

Az önkormányzati kiadások az államháztartás arányában hasonló megoszlást mutatnak (14. ábra). Jól látható, 

hogy az észak-déli kettősség ebben a mutatóban is tetten érhető. Néhány országban, ahol a tartományok kiemelt 

jelentőséggel bírnak (pl. Spanyolország), ez a területi szint jelentkezik, mint kulcsfontosságú költségvetési 

szereplő. 

 

14. ábra: Az önkormányzati kiadások részesedése az államháztartásban európai országokban (2011) (Forrás: 

Eurostat) 

3.3.3. A mediterrán modell 

Mediterrán modellre jellemző a centralizáltság, a fokozott állami ellenőrzés és az apró méretű önkormányzatok 

szűk szerepköre. A francia az egyik legjellegzetesebb mediterrán típusú önkormányzati rendszer. Nevezik ezt a 

típust napóleoni rendszernek is, hiszen az egykori francia császár közigazgatási reformjainak hatására jöttek 

létre ezek a sajátosságok. (15. ábra) 

A modell fő jellemzője, hogy benne intenzív állami befolyás, illetve személyi és intézményi ellenőrzés 

működik. A rendszerben az önálló szakmai ellenőrző szervezetek (állami és regionális számvevőszék) kiterjedt 

rendszerei léteznek. 

Az ellátandó feladatokat és funkciókat a háromszintű területi önkormányzatok osztják meg. Rajtuk kívül a 

feladatellátásban az önkormányzatok regionális szolgáltató szövetségei, az állam, a civil szervezetek és az 

egyház is fontos feladatokat tölt be. 
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15. ábra: Franciaország területi önkormányzati rendszere (Saját szerkesztés) 

Az önkormányzatok feladatainak financiális háttere négy forrásból származik: 

• állami támogatások, 

• helyi adók, 

• helyi díjbevételek, 

• hitelfelvétel. 

Az önkormányzati kiadások mintegy 2/3-át fedezik a saját bevételek és a különböző hitelek. A maradék 1/3-ot 

az állami forrás-transzfer (általános, városrendezési, szolidaritási dotáció) teszi ki. A helyi adókat többféle tárgy 

után szedik, úgymint ingatlan, telek, iparűzés stb. A helyi adó kivetése kötelező az önkormányzatoknak. Az adó 

mértékét az állam szabja meg minimális és maximális mértékeket meghatározva. Az adók beszedését állami 

szerv végzi, illetve az állam a jövőben befolyó adóbevételeket megelőlegezi az önkormányzatok számára. 

Léteznek a rendszerben még ún. közvetett adók is (a régiók és a megyék számára jelentenek fontos plusz 

bevételt), ilyenek például a gépkocsiadó, az elektromos áramot terhelő fogyasztási adó és a különböző illetékek. 

Fontos része a rendszernek, hogy a fejlesztések megvalósítására az önkormányzatok pótadókat vethetnek ki, így 

megkönnyítik az ilyen irányú beruházások megvalósítását. 

Az önkormányzatok elaprózottsága (16. és 17. ábra) miatt az állam motiválja a helyi partnerségek kialakítását 

azzal is, hogy a többletfeladatokat ellátó önkormányzati társulások közvetlenül az államtól kaphatnak 

támogatásokat. 

A hiányzó bevételek pótlására az önkormányzatok hiteleket szabadon vehetnek fel, megfigyelhető ugyanakkor, 

hogy ezt a gyakorlatot a bankok egyre jobban szigorítják, ahogy a gazdasági nehézségek jelentkeznek a 

közszférában is. A fejlesztési források kiegészítésére az egyes szakminisztériumok speciális projektek számára 

céltámogatásokat is juttathatnak. 
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Az önkormányzatok pénzügyi működésének ellenőrzését három közintézmény (kincstár, prefektus, regionális 

számvevőszék) végzi: 

• Kincstári Hivatal – bizonylatok ellenőrzése 

• Prefektus – törvényességi ellenőrzés 

• Regionális Számvevőszék – utólagos törvényi és célszerűségi ellenőrzés 

Ezen túl természetesen a nyilvánosság is fontos ellenőrző szerepet tölt be az önkormányzati rendszerben 

 

16. ábra: Franciaország települési önkormányzatainak térképe (Forrás: 

http://thewhereblog.blogspot.hu/2009/01/topography-of-community.html letöltve 2012. szeptember 10.) 

http://thewhereblog.blogspot.hu/2009/01/topography-of-community.html%20letöltve%202012
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17. ábra: Olaszország adminisztratív-önkormányzati térképe (Forrás: en.wikipedia.org letöltve 2012. szeptember 

12.) 

3.3.4. Skandináv modell 

A skandináv országok önkormányzati rendszerei hagyományosan a középkori múltban gyökereznek. Ezekben 

az államokban a rendiségnek egy igen fejlett és a társadalom nagyobb részére kiterjedő változata alakult ki. 

Európában ritka módon a másutt jogfosztott parasztság önálló rendként működhetett a többi renddel egyenlő 

rangú kategóriaként. A reformáció elterjedésével a lutheránus felekezet államvallássá lett ezekben az 

államokban, így nem véletlen, hogy például a svéd önkormányzati rendszer az egyházmegyék rendszerének 

nyomdokaiban jött létre (18. ábra). 
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18. ábra: A svéd egyházmegyék és az önkormányzatok térképe (Saját szerkesztés a 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Dioceses_of_Church_of_Sweden.svg és a 

http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Sweden alapján) 

Erre a típusú rendszerre jellemzőek a nagy területű önkormányzatok, amelyek igen kiterjedt feladatrendszerrel 

és felelősségi körrel jellemezhetők. Ennek megfelelően az egyes önkormányzatok jelentős pénzügyi-gazdasági 

önállóságot tudhatnak magukénak. Jellemző még, hogy az 1970-es években a centralizáció dominált, ahogy a 

svéd jóléti állam kiteljesedett. Az 1990-es években – az EU tendenciáknak is megfelelően – a kisebb egységek 

önállósodása volt jellemző. (19. ábra) 

A skandináv típusú rendszerek az állam, a megyék és a települések együttműködésére épülnek. Mindhárom 

szint részt vesz a különböző feladattípusok megvalósításában, egymást ellenőrzik, kisegítik, illetve 

partnerségben funkcionálnak. 

A rendszer érdekes jellemzője, hogy a területi önkormányzatokban nincs polgármesteri tisztség (természetesen a 

nagyobb városokban létezik). A területi egységekben a polgármesterek helyett 4 évre választott testületek 

irányítanak, illetve főállásban alkalmazott adminisztrátorok. Fontos feladatai vannak a bizottságoknak, amelyek 

az operatív tevékenység oroszlánrészét végzik. Legfontosabbak a rendszerben a költségvetési és a pénzügyi 

bizottságok, de más szakfeladatok ellátására is létrehozhatnak ilyen szerveket. (20. ábra) 

19. ábra: A települési önkormányzatok számának változása Svédországban (Saját szerkesztés) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8e/Dioceses_of_Church_of_Sweden.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Sweden
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20. ábra: Egy tipikus svéd önkormányzat modellje (Saját szerkesztés a Local government in Sweden – 

organisation, activities and finance, 2005 alapján) 

A svéd önkormányzatok által ellátott néhány jellemző feladat: 

• Iskola előtti nevelés és általános iskolák 

• Középiskolák 

• Idősgondozás 

• Rokkantak gondozása 

• Karbantartás 

• Könyvtárak 

• Tervezés és építés 

• Környezetvédelem és egészségügy 

• Vízellátás 

• Szennyvízgyűjtés 

• Köztisztaság 

• Hulladékgyűjtés 

• Mentőszolgálat és sürgősségi ellátás 

Az ország önkormányzati törvénye keret jellegű törvény, ami azt jelenti, hogy nagy a helyi szint diszkrecionális 

jogköre, ami az itt koncentrálódó igazi hatalmat jelenti. 
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A skandináv modell fontos jellemzője, hogy önkormányzati szinten is tetemes összegeket költenek oktatásra. 

Általában az összes kiadás 33%-a erre fordítódik. Ezen túl kiemelt költségvetési tételt jelentenek még az 

idősellátással és a gyermekgondozással kapcsolatos kiadások. 

Az önkormányzatok legfőbb bevételi forrása, a lakosoktól szedett jövedelemadó (az összes bevétel mintegy 

60%-a). Ezen túl az állami támogatások jelentősek, amelyek általában a működésre fordítható támogatások, ha 

az önkormányzat fejlesztéseket szeretne, arra saját forrásokat kell mozgósítania. Számos önkormányzati vállalat 

létezik a funkciók betöltésére. A lakosságnak jelentős és direkt befolyása van a helyi hatalomgyakorlásra, hiszen 

gyakran tartanak helyi népszavazásokat, amelyeken a legfontosabb és legjelentősebb ügyekben döntenek. Az 

ilyen döntések előtt kötelező kikérni a különböző érdekképviseletek és szakszervezetek véleményét is. Fontos 

kitétel még, hogy a köz- és a magánszektor partnerségével létrejövő (PPP) projektekbe és vállalkozásokba 

betekinthetnek a lakosság tagjai és a helyi civil szervezetek is. Ez azért jelentős vívmány, mert így a helyi 

hatalomgyakorlók nem rejthetik el esetleges korrupciós ügyeiket az üzleti titok védelmének ürügyével. 

Az önkormányzatok törvényességi ellenőrzését országos és regionális közigazgatási szervek végzik, illetve 

létezik belső önkontroll mechanizmus is. 

3.3.5. Germán modell 

A német történelem sajátosságaiból – nevezetesen a sok évszázados széttagoltságból – fakadóan a helyi-térségi 

önkormányzatiság számos formája meghonosodott a társadalomban. 

Gazdasági önkormányzatot jelentenek például a kereskedelmi- és iparkamarák, az agrárkamarák, amelyek 

fontos feladatokat töltenek be az ország szocioökonómiai rendszerében. 

A szakmai önkormányzatok ugyancsak jelentős hagyományokkal bírnak, mint például az Orvosi-, Fogorvosi-, 

Állatorvosi- vagy a Gyógyszerészkamarák. 

Kulturális önkormányzattal rendelkeznek a különböző egyetemek, ami nemcsak Németországra jellemző, 

hanem hagyományosan egy európai szokás is. 

Szociális önkormányzatok például az egészségbiztosítási, vagy nyugdíjbiztosítási, baleset-, illetve munkaügyi 

biztosítási önkormányzatok. 

A területi önkormányzatok, amelyek szabadságát a német szövetségi állam, illetve az egyes tartományok is 

jogszabályokon keresztül garantálják. Ezek a garantált alapjogok a következők (Tilkorn, E. é.n.): 

• Területi szuverenitás – saját területén belüli hatalom 

• Személyi szuverenitás – az alkalmazottak kiválasztásában 

• Szervezeti szuverenitás – a szervezetüket és működési rendjüket saját maguk választják 

• Pénzügyi szuverenitás – bevételeik és kiadásaik felett saját maguk döntenek 

• Jogszabályi szuverenitás – a törvényi keretek közötti önálló jogszabály-alkotás 

• Tervezési szabadság – saját területükön belül 

Az elmúlt évtizedek reformjai következtében jelentősen csökkent az önkormányzatok száma. A germán modell 

rendszerű önkormányzatiság egy föderatív államigazgatáson alapuló, többszintű és hierarchikus rendszer, 

amelynek a legalsó szintje viszonylag kevés feladattal rendelkezik. A rendszerben egyaránt létezik a települési 

és járási szint is különböző feladatkörökkel. A települési feladatok között vannak a kommunális szolgáltatások, 

helyi egészségügy, sport-kultúra, iskolák, lakásépítés, és a helyi úthálózat fenntartása. 

Az önkormányzatiság a németországi demokratikus rendszer működésének egyik fontos letéteményese. A 

szövetségi államon belül az önkormányzatok direkt szabályozása tartományi hatáskörbe tartozik. 

A helyi önkormányzatok saját adóbevételekkel rendelkeznek, de kiegészítő támogatást a tartományoktól is 

kaphatnak. A gazdálkodásukra vonatkozó fontos kitétel, hogy az önkormányzatok csak beruházásokhoz 

vehetnek fel hitelt. Erre is szigorú tartományi felügyeleti jóváhagyás után kerülhet sor. A különböző 

tartományok általában szigorú szabályozórendszert működtetnek az önkormányzati hitelezésre vonatkozóan. 
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Általában a Landesbankok és helyi takarékpénztárak olcsó hiteleket biztosítanak az önkormányzati 

fejlesztésekre. (21. ábra) 

A tartományok a hatalom legfőbb hordozói, a szövetségi állam csak meghatározott esetekben veszi ezt át, 

vannak ugyanakkor olyan funkciók is, amelyeket közösen látnak el. Az adótörvények például szövetségi 

jogszabályok. Országszerte három alapadó létezik: 

• jövedelemadó 

• társasági adó 

• forgalmi adó 

A települési önkormányzatok számára fontos bevételi forrásokat jelentenek a különböző támogatások és az 

állam által megosztott adók, illetve helyi adók (pld. fényűzési). 

 

21. ábra: A németországi Landesbankok térképe (Forrás: de.wikipedia.org letöltve: 2012. december 10.) 

3.3.6. Angolszász rendszer 

Eredetét tekintve a központi hatalom bizonyos funkcióinak helyi decentralizálását jelenti. Más néven emlegetik 

ultra vires modellként is, ami azt jelenti, hogy az önkormányzatok nem terjeszkedhetnek a közvetlen törvényi 

felhatalmazásukon túl. Az önkormányzatok feladata az angolszász rendszerben a Parlament által megjelölt 

feladatok, és az ezekhez kapcsolódó kiegészítő funkciók betöltése (pénzügyek, humán erőforrás stb.). Ebben a 

rendszerben az önkormányzatok feladata a humán és infrastrukturális közszolgáltatások szervezése, illetve 

egyes közhatalmi (leginkább rendészeti) funkciók betöltése. Általában törvényileg kötelező jelleggel előírt 

feladatok, illetve lehetőségként felajánlott funkciók. A rendszer sajátossága, hogy nagyszámú, ám csekély 

érdemi hatáskörrel bíró önkormányzat alkotja. A települési szint felett körzetek városok és nagyvárosok jelentik 
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az igazi önkormányzati szintet. Az alapfokú funkciókat a district-ek, és a járási jogú városok töltik be. A 

nagyvárosok (unitary authorities) megyei és körzeti funkciókat is ellátnak. 

A rendszer a viktoriánus Anglia jogrendszerében gyökerezik, amikor a helyi választott testületek egyre több 

feladat ellátását kapták meg, amelyeket saját maguk által szedett adóikból származó bevételeikből fedeztek. A 

20. század második felétől fokozatosan elvonásra – központosításra – kerültek funkcióik a nemzeti kormányzat 

irányában. A század végének kormányzatai akkor mértek újabb csapást a tradicionális rendszerre, amikor újabb 

funkciók ellátását adták át ún. quango1 szervezeteknek. Napjainkban a több mint 5000 quango mintegy 60000 

kijelölt tagjával szemben 500 körüli hagyományos önkormányzat 22000 választott képviselővel. (Wollmann, H. 

2004) 

A feladatok ellátásában – hasonlóan a skandináv szisztémához – nagy szerep hárul a különböző 

szakbizottságoknak, amelyek összetétele kell hogy tükrözze a tanács egészének politikai tagozódását. 

Az 1980-as évek konzervatív kormányzatának hatására a feladatok magánkézbe adása, a közbeszerzések 

virágkora következett. Ennek a Blair-vezette munkáspárti kormány vetett véget bevezetve a „Best Value” (BV) 

rendszert, ami azt jelenti, hogy valamennyi önkormányzatnak éves tervet kell készítenie, hogy milyen 

rendszerbeli korrekciókat kíván elérni, hogy tökéletesítse szolgáltatásait. (Wollmann, H. 2004) A BV és az ezt 

felváltó – kiszámíthatóbb – „Comprehensive Performance Assessment”-ek (CPAs) a minőségbiztosítás 

intézményesítését jelentette az önkormányzati rendszerben. 

A helyi szint jelentősen kiszolgáltatott a központi törvényhozásnak, hiszen az könnyen elvonhat vagy kijelölhet 

újabb helyi funkciókat. Ilyen rendszerek működnek az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, 

Kanadában és a legtöbb USA tagállamban is. 

A jelenkori nagy-britanniai önkormányzati rendszer – az 1990-es évek reformjai után – különösen sokszínű. 

Skóciában és Walesban a kétszintű feladatellátás (megyei/grófsági illetve kerületi tanácsok) teljes egészében 

megszűnt, a helyét az egységes hatóságok foglalták el. Nagyon érdekes, hogy magában Angliában kiterjedt 

társadalmi vitát követően egyes térségekben áttértek az egységes rendszerre, míg másutt megmaradtak a 

korábbi, hagyományos kategóriák használatánál. Külön rendszert léptettek életbe Észak-Írországban, ahol a 

központi kormányzat jelentős funkciókat tartott meg magánál. Figyelmet érdemel még London szűk belvárosi 

részének speciális és hagyományos önkormányzati beosztása („Corporation of London”). (22. ábra) 

                                                           
1A quango (quasi-non-governmental) szervezetek tagjait a kormány jelöli, költségeit is nagyrészt a központi büdzsé fedezi, de helyi-térségi 
ügyekben tevékenykedik. 
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22. ábra: A City of London (Corporation of London) területének kezdetét jelző szobor a Temze partján (Saját 

fotó) 

 

2. Animáció: Az átlagos svéd önkormányzati adó mértékének változása 

3.4. 4. Összefoglalás 
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A fejezetben bemutattuk az európai alapértékként számon tartott önkormányzatiság területi különbségeit. 

Részletesen áttekintettük a központosított francia modellt, amely a napóleoni jogrendszer alapján jött létre és 

terjedt el – leginkább Dél-Európában. Észak-Európában a lutheránus egyházi gyökereken kialakuló 

önkormányzati rendszert a nagy területű és magas autonómiával rendelkező egységek uralják. A harmadik nagy 

típus a német, amely a szövetségi állami berendezkedésből következően többszintű és komplex önkormányzati 

rendszert tartalmaz. A kontinens peremén – némiképpen elkülönülten – fejlődött az angol önkormányzati 

rendszer, melynek mai működő formája az átfogó 20. századi reformfolyamat után alakult ki. 

3.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján) 

1. Melyek a mediterrán önkormányzati rendszer főbb jellemzői? 

2. Melyek a skandináv önkormányzati rendszer főbb jellemzői? 

3. Melyek az angolszász önkormányzati rendszer főbb jellemzői? 

4. Melyek a német önkormányzati rendszer főbb jellemzői? 

5. Miben hasonlít a magyar önkormányzati rendszer a mediterrán rendszerhez? 

6. Miben hasonlít a magyar önkormányzati rendszer a skandináv rendszerhez? 

7. Miben hasonlít a magyar önkormányzati rendszer az angolszász rendszerhez? 

8. Miben hasonlít a magyar önkormányzati rendszer a német rendszerhez? 

3.6. 6. Tesztkérdések 

Csoportosítsa az alábbi megállapításokat a különböző önkormányzati modellekkel! (Mediterrán, Skandináv, 

Német, Angolszász) 

1. Többszintű kormányzati-önkormányzati rendszer 

2. A lutheránus egyházmegyékre alapuló szisztéma 

3. Landesbankok által nyújtott alacsony kamatozású hitelek 

4. Kisméretű és kevés funkcióval bíró önkormányzatok 

5. A bizottságok kiemelkedő szerepe 

6. A PPP konstrukciók teljes nyilvánossága 

7. Ultra vires modellként is emlegetik 

8. A quango szervezetek nagy szerepe 

Mediterrán: 4 

Skandináv: 2, 5, 6 

Német: 1, 3 

Angolszász:7, 8 

Az alábbiak közül melyik nem az önkormányzatiság alapelve? 

1. Egy választott helyi vezető testület léte; 

2. Honvédelem; 

3. Közös tulajdon megléte; 
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4. Jogilag megalapozott megegyezés a helyi hatóságok és a lakosság között; 

5. Átláthatóság; 

6. A térség igényeit saját forrásaikból elégítik ki; 

7. A szociális területen betöltött funkciók; 

8. Az önkormányzati dolgozói helyek betöltésében egy versenyen alapuló rendszer léte; 

9. A térség lakossága felé felelős pénzügyek; 

10. Autokrácia; 

11. Független döntéshozatal; 

12. Törvényi védettség. 

Megoldás: 2, 5, 10 

4. 3. Igazgatási modellek, a stratégiai és az operatív 
menedzsment különbségei 

4.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

Egy-egy szervezet – legyen az for-profit vagy éppen non-profit jellegű – működésében hagyományosan nagy 

szerepet játszanak az alá-fölé rendeltségből származó kölcsönhatási formák (pld. hatósági viszonylatok). Az 

ezekkel való „bánni tudás” fontos menedzseri képesség. Napjainkban ezeken a tradicionális kapcsolatokon 

túlmutatóan egyre fontosabb szerepet játszanak új típusú készségek és kompetenciák, amelyek a 

mellérendeltségből és partnerségből, illetve a külső-belső körülmények kiszámíthatatlan változásából származó 

szituációk megoldásához szükségesek. 

A lecke célja az igazgatási modellek kifejezés, illetve a hozzá kapcsolódó alapfogalmak értelmezése, ezen túl az 

alá-fölérendeltségi viszonylatokat leíró kapcsolati rendszerek bemutatása. A továbbiakban a mellérendeltségen 

alapuló partnerségi viszonyokat is áttekintjük. A hierarchikus és a mellérendelt igazgatási viszonylatokon belül 

is fontos megkülönböztetni a stratégiai és az operatív menedzsment megközelítéseket. Ennek a kétféle 

forgatókönyvnek az áttekintése is e fejezet keretei között történik. 

4.2. 2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése 
(bekezdéscímek) 

Az igazgatási modellekről általában 

A hatósági tevékenység irányítása 

A belső igazgatás 

A mellérendeltségi kapcsolatrendszer alapelvei 

Stratégiai és operatív menedzsment 

4.3. 3. A tananyag kifejtése 

4.3.1. Az igazgatási modellekről általában 

A térség- és településmenedzsment világában egymás alá és mellé rendelt szervezetek között kell egy-egy 

projekt vagy program időtartamára az adott csoport érdekeit képviselni. Ezekben a szervezetközi 

kölcsönhatásokban fontos fogalomnak számítanak az igazgatás és az irányítás. E két kulcsfogalom 

nélkülözhetetlen az adott szervezeten belüli kapcsolatok megértése, illetve a partner szervezetekkel való 

együttműködés kiépítése érdekében is. 
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Az „igazgatási modellek” címszó alatt a különböző diszciplinák szakirodalmaiban rengeteg féle megközelítéssel 

találkozunk. Így például a jogtudományban a különböző hatalmi viszonyoknak a jog nyelvén meghatározott 

szabályozott viszonyrendszereit értik alatta. Olvashatók még a kistérségi rendszer kialakításának lehetséges 

igazgatási modellrendszereiről is értekezés (Somlyódyné Pfeil E. 2003). A szolidáris társadalom 

megteremtésével kapcsolatosan ugyanakkor olyan utalásokat hallhatunk, hogy a szociális igazgatás modelljét 

kell megváltoztatni (Juhász G. 2004). Sajnos ez a sokoldalúság nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási modellek 

valamennyi aspektusával foglalkozzunk. Ezt a szervezéstudományi szakirodalmakból az érdeklődők megtehetik. 

Egy – egyelőre még nem létező – hazai szakma, a település- és térségmenedzser szempontjából értelmezni az 

„igazgatási modellek” kifejezést, egy igen nagy kihívást jelent. Különösen akkor, ha a „térség” flexi-fogalmából 

kiindulva próbáljuk konkrétumokkal feltölteni ezt a szép ideát. Segítségül hívjuk a definíció 

megfogalmazásához a szociológia által vallott igazgatás- vagy irányításértelmezést.2 A társadalomkutatók 

szerint tehát: 

„Az irányítás általában a hatalomgyakorlás formája. Az irányítás szociológiai értelemben két szervezet közötti 

olyan hatalmi viszony, amelyben az egyik (az irányító) szervezet, a másik (az irányított) szervezetre 

meghatározó befolyást gyakorol. A befolyás az irányító akaratának érvényesülését jelenti.” (http://www.uni-

miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf letöltve 2012. július 23.) 

Ebben az értelemben tehát két szervezetet kell feltételeznünk és közöttük valamiféle hatalmi alá-

fölérendeltséget. Láthatóan a két szervezet közötti viszonyon túli (például egyes közigazgatási szervek és a 

lakosság kapcsolatrendszere) igazgatási/irányítási lehetőségek nem helyezhetők el ebben a definícióban. 

Szerencsésebbnek tartjuk ezt kiegészíteni azzal, hogy az irányító szervezet irányított szervezetekre, csoportokra 

vagy egyénekre gyakorolt befolyása. 

Az igazgatás-tudomány egy ún. igazgatási képletet feltételez, amiben szerepet kap az irányítás alanya (irányító), 

az irányítás tárgya (irányított személy vagy szervezet), az irányítás célja (tárgy zavartalan működésének 

biztosítása) és az irányítás tartalma (az alany által ellátott feladatok rendszere) (23. ábra). 

Az emberi együttműködésben rejlő többlet (Kalas T. é.n.) keletkezésének kulcsa valahol ebben a képletben 

rejlik. A település- és térségmenedzser pedig az a személy, aki katalizálja a folyamatok működését. 

 

23. ábra: Igazgatási alapképlet (Saját szerkesztés Kalas T. é.n. alapján) 

Az egyes igazgatási rendszereket eltérő eszközök használata jellemzi, mind a szakmai mind pedig az igazgatási 

ügyek esetében is. Ezek alapján az irányítás megvalósulhat jogi szabályozásokon, vagy például a feladatok 

megmagyarázásán, információközlésen, anyagi támogatáson, képzéseken stb. keresztül is. 

                                                           
2Az igazgatás-tudomány az igazgatást az irányítás szinonímájaként használja. 

http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf
http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/hirek/altalanos_resz/iranyitas.pdf
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Abban az esetben, amikor az egyik szervezetnek a másik tevékenysége felett jogszabály által biztosított 

irányítási jogköre van, akkor ezt irányítási jogviszonynak nevezi a szakirodalom. Ez manifesztálódhat direkt 

szabályozásban, norma kiadásában, határozat hozatalában, felülvizsgálati, vagy ellenőrzési jogban is. 

Ugyanakkor egy-egy szervezet esetében egy másik olvasatban megkülönböztethetjük az irányítási és a hatósági 

tevékenységeket. Általában az mondható, hogy az irányítási eljárásrend kevésbé szabályozott mint a hatósági, 

illetve az utóbbihoz részletes jogi felhatalmazás szükséges. A menedzseri munka a szervezeten belüli viszonyok 

leginkább az irányítási tevékenységgel rokonítható. A hatósági tevékenységet sem szabad azonban figyelmen 

kívül hagyni, mint olyan szabályokat, amelyek szigorúan meghatározzák a menedzsment lehetőségeit. 

A szervezetek egymás feletti irányítási hatásköre széles spektrumon helyezkedhet el a korlátozott hatáskörtől a 

teljes irányítási jogkörig. Az előbbi egy modern igazgatási szervezetrendszerben elterjedtebb, amikor a 

szabályozott szervezetek önállóságát biztosítják például jogi normákon keresztül. 

Az irányítás formái megkülönböztethetők aszerint, hogy szervi vagy szakmai ügyekben jogosítja-e fel az 

irányító szervezetet. Az irányításra vonatkozó jogi szabályozás lehet részletesen meghatározott, vagy csak 

keretjellegű. Ez utóbbi esetben az irányított szervezet jelentős, ún. diszkrecionális jogkörrel rendelkezik és 

szűkebb vagy tágabb körülmények között irányíthat mindent, amit a jogszabály számára nem tilt. A 

jogtudomány szerint többféle irányítási jogosítvány létezik. (24. ábra) 

 

24. ábra: Az irányítási jogosítványok típusai (Saját szerkesztés) 
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25. ábra: A hatósági felügyelet típusai (Saját szerkesztés) 

Az idők során, ahogy az állami centralizáció szerepe egyre inkább csökkent, a totális irányítási feladatkör 

elterjedtsége folyamatosan csökkent, míg a felügyeleti szerepkör felértékelődött. Ez természetesen együtt járt a 

nyugat-európai értelemben vett helyi közösségek autonómiájának megerősödésével. 

A felügyeletnek a jogi szakirodalom három fajtáját különbözteti meg: hatósági, törvényességi és szakfelügyelet. 

A hatósági felügyelet – aminek több fajtáját megkülönböztethetjük – hatóköre személyeket és szervezeteket 

egyaránt érinthet. (25. ábra) 

A törvényességi felügyelet szabálysértések megtorlására szolgálnak, gyakran csak a kezdeményezések 

elindításáig terjed ez a jogkör, ahogyan például a magyar önkormányzatok törvényességi ellenőrzése, hiszen a 

végső szót (adott esetben az önkormányzat feloszlatását) csak az Országgyűlés mondhatja ki. (26. ábra) 

 

26. ábra: A törvényességi ellenőrzés lehetőségei (Saját szerkesztés) 

A szakmai felügyeletet a minisztériumok gyakorolják a szakterületükhöz tartozó önkormányzati és magán 

intézmények illetékességében is. A szakmai szempontok kifogástalan érvényesülése a célja ezeknek az 

intézkedéseknek. (27. ábra) 
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27. ábra: Szakmai felügyeleti jogosítványok (Saját szerkesztés) 

Az irányítás és felügyelet fenti leírásai után felvetődik az a gyakorlati jelentőségű kérdés, hogy mi a teendője az 

irányított személynek vagy szervezetnek, ha az utasítás egyértelműen jogszabályt sért. 

Különböző elvek léteznek ennek a problémának a gyakorlati értelmezésénél. Az egyik a feltétlen engedelmesség 

elve, amikor az irányítottnak nincs joga mérlegelni és felszólalni (feltétlen engedelmesség). A másik szerint meg 

kell vizsgálni az utasítás jogszerűségét és ha az jogszabályba ütközik, kötelesek vagyunk megtagadni a 

végrehajtást (teljes felelősség). A harmadik típus mérlegelési lehetőséget biztosít az utasítottnak (mérsékelt 

engedelmesség). Még egy lehetőség, amikor az utasított írásbeli utasítás kiadást és a felettes szervek 

jóváhagyását is kéri. 

Mindenkor figyelembe kell venni azt, hogy amennyiben a végrehajtással szabálysértés vagy bűncselekmény 

valósulna meg esetleg életet vagy testi épséget közvetlenül veszélyeztetné, meg kell tagadni a végrehajtást. 

4.3.2. A hatósági tevékenység irányítása 

Az önkormányzati hatósági ügyek egy speciális ügycsoportba sorolhatók. Az önkormányzati képviselőtestület 

jogosult ezekben az esetekben gyakorolni a hatáskört, de meg van a lehetőség a hatáskör átruházására. Ilyenkor 

rendeletben a bizottságra, polgármesterre, a részönkormányzati testületre vagy esetleg társulási tanáccsal 

rendelkező társulásra lehet átruházni az adott feladatkört. Ezek az intézmények azonban már tovább nem 

ruházhatják jogkörüket. Ki kell még emelni, hogy sem a jegyzőre sem pedig kisebbségi önkormányzati 

testületre nem ruházható át ilyen jogkör. 

Az önkormányzati hatósági hatáskört egyrészt törvényalkotó tevékenységén keresztül az Országgyűlés 

telepíthet, illetve rendeleten keresztül az önkormányzati képviselőtestület hozhat még létre. Speciálisan az 

önkormányzati hatósági ügyek közé soroljuk a szociális segélyügyek jelentős részét, amikor is a döntést a 

„Közigazgatási eljárásról szóló törvény”, az „Önkormányzati törvény” és a helyi szervezeti és működési 

szabályzat alapján kell meghozni. A döntést az adott szerv határozati formában hozza meg, ami ellen 

természetesen fellebbezéssel lehet élni. Abban az esetben, ha az átruházási jog alanya hozta azt a határozatot, a 

képviselőtestület a fellebbviteli fórum, ha azonban maga a képviselőtestület határozott, akkor csak bírósági úton 

lehet igazunkat bizonyítani jogszabálysértésre hivatkozva. (Szőrös L. Á. 2006) 

A helyi önkormányzatok ezen túl még államigazgatási ügyekkel is foglalkoznak, amikor az állam, ahelyett hogy 

magas költséggel helyi szinten államigazgatási szervezetrendszereket hozna létre, az önkormányzatok egyébként 

is meglévő hivatalait használják fel ilyen feladatok ellátására. 

Az ilyen feladat delegálások alanyai általában a jegyzők, főjegyzők vagy a polgármesteri hivatal ügyintézője 

kaphat ilyen államigazgatási feladatokat, ebben az esetben természetesen nincs joguk a hatáskört átruházni. 

Kivételes esetben (honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem) törvény vagy kormányrendelet 

polgármestert, főpolgármestert vagy a megyei közgyűlés elnökét is felruházhatja ilyen hatósági államigazgatási 

jogkörrel. A döntések elősegítésére ezekben az esetekben kérhető a jegyző és a hivatal tisztviselőinek segítsége. 

Ezekben az esetekben – tekintve, hogy államigazgatási ügyekről van szó – a képviselőtestület nem utasíthatja és 

nem bírálhatja felül az adott döntést. Nagyon érdekes, hogy kivételesen körzetközpont jegyzőjét vagy a hivatali 

ügyintézőt a környező településekre kiterjedő illetékességgel is felruházhatja jogszabály (okmányirodai, 

gyámügyek, illetve építési ügyek). 

4.3.3. A belső igazgatás 

Az igazgatási tevékenység sokféle alrendszerre osztható fel, ezek között a közigazgatási jogi, de nem 

közhatalmi területek közé sorolható a belső igazgatás a döntés-előkészítéssel, szervezeti irányítással, állami 

gazdálkodással és a materiális tevékenységgel együtt. 

A belső igazgatás egy igazgatási feladatokat ellátó szerv belső szervezetének működése, a funkcionálás 

kialakítása és annak folyamatos fenntartása. Feladatai közé tartoznak szervi és szakmai ügyek egyaránt. Az 

alrendszer irányítását jogszabályok, egyéb állami szabályozó rendszerek és belső szabályzatok jelentik. A belső 

igazgatás például egy önkormányzat esetében a saját szervezetrendszer működésére vonatkozik. Ezek közül az 

egyik legfontosabb szakterület a pénzügyi-gazdasági. Az önkormányzatok a vonatkozó jogszabályok alapján 

egész pénzforgalmukkal, valamennyi bevételükkel és kiadásukkal egyetemben az államháztartás részét képezik, 

így az ott folyó gazdálkodásra az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. (28. ábra) 
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28. ábra: A magyar államháztartás különböző alrendszerei (Saját szerkesztés) 

Alapelvekként itt is érvényesíteni kell a szakigazgatás általános törvényszerűségei és alapelveit, nevezetesen az 

optimalizálást, a racionalizálást és a korszerűséget. A belső igazgatásra vonatkozó jogszabályokat a 

köztisztviselői jog rendezi el, beleértve a belső igazgatás jogi kereteit, a vezető döntési jogának határait vagy 

éppen az alá- fölérendeltségi viszonyok jogi tartalmát. 

Az önkormányzatok, a vonatkozó törvényi szabályozás alapján szabadon meghatározhatják belső szerkezeti és 

működési rendszerüket, így a belső igazgatási rendjüket is. Az európai és a hazai szabályozás csak keret jellegű 

alapszabályokat és alapelveket ad támpontul a helyi szabályok megalkotására. 

4.3.4. A mellérendeltségi kapcsolatrendszer alapelvei 

A mellérendeltségi kapcsolatrendszerek még az alapvetően hierarchikus viszonyokkal jellemezhető igazgatási 

rendszerekben is megfigyelhetők. Látható, hogy a külső és a belső jogviszonyok esetén is megjelenhetnek. A 

mellérendeltségi viszonyrendszerben szereplőként jelentkezhetnek a különböző államigazgatási szervezetek, 

rendvédelmi szervek, helyi, kisebbségi önkormányzatok/területfejlesztési tanácsok, köztestületek, 

közintézmények stb. 

A mellérendeltség más szóval, (EU pályázati nyelven is) nevezhető partnerségnek. A partnerség nagyon fontos 

eleme a terület- és településfejlesztésen túl a település- és régiómenedzsment tevékenységnek is. A partnerség 

bizonyos értelemben a régiók, önkormányzatok, üzleti szféra, civil szervezetek, lakosság tájékoztatása, 

bevonását jelenti a fejlesztésekbe, programozásba és a menedzsmentbe. A másik oldalon a szubszidiaritás és a 

társadalmi párbeszéd megteremtése európai alapelv. A partnerség és a mellérendeltség fontos, hiszen 

innovációk, ötletek, új látásmód forrása lehet, illetve a bizalom, a közös cél, az összefogás színtere. A 

mellérendelt kapcsolatok válaszlehetőséget jelentenek komplex problémákra, így áttételesen értékteremtő 

tevékenységgé is válnak. A partnerségnek kulcsfontossága van a területi folyamatokban is. 

Megkülönböztethetünk horizontális és vertikális partneri kapcsolatokat. (29. ábra) 
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29. ábra: Vertikális és horizontális partnerségek (Saját szerkesztés) 

A mellérendeltségi jogviszonyoknak egy különleges esete a hálózatosodás, ami a posztmodern 

szervezetrendszerek egyik sajátossága és az igen nagyfokú puffer-kapacitás és teherbírás jellemzi ezeket a 

formációkat. 

4.3.5. Stratégiai és operatív menedzsment 

Az igazgatás és irányítás célja lehet rövid távú, direkt hatások elérése, illetve hosszabb távú, az adott szervezet 

életét perspektívájában befolyásoló. Ennek megfelelően megkülönböztethetünk stratégiai és operatív irányítást, 

illetve menedzsment tevékenységet is. 

A stratégiai tervezés és ennek menedzsmentje egy-egy szervezet vagy területi egység működésének hosszabb 

távú meghatározását jelenti. Mivel egy kaotikus környezetben próbálunk meghatározható végeredményt elérni, 

ezért egy rendkívül kényes módszerről van szó, aminek a sikere jelentősen függ a tervezési folyamat közbeni 

kooperáció és integráció fokától. A sikeres terv megszületéséhez szükséges a tervezési szereplők 

együttműködése, amit egy tervezési központ koordinál. A tervezés egy időben folyamatosan zajló tevékenység, 

ami nem nélkülözheti a bizonyos fokú kontinuitást a szervezeti rendszerben, a humán erőforrásban és az 

információs rendszer menedzselésében. Ez utóbbi nélkülözhetetlen, hiszen a tervezési adatbázis naprakészsége 

híján nem születhetnek pontos tervek. 

A stratégiai tervezés jellemzői a menedzsment számára is előírnak bizonyos szempontokat, amelyek betartása a 

terv végrehajtásának is záloga. Ilyen szempontok a hosszú távú gondolkodás, az alternatív választási 

lehetőségek felvonultatása, a fejlesztésorientáltság és az innovativitás. Ezeken túl a menedzsmentnek 

elemeznie kell a szervezeti változásokat, de a környezeti tényezők meghatározó szerepével is számolnia kell, 

amiből következik a rugalmasság elve. Napjainkban a hálózati kapcsolatok kiemelkedően fontosak, illetve a 

hálózat tagjai közötti funkciók helyes megosztásával időt, energiát és pénzt takaríthat meg a menedzsment. A 

stratégiai menedzsment sem működhet kellő kockázatelemzési háttér nélkül, a kimutatott rizikófaktorok 

kezelésére be kell vetni a kockázatmenedzsment technikákat. 

A tervezési-menedzsment módszerek közül az egyik legkomplexebb, a logikai keretmátrix is kiemelt figyelmet 

fordít az előfeltevések és a különböző kockázati tényezők meglétére, illetve feltárására. (30. ábra) 
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30. ábra: A logikai keretmátrix vázlata (Saját szerkesztés) 

A stratégiai menedzsment hosszú távú célok kitűzését jelenti, amelyeket a különböző vezetési formákkal 

igyekszik elérni az adott szervezet. Mivel komplex folyamatról beszélünk, ezért több alrendszerét 

különböztethetjük meg. (31. ábra) 
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31. ábra: A stratégiai menedzsment részfolyamatai (Saját szerkesztés) 

Az ilyen menedzsment számára kulcsfontosságú, hogy kapcsolatot és harmóniát alakítson ki a folyamatok, 

erőforrások és a működés hosszabb távú fenntarthatósága között. Ez utóbbi elvárásnak a különböző 

szervezetek működésében történő érvényesítésére szolgálnak a különböző öko-módszerek (ökológiai 

könyvvitel, ökomérleg vagy ökoaudit). 

Valamely szervezet ökomérlege (32. ábra) négy alrendszer vizsgálatával tesz megállapításokat az intézmény 

környezeti hatásairól, úgymint: 

• működési statútum: Bevitt anyagok (nyersanyagok, segédanyagok), kibocsátott szennyezés, energiaveszteség, 

késztermékek és félkész termékek kibocsátása 

• termékvonal statútum: Az adott termék környezeti hatásai a nyersanyagok kitermelésétől a poszt-konzum 

szakaszig (hulladék ártalmatlanítás), ezt nevezik C2C, vagy bölcsőtől a bölcsőig stratégiának is 

• eljárási statútum: Az input-output viszonylatok elemzése a különböző részfolyamatokban 

• telephely statútum: a korábbi statútumokban nem szereplő, egy-egy telephelyen realizálódó speciális 

szempontok megjelenése (pld. területhasználat, infrastruktúra stb.) 

A négy adatbázis abban segíti a szervezet vezetését, hogy könnyebben azonosítsák és osztályozzák a különböző 

környezeti problémákat. Mivel részletes adatok állnak rendelkezésre, könnyebben beazonosíthatók a 

környezetszennyező alapanyagok, termelési metódusok, vagy az ún. ökológiai gyenge pontok amelyek így 

kiküszöbölhetővé válnak. 

 

32. ábra: Szervezeti ökomérleg felállításának részelemei (Saját szerkesztés) 

A hosszú távú tervezés elemeinek átvételével fejlődött ki ez a típusú menedzsment. Időközben egyre több 

helyen kezdték használni, ahogy új szociális jelenségek és stakeholderek jelentek meg, illetve a globalizáció 

előre haladásával felgyorsultak a változások. 
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Az információs forradalom ugyancsak megnehezítette a menedzsment régi típusainak sikeres alkalmazását, 

hiszen egyre nagyobb mennyiségű információ halmozódott fel, amelyek útvesztőjében csak a speciális új 

módszerekkel lehetett eligazodni. 

A szervezethez kapcsolható külső és belső információk összességének vizsgálata és elemzése tehát a stratégiai 

menedzsment nagyon fontos feladata. Az információkból leszűrhető megfelelő fejlesztési direktívák 

meghatározása, a feed-back rendszer kezelése ugyanakkor a szervezet egészétől elvárja a megfelelő működést. 

Ez ugyanakkor rámutat a menedzsment másik oldalának, az operatív menedzsmentnek a jelentőségére is. 

Operatív menedzsmentnek nevezzük a menedzsment azon részét, ami a mindennapi rutin részét képező 

tevékenységek irányításával, szervezésével foglalkozik, jellemző célja tehát a kontinuitás fenntartása. Főbb 

jellemzői a következőkben összegezhetők: 

• a szervezeti működés fenntartása fő funkciója, 

• kontinuitás biztosítása, 

• rövid távú szemlélet, 

• a meglévő szakmai-jogi követelményeknek kíván eleget tenni. (László M. é.n.) 

Az operatív jellegű menedzsmentet elsősorban introvertált, azaz a szervezeten belüli kérdésekre koncentrál. A 

stratégiai menedzsmenthez képest sokkal inkább jellemzők rá az ad-hoc jellegű technikák. 

Nagyon érdekes menedzsment terület az ún. válságmenedzsment, ami váratlan és veszélyes helyzetek kezelését 

és elhárítását, illetve megoldását szolgálja. A válsághelyzetek között többfélét megkülönböztethetünk: pénzügyi, 

szervezeti, piaci, humán erőforrás, baleset, morális, hírnév stb. (Hortváth Gy. 2003) Válság esetén rövid idő alatt 

és drasztikusan megváltozik a cég kapcsolatrendszere az ügyfelekkel, a piaci versenytársakkal, egyéb 

stakeholderekkel, illetve bármely más belső adottság is átalakulhat. 

A sikeres válságmenedzsment – bár gyors reagálást igényel – stratégiai jellegű elemeket is tartalmaz (tervezés, 

kommunikáció, válságkezelő team összeállítása stb.) A válságkezelés a tapasztalatok szerint csoportmunkát 

igényel, a csapat tagjainak rendelkezniük kell a következő képességekkel (Horváth Gy. 2003): 

• konstruktív gondolkodás 

• elemzőképesség 

• csapatszellem 

• stressztűrő képesség 

• kompetenciák az adott területen 

• döntéshozatali képesség és jogosultság 

• lojalitás 

• vezetési képesség 

• tekintély 

• karizma 

A válságkezelő csapat általában a következő karaktereket kell, hogy magába foglalja: 

• válságmenedzser 

• szóvivő 

• titkár 

• belső kommunikátor 
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3. Animáció: Kockázatelemzés: Hány lépésben? 

4.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk jogi elméleti alapokon az igazgatási modellek általános jellemzőit, illetve azokat a 

formákat, amelyeken keresztül a mindennapokban érvényesülnek ezek a típusú kontroll mechanizmusok. 

Részletesebben szóltunk a hatósági típusú jogviszony bizonyos aspektusairól, különös tekintettel az 

önkormányzati szférát érintő részelemekre. A szervezetek belső irányítási formáinak áttekintésével bemutattuk, 

hogy ezek az irányítási lehetőségek hogyan jelentkeznek a rendszeren belül. 

A fejezet második felében a napjainkban egyre gyakoribb ún. mellérendeltségi kapcsolatrendszereket tekintettük 

át, különös tekintettel a partnerségi viszonyokra. A rész végén a stratégiai és az operatív menedzsment 

különbözőségeinek bemutatásán keresztül bevezettük azokat a fogalmakat, amelyek egy modern szervezetben 

nagyon fontosak lehetnek (pld. öko-audit vagy válságmenedzsment). 

4.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján) 

1. Melyek a hatósági tevékenység alapelvei? 

2. Melyek a belső igazgatás alapelvei? 

3. A mellérendeltségi kapcsolatrendszer működésének jellemzői? 

4. A stratégiai menedzsmentben fontosabb sajátosságai? 

5. Melyek a stratégiai menedzsment főbb részfolyamatai? 

6. Az operatív menedzsment főbb jellemzői? 

7. Milyen eszközök állnak rendelkezésre a szervezeti fenntarthatóság kialakítására? 

8. Melyek a szervezeti ökomérleg felállításának főbb elemei? 

9. Milyen szerepek szükségesek a sikeres válságmenedzsmenthez? 

10. Milyen képességek kellenek a megfelelő válságmenedzsment kialakításához? 

4.6. 6. Tesztkérdések 

Csoportosítsa az alábbi szereplőket a partnerség két típusa szerint: 

1. Országos szint, 2. régió, 3. megye, 4. térség, 5. település, 6. kerület, 7. civilek, 8. vállalkozások, 9. 

önkormányzatok, 10. lakosság, 11. közigazgatás 

Horizontális: 1, 2, 3, 4, 5 

Vertikális: 6, 7, 8, 9, 10, 11 

Sorolja be a felsorolt lehetőségeket az alábbi kategóriákba! 

Irányítási jogosítvány típus 

Irányítási jogosítvány típus 

1. Fogyatékosság megszüntetésére való felhívás 

2. Felelősségre vonás kezdeményezése 

3. Szabálysértési helyszíni bírságolás 
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4. Szabályozási jog 

5. Az irányított ügyeiben való döntés 

6. Konkrét utasítás 

7. Aktus-felülvizsgálati jog 

8. Tevékenység korlátozása vagy megtiltása 

Megoldások: 

Irányítási jogosítvány típus: 4, 5, 6, 7 

Irányítási jogosítvány típus: 1, 2, 3, 8 

5. 4. A technokrata és bürokratikus menedzsment 
jellemzői 

5.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A fejezet címe – születése pillanatában – a szerző számára logikusnak és elégségesnek tűnt, mint két olyan 

jellemző, ami nagyon fontos a menedzsment tevékenység szempontjából. A munka írása közben azonban olyan 

– legalábbis számára – új információk kerültek birtokába, amelyek más irányban is kitolták a fejezet által 

lefedett gondolkodási keretet. 

A menedzsment tevékenységeknek sokféle csoportosítása létezik, ezek közül az egyik megkülönbözteti a 

technokrata, a bürokratikus, korporatív és a demokratikus típusokat. Ebben a fejezetben ezeknek a jellemzőit 

kívánjuk bemutatni, mint amelyek Közép-Európában így hazánkban is típusosan elterjedtek. A további 

bekezdésekben áttekintjük a menedzsment más formáit is, úgymint a korporatív és a demokratikus altípusokat. 

Nóvum ugyanakkor egy olyan megközelítés bemutatása, ami hazai viszonyok között nem elterjedt, ez pedig a 

keresztény hit és a menedzsment kapcsolata. 

5.2. 2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése 
(bekezdéscímek) 

A technokrata és bürokratikus jellegű menedzsment gyökerei és főbb tulajdonságai 

A korporatív és a demokratikus modell jellemzői 

Menedzsment a keresztény hit alapján 

5.3. 3. A tananyag kifejtése 

5.3.1. A technokrata és bürokratikus jellegű menedzsment gyökerei és főbb 
tulajdonságai 

A mindenkori menedzsment tevékenység működését és eredményességét is messzemenően befolyásolja az a 

társadalmi és szervezeti közeg, ahol működését ki kell fejtenie. A modern és szabad társadalom nem létezhet 

kontroll nélkül, de ennek úgy kell léteznie, hogy ne legyen látható. Erre találta ki megoldásnak William Smith 

az ún. ipari demokráciával párban a technokrata társadalmat, amit a képességek és annak birtokosai 

ellenőriznek. (Smith, W. 1921) A Smith által a 20. század elején papírra vetett gondolatok alapján, egy az ipari 

fejlődéstől kikényszerített, dinamikusan fejlődő emberiség jövőjének biztos záloga lehet a technokrácia vezette 

rendszer. 

A technokrata rendszerekben a tudást és a szakértelmet kell prioritásként értelmezni, a többi jellemző és érték 

(pld. informális kapcsolatok vagy elkötelezettség) nem játszhatnak jelentős szerepet. Ezekben az 

intézményekben vezérlő elvként a logika, a tapasztalatok és a megfelelő információ-mozgás szerepelnek. 
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Az érdeksemlegesség a tapasztalatok szerint ugyanakkor igen nehezen biztosítható a valóságban, hiszen az 

információk birtoklása számos visszaélésre adhat lehetőséget (pld. manipuláció és prekoncepciók). A másik 

oldalon pedig az emberi kapcsolatokkal együtt járó érzelmi szálakat sem lehet tökéletesen kirekeszteni a 

rendszerből. Ilyen például az önkormányzati rendszer működésével együtt járó lakossági érdekérvényesítés, de a 

mindenféle szervezetben tapasztalható munkatársi vagy vezető-beosztott kapcsolatok is. 

A bürokratikus menedzsment értelmezésének gyökere a német Max Weber-hez, akit neveznek a bürokrácia 

teoretikusának is kapcsolható. A weberi bürokrácia-értelmezés még nélkülözi a pejoratív értelmezési 

felhangokat. Írásai szerint a bürokratikus igazgatási rendszer az a megfelelő keret, amiben a modern polgári 

államok létezhetnek. Ennek a rendszernek a jellemzője a kiszámíthatóság és a racionalitás. Egy növekvő 

népességszámú, illetve intézményileg is egyre összetettebb államban tömegesen fordulnak elő igazgatási ügyek, 

ezek korrekt elintézéséhez szükség van a bürokratikus rendszerek stabil, fegyelmezett és így megbízható 

intézményrendszerére. A jelenkori polgári állam másképpen nem tudná megoldani megfelelően ezeket a 

felmerülő ügyeket. (33. ábra) 

A bürokratikus rendszer jellemzője, hogy tételesen lefektetett jogra, racionális irányelvekre és az elöljárók 

utasításaira (amelyek az előbbiekre alapulnak) épül. A működés fontos jellemzője a munkamegosztás és az 

illetékesség, a fokozott szabályozottság (beleértve a hivatali fegyelmet is), illetve a hivatali hierarchia. Ez utóbbi 

magába foglalja a szigorú alá-fölé rendeltséget, a felügyeleti szervek rendszerét, de a beosztottak panasztételi 

jogát is. A rendszer működésének pontosságát van hivatva biztosítani az írásbeliség, ami egyben lehetővé teszi 

az ügyek ellenőrizhetőségét. A bürokratikus szisztémában – elvileg – a kinevezés alapja a kompetencia. Ennek 

megfelelően a személyzet tagjainak biztosítják a folyamatos előrejutás lehetőségét. Esetlegesen ez jelenthet akár 

egy életpálya egészét magába foglaló időszakot is. Az egész építményt áthatja egyfajta tárgyilagosság 

(rosszallóan arctalanság), az érzelmeket és (elvileg) a pártosságot elkerülő ügymenet. 

A fentiekben látott tulajdonságok miatt a bürokratikus rendszer belátható, hogy számtalan előnyös jellemzővel 

bír. Vannak ugyanakkor olyan érzékeny pontok, ahol a bürokratikus rendszer működése félrecsúszhat és 

ilyenkor a lehetséges hátrányok fognak dominálni, illetve megnő bizonyos veszélyhelyzetek kockázata. 

A szakirodalom szerint egy bürokratikus rendszer permanens és stabil viszonyok között, illetve az innovációk 

diffúziójától többé-kevésbé elszigetelten tud csak funkcionálni. 

Bizonyos körülmények között ugyanakkor egy bürokratikus rendszer még a profitorientált szférában is 

működtetheti a szervezetet. Stabil piaci körülmények között és rutin jellegű technológia megléte esetén, vagy 

sok alkalmazott által előállított, standardizált termékek és szolgáltatások számára a bürokratikus 

gazdaságmenedzsment egy nagyszerű forgatókönyvet jelenthet. 
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33. ábra: Papírhegyek: a bürokratikus rendszerek egy pejoratív ábrázolása (Forrás: www.foter.com) 

5.3.2. A korporatív és a demokratikus modell jellemzői 

A korporáció latin eredetű kifejezés, jelentése közösség vagy csoportosulás. A korporatív rendszerekben a 

különböző érdekcsoportok döntésekbe való beleszólására, érdekeik érvényesítési lehetőségeire kell helyezni a 

hangsúlyt. A rendszerben a döntések annál optimálisabbak és kvázi hatékonyabbak minél több érdekcsoport 

vesz részt azok meghozatalában, illetve az előzetes tárgyalásokon minél összetettebb érdekszövetségek jönnek 

létre. 

Az ilyetén döntéshozatal ugyanakkor időigényes, hiszen a meglévő csoportok közötti törésvonalak mentén 

számtalan helyen ki kell alakítani a közös nevezőt. Más szóval nagy a modell tranzakciós igénye. A terület- és 

településfejlesztésben például a nagy jelentőségű koncepciók, jelentős országos regionális, megyei stb. tervek 

elfogadásakor kerül sor ennek a modellnek az alkalmazására. Erre bizonyos esetekben még jogszabály is 

kötelezi a tervezőket. A 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet 10. melléklete felsorolja a területfejlesztési 

koncepciók és programok véleményezésére jogosult szerveket Magyarországon. Érdemes áttekinteni ezt a kört: 

http://www.foter.com/
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• Országos Területfejlesztési Tanács; 

• miniszterek; 

• a következő kormányhivatalok: 

• Központi Statisztikai Hivatal, 

• az érintett megyei és fővárosi kormányhivatal, 

• Magyar Energia Hivatal, 

• Országos Atomenergia Hivatal; 

• Országos Környezetvédelmi Tanács; 

• Magyar Tudományos Akadémia; 

• országos önkormányzati érdekszövetségek; 

• az érintett térségi fejlesztési tanácsok; 

• az érintett megyei önkormányzatok; 

• érintettsége esetén a fővárosi önkormányzat; 

• az érintett megyei jogú városok önkormányzata; 

• az érintett települési önkormányzatok; 

• az érintett területi államigazgatási szervek közül: 

• illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, 

• működési területével érintett nemzeti park igazgatóság, 

• működési területével érintett vízügyi igazgatóság, 

• Nemzeti Környezetügyi Intézet működési területtel érintett területi kirendeltsége. 

Látható, hogy a területfejlesztés egy kiterjedt korporatív jellegű rendszer Magyarországon. A részt vevő 

szervezetek között találhatunk önkormányzatokat, államigazgatási szerveket és kormányhivatalokat. Az 

Országos Területfejlesztési Tanács, ami fontos szerepet tölt be a területfejlesztés országos koordinálásában 

maga is egy korporatív jellegű testület. 

A korporatív modell hátránya, hogy a rendszer természetéből fakadóan hajlamos a diszkriminatív működésre, 

azaz egyes érdekcsoportok véleményét nagyobb nyomatékkal veszik figyelembe, míg másokét egyáltalán nem 

hallgatják meg. Az ilyen anomáliák társadalmi konfliktusokat szülhetnek, meggyengíthetik a csoportokat, ami 

az értékes erőforrások elpazarolásához is vezethet. 

A demokrácia, ez az antik eredetű kifejezés napjaink egyik varázsszava, nevével gyakran élnek és visszaélnek 

különböző csoportok és közszereplők is.3 A „demos” (jelentése: nép), görög szóból származó politikai rendszer 

Aristoteles olvasatában az egyik uralmi formát jelenti, ami ugyanakkor messze van az optimálistól. 

A modern korban demokratikusnak nevezzük azt a modellt, ahol a többi szempontot megelőzve a beleszólás, 

illetve az érdekképviselet értékei kapnak primátust. Az önkormányzatiság működésének – bátran mondhatjuk – 

ez az elv a legfontosabb alapja. Hozzá kapcsolható még a decentralizáció, a helyi autonómia, a participáció, az 

érdekképviselet, az önálló döntéshozatal kérdése. Nem kerülhető ki ugyanakkor a szubszidiaritás mint elv sem, 

ami a keresztény egyházszervezés egyik princípiumaként kezdte karrierjét, majd innen szivárgott át a 

magánszektorba, illetve a világi közmenedzsmentbe (például az Európai Unió regionális politikájába) is. 

                                                           
3Németh György ókortörténész szerint a demokrácia – az athéni demokráciáról nyilatkozva – az a rendszer, amikor a vezetettekkel 
elhitetjük, hogy ők vezetnek. 
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A demokratikus részvétel a terület- és településfejlesztésben egy igen érzékeny kérdés. Elvileg törekedni kell 

arra, hogy a területen élő személyek és működő szervezetek minél nagyobb számban és arányban aktívan 

vegyenek részt a tervezésben és a majdani megvalósításban. Nagy-Britanniában az 1960-as évek végén például 

az ún. Skeffington Report részletesen szabályozta ennek a demokratikus aktusnak a megvalósítását. Fontos 

szerepet tulajdonítottak például a lakossági fórumoknak, közterületeken elhelyezett hirdetőtábláknak, illetve 

olyan javaslat-gyűjtő dobozoknak, amelyekbe a helyiek bedobhatták véleményüket. A rendszer ebben a 

formában csak néhány évig működött és a tapasztalatok azt mutatják, hogy nem működött megfelelően. A 

lakosság nagy tömegeit általában nem sikerült megszólítani úgy, hogy a terület- és településfejlesztési 

folyamatok megvalósulását megfelelőképpen segíthessék. (34. és 35. ábra) 

 

34. ábra: A workshopok mint a demokratikus részvétel fontos színterei (Saját fotó) 
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35. ábra: A postahivatalok fontos színterei a projektek népszerűsítésének és az ötletgyűjtésnek (Saját fotó) 

 

36. ábra: A társadalmi részvétel főbb jellemzői (Saját szerkesztés) 
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Sajnos e sorok írója sem rendelkezik pozitív tapasztalatokkal a település- és területfejlesztést érintő aktív 

lakossági részvételről. (36. ábra) A népesség nagyobb része túlságosan fásult és nem akar vagy nem képes 

konstruktív ötleteket megfogalmazni.4 

5.3.3. Menedzsment a keresztény hit alapján 

Jelen korunkban az oktatás számos szegmensét megtanítja annak, hogy „hogyan” is kell menedzselni, tervezni, 

ellenőrizni projekteket, programokat vagy éppen településeket/térségeket. A „miért” kérdésre ugyanakkor 

általában nem adunk választ. A menedzsertől elvárják a feltétlen engedelmességet, lojalitást és hűséget minden 

szinten a projekt tárgyát illetően. Nem feledhetjük el ugyanakkor, hogy a meggyőződés ellen való munka nem 

segíti elő sem a projekt sikerét, sem a menedzser személyes fejlődését.5 

Békében élni a világunkkal és békében élni önmagunkkal, két nagyon fontos szempont, amit a számos szakmai 

„hogyan” mellett hajlamosak vagyunk elhanyagolni. A kereszténység ugyanakkor már több két kétezer éve 

hirdet és alkalmaz hasonló elveket, amelyek hasznosak lehetnek a menedzser mindennapi tevékenységében is. 

Modern korunkban ezek a keresztény elvek a fokozott szekularizáció miatt csak igen szűk keretek között 

érvényesülhetnek. Az üzleti világból egyes vélemények egyenesen száműzni kívánnak mindent, ami erre 

utalhat. 

Ezzel párhuzamosan az értékek korlátozott szemlélete érvényesül – nevezetesen a szűk anyagi javak 

előteremtésének primátusa – amennyiben tevékenységeink során egyáltalán beszélünk a tetteinket alapvetően 

mozgató motivációkról és lehetőségekről. Faragó László szerint például a tervezésben és jövőalkotásban a 

minimum az volna, ha a tervezők világosan kifejtenék tervezésük kezdetén azt a filozófiai, világnézeti alapot, 

amin állva folytatják a tervezést. (Faragó L. 2005) Foglalkozni kell tehát a miértekkel a térségmenedzsmentben 

is. 

 

37. ábra: Az alapvető javak maslow-i piarmisa egy szekularizált világban (Saját szerkesztés) 

Gazdaságkor egyik sokak által használt szimbóluma az ún. maslow-féle piramis, ami az emberi szükségletek 

hierarchiáját van hivatva ábrázolni. (37. ábra) Az alapvető kívánalmak a piramis alján találhatók, ezek 

kielégítése után kerülhet sor a magasabb szinteken elhelyezkedő kívánságok beteljesítésére. Ezek szerint az 

individuum számára a csúcs az önkiteljesítés, amiben az „egyszeri és megismételhetetlen” emberi lét eléri 

                                                           
4Amikor 2006-ban az új községi vezetés Makláron elhatározta, hogy a lakosságtól gyűjtve ötleteket fogalmazza meg a falu fejlesztési céljait, 
e sorok íróját is felkérte, hogy legyen bírálója a beérkezett javaslatoknak. A legjobb pálymunkákat még értékes ajándékokkal is honorálták, 

ennek ellenére a felnőtt lakosságtól alig érkeztek javaslatok, leginkább gyermekrajzokon kerültek kifejtésre az ötletek. 
5Az ún. menedzser-betegségek nagyobb része is valószínűleg erre a sokszor előforduló ellentmondásos rendszerre vezethető vissza, amikor a 
menedzser olyan ügyet igyekszik szolgálni, amivel nem tud azonosulni, vagy nem ért egyet. 
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apoteózisát. E sorok írójának hiányérzete van a felsorolás láttán: egyrészt hiányolja belőle a közösséget, a 

közjót, másrészt pedig felmerül benne a kérdés, hogy mi lesz „Azután”. 

 

38. ábra: A Maslow-piramis kiegészített változata (Saját szerkesztés) 

A szükségletek csúcsán túl egyrészt megtaláljuk az egyén feletti szinteket, amit itt „közjónak” nevezünk, illetve 

a transzcendens részt.6 Michelangelo művészetét idézve – a szobrászat a felesleges anyag eltüntetése és a szobor 

kiszabadítása a kőtömbből – a sikeres menedzser tevékenysége sem más mint a transzcendensben meglévő 

gondolatok megvalósításának elősegítése. Némileg a protestáns predesztinációt idézve mondhatjuk, hogy igazán 

sikeresek csak azokban a projektekben lehetünk, amelyeknek meg vannak írva az isteni gondolat szerint. (38. 

ábra) 

A menedzsment tehát nem más, mint sáfárkodás az Isten által ránk hagyott örökséggel, ahogy az az Ószövetség 

első könyvében is olvasható: 

„És fogta az Úristen az embert, elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze.” (Mózes I.2.15) 

Az Alford és Naughton által írottak szerint a keresztény elveknek igenis helye van a profitorientált szervezetek 

menedzsmentjének világában. (Alford, H. – Naughton, M. 2009) 

A menedzsment folyamatának kulcsszereplője a menedzser, aki amellett, hogy engedelmes végrehajtója a 

szervezet akaratának (vállalkozások esetében engedelmes profitgyártó ember-robot), még érző-élő lelki lény is. 

A szervezetek többségében ugyanakkor ennek a dimenziónak a teljes elnyomásával találkozhatunk, ami 

amellett, hogy a személyiség torzulását és megbetegedését okozza, hosszú távon az adott szervezet 

fennmaradását is veszélyezteti. A közjó és a személyes erény előmozdításának kettős erényét szem előtt tartva a 

következő két kulcskérdést kell feltenni menedzserként: 

                                                           
6Merészségnek és szubjektív elhajlásnak tűnhet az olvasó számára, hogy a szerző egy ún. objektív műfajba, mint ami egy felsőoktatási 
jegyzet, saját hitét is becsempészi. Mentségünkre szolgáljon, hogy célunk a tökéletesedés és tökéletesítés. Saját véleményünk szerint 

egyrészt ha megmaradnánk a hagyományos keretek között, akkor ennek nem tudnánk eleget tenni. Másrészt gyakorlati tapasztalataink azt 

mutatják, hogy a település- és területfejlesztők tevékenységéből sokszor hiányzik az esszencia, az igazán mély elkötelezettség és az igazán 
hosszú távlatok. 
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• Milyen emberré próbáljak válni menedzserként? 

• Milyen szervezet (település vagy térség) kiépítésére és fenntartására kell törekednem menedzserként? 

Keresztényként működő és ily módon menedzselt szervezetek alapelvei közé sorolhatók a következő, vagy 

ezekhez hasonló megállapítások (Alford, H. – Naughton, M. 2009): 

• Hit az emberi méltóságban 

• Hit, hogy felelősek vagyunk a közjóért 

• Hit önmagunk folyamatos javításának szükségességében 

• Hit a folyamatos megújulásban 

Ha a for-profit szervezetek világában helye van az ilyen típusú szemléletmódnak, akkor – véleményünk szerint 

– a térségek és települések menedzsmentjében sokkal inkább törekedni kell ezeknek a szempontoknak az 

érvényesítésére. A keresztény hagyományban élő „Isten Városa”, vagy Jeruzsálem, azaz a tökéletes település 

megteremtése véleményünk szerint ebbe az irányba mutat. 

Talán nem véletlen, hogy a vidék- és közösségfejlesztéssel foglalkozó tradicionális angliai „Countryside 

Alliance” (40. ábra) szervezetei himnuszukként éneklik William Blake „Jeruzsálem” című versét, ami egyben az 

angolok nem hivatalos himnuszává is vált (39. ábra): 

Jerusalem7 - William Blake 

And did those feet in ancient time 

Walk upon England´s mountains green? 

And was the holy Lamb of God 

On England´s pleasant pastures seen? 

And did the Countenance Divine 

                                                           
7És azok a lábak az ősi időkben, 

Anglia zöld hegyeit járták-e? 

És a Szent Bárányát Istennek, 

Anglia szép legelőin látták-e? 

És az Isteni Gondviselés kegye, 

borús dombjainkon fénylett-e? 

És itt Jeruzsálem felépíttetett-e, 

a fekete Sátáni üzelmek helyett? 

Hozd nékem égő Arany Íjamat: 

Hozd nékem Vágyam Nyílvesszeit: 

Hozd Lándzsám: Óh, a felhők oszlanak! 

Hozd nékem Tüzes Szekereim! 

És nem szüntetem eszméim harcát, 

nem nyugszik kardom sem a kézben, 

míg fel nem húztuk Jeruzsálem falát 

Anglia zöld földjein, mint új Éden. 

(A fordítás a http://www.amatormuveszek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=117277 oldalról származik, letöltve: 2013. 
február 1.) 

http://www.amatormuveszek.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=117277
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Shine forth upon our clouded hills? 

And was Jerusalem builded here 

Among those dark Satanic mills? 

Bring me my bow of burning gold: 

Bring me my arrows of desire: 

Bring me my spear: O clouds, unfold! 

Bring me my chariot of fire! 

I will not cease from mental fight, 

Nor shall my sword sleep in my hand 

Till we have built Jerusalem 

In England´s green and pleasant land. 

 

39. ábra: Az idealizált angol vidék (Forrás: www.rgbstock.com letöltve: 2013. február 3.) 

2. táblázat: Egy stakeholder-mátrix 
 

Érintett 

szervezet, 

személy 

Haszonélvező, 

vagy hátrányt 

szenvedő? 

Érdekei, elvárásai? Lehetséges 

közreműködése 
Mik a teendők az 

érdekcsoport további 

aktivizálásához? 

A kistérség 

lakossága 
+ Olcsó energia, tiszta 

környezet 
A távolabbi jövőben 

mint 

energiahasználók, 

Motiválni kell őket, 

szemléletformálás 

A térség 

települési 

önkormányzata

i 

+ Olcsó energia, helyi 

adóbevételek, 

munkahelyek 

Pilóta projektek 

gazdái 
Workshopok és személyes 

megkeresés, study tour-ok 

http://www.rgbstock.com/
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Kamarák + Gyarapodó 

vállalkozások 
Kapcsolatteremtés a 

vállalkozások felé 
Szorosabb bevonás a 

partnerség kialakításában 

EKF + Növekvő Szakmai háttér, a 

szereplők 

összefogása 

A vezetés felé erőteljesebb 

kommunikáció 

Civil 

szervezetek 
+/- (szélsőséges 

zöldszervezetek) 
Tiszta energia, 

környezetbarát 

berendezések, szociális 

és környezeti 

érzékenység 

A legitimitás 

megteremtése 
Szorosabb kapcsolat a 

koncepció kidolgozásában 

Egererdő Zrt. + Piac, bevételek 

növekedése 
Nyersanyag és 

feldolgozás, 
Piac teremtése a 

nyersanyagok számára 

Egyéb 

vállalkozások 
+/- (fosszilis 

energiákkal 

foglalkozók) 

A láncba bekapcsolódni 

kívánók magasabb 

profit, az 

ellenérdekelteknél kevés 

változás 

A helyi hozzáadott 

érték gyarapítása az 

értékláncon belül 

Pontos üzleti lehetőségek 

felmutatása, már egy 

meglévő lánchoz való 

kapcsolódás megteremtése 

Forrás. Saját szerkesztés 

A közmenedzsment – és benne a település- és térségmenedzsment – szempontjából kulcsfontosságú, hogy a 

tevékenységek kinek/kiknek az érdekei mentén szerveződnek. 

A for-profit világban leginkább elterjedt modell szerint a shareholder szemlélet követendő, azaz a cégben 

tulajdonnal rendelkező részvényesek érdekeinek (azaz a maximalizált profitnak) kell alárendelni a 

tevékenységet, az esetleges veszteségeket pedig lehetőleg externáliaként a társadalomra, vagy a környezetre kell 

terhelni. 

A másik – a társadalmi felelősségvállalás szlogenjének terjedésével párhuzamosan egyre elterjedtebb – 

szemlélet az ún. stakeholder modell szerint ugyanakkor olyan szereplők is részvényes-közeli állapotba 

kerülhetnek, akik valójában csak áttételesen kapcsolódnak a szervezethez (beszállító, lakosok, vásárlók stb.).8 A 

modell primer célként ugyanakkor a részvényesek profitját jelöli meg, a többi csoport csak periferikus szerepet 

kap. (2. táblázat) 

A harmadik modell szerint a közjó szolgálatát és az erényekben való tökéletesedést kell célul kitűzni, mint olyan 

kiemelkedő javakat, amelyek az igazi fejlődés zálogai. (3. táblázat) 

Véleményünk szerint a település- és térségmenedzsment világában a harmadik típusú szemlélet alkalmazása 

indokolt. 

3. táblázat: Települési/térségi javak a közjó első két szintje alapján 
 

Kiemelkedő célok/javak Személyes fejlődés 

A település/térség minden egyes 

tagjának teljes fejlődése 

Közösség 

A település/térség tagjainak 

közösségi fejlődése 

alapvető célok/javak Anyagi feltételek Ügyviteli feltételek 

                                                           
8Filozófiailag ennek alapja lehet, hogy a tulajdonos köteles úgy használni tulajdonát, hogy az ne működjön kártékonyan, azaz a nem 

tulajdonosoknak joguk van erre. Egy másik értelmezés szerint a mai multi cégek már olyan nagy erő fölött rendelkeznek, ami miatt 

szükséges a részvényeseken túli köröknek is befolyást engedni egy bizonyos szintig az ügyek intézésébe. Ebben az értelmezésben a 
menedzser fő feladata, hogy a szervezet résztvevőinek és érintettjeinek érdekeit kiegyensúlyozza. 
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Bevételek, vagyon stb. Közösség jellemzői, tervezés stb. 

  
Magáncélok, magánjavak Közcélok, közjavak 

Forrás: Saját szerkesztés 

 

4. Animáció: A keresztény menedzsment szemlélet szerinti értékrendszer 

 

40. ábra: A vidék szeretetére hív fel a Countryside Alliance logo-ja (Forrás: Wikipedia) 

5.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk a technokrata és a bürokratikus menedzsment szemlélet kialakulásának körülményeit, 

illetve ezeknek a főbb jellemzőit. Megállapítottuk, hogy számos hiányossága ellenére ez a kétféle megközelítés 

máig is alkalmas az igazgatás és irányítás bizonyos aspektusainak magyarázatára. A korporatív és demokratikus 

modell kapcsán rámutattunk, hogy mindkét szemléletnek megvannak az erősségei és gyengeségei egyaránt. A 

korszellem szerint a demokratikus szemlélet kellene, hogy a település- és térségmenedzsmentben kulcsszerepet 

játsszon, azonban a tapasztalatok szerint ez a megközelítés sem lehet mindenható. 

A fejezet végén felvázoltuk egy a keresztény hitelvekre épülő új típusú menedzsment rendszer alapelveit, 

amiben a hagyományos shareholder, illetve stakeholder szemlélet helyett a közjó és a transzcendens értékek 

játsszák a főszerepet. 

5.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján) 

Kérdések: 

1. Melyek a technokrata jellegű menedzsment gyökerei? 

2. Melyek a technokrata jellegű menedzsment főbb tulajdonságai? 

3. Melyek a bürokratikus jellegű menedzsment gyökerei? 

4. Melyek a bürokratikus jellegű menedzsment főbb tulajdonságai? 

5. Melyek a demokratikus jellegű menedzsment főbb jellemzői? 
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6. Melyek a korporatív menedzsment erősségei és gyengeségei? 

7. Mik jellemzik a shareholder szemléletet? 

8. Mik jellemzik a stakeholder szemléletet? 

9. Melyek a keresztény elvek alapján működő szervezetek főbb tulajdonságai? 

10. Mely értékekkel bővíthető a Maslow piramis? 

5.6. 6. Tesztkérdések (2-3 eldöntendő, párosításos, 
feleletválasztásos) 

Az alábbiak közül mely szervezetek jogosultak a területfejlesztési koncepciók és programok véleményezésére? 

1. Országos Területfejlesztési Tanács; 

2. Magyar Nőtanács 

3. Központi Statisztikai Hivatal, 

4. Sándor Palota 

5. Magyar Energia Hivatal, 

6. Országos Atomenergia Hivatal; 

7. Nemzetiségi Tervtanács 

8. Országos Környezetvédelmi Tanács; 

9. Magyar Tudományos Akadémia; 

10. országos önkormányzati érdekszövetségek; 

Megoldás: 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10 

Mely típusú menedzsment rendszerekhez sorolhatjuk az alábbiakat? 

Technokrata: 

Bürokratikus: 

Demokratikus: 

Korporatív: 

Keresztény: 

1. A transzcendens tényezők figyelembe vétele 

2. Különböző érdekcsoportok érdekérvényesítő tevékenysége kulcsfontosságú 

3. A Skeffington Report emelte elsőrendű prioritássá Nagy-Britanniában 

4. Tételesen lefektetett jogra, racionális irányelvekre épül 

5. A szakmai tudás érvényesülése a legfontosabb 

Megoldások: 

Technokrata:5 
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Bürokratikus: 4 

Demokratikus: 3 

Korporatív: 2 

Keresztény: 1 

6. 5. Az új közmenedzsment és a magánszektor 

6.1. 1. Célkitűzés 

A lecke célja a napjainkban domináns társadalmi jelenséggé váló decentralizált közmenedzsment jelenségének 

bemutatása. A szakirodalom alapján rávilágítunk azokra a hasonlóságokra és különbözőségekre, amelyek ennek 

a folyamatnak a különböző európai modell-országokban (Nagy-Britannia, Franciaország és Németország) való 

megjelenését jellemezték. A pozitívumok mellett rámutatunk a közmenedzsment elburjánzásának néhány 

negatív következményére is. 

6.2. 2. Tartalom 

Közfeladatok decentralizált menedzsmentje 

Hagyomány és változás a közmenedzsmentben: egyes európai országok gyakorlata 

Közmenedzsment Európában 

6.3. 3. A tananyag kifejtése 

6.3.1. Közfeladatok decentralizált menedzsmentje 

A 20. század második felétől Nyugat-Európában tendenciává vált a hatalomgyakorlás és az irányítás polgár-

közelivé tétele. A szubszidiaritás elve így például még az EU regionális politikájának alapelvei közé is bekerült. 

Az elv többféle módon érvényesülhet, így megkülönböztethetjük a decentralizációt és a dekoncentrációt. 

A decentralizáció esetében a rendszerben egyre több döntési jogkörrel rendelkező szervezet jelenik meg a 

rendszerben. A döntési jogkör autonómiáját általában törvény biztosítja. A tevékenységük felett is gyakran csak 

törvényességi felügyeletet gyakorolhatnak más intézmények. Fontos kitétel, hogy a hatalom forrása a lakosság 

választása, így a demokratikus hatalomgyakorlás módja biztosított lehet. Elvileg a helyi ügyek intézése 

gyorsabban és hatékonyabban eszközölhető egy-egy ilyen rendszerben, ami fontos erősség lehet. 

A decentralizációnak két fő formája alakult ki: 

1. A helyi vagy területi decentralizáció a tradicionálisabb forma, ilyen például hazánkban az önkormányzatok 

által ellátott helyi igazgatási funkció. 

2. A másik típus az ún. technikai decentralizáció, amikor a központi igazgatás szervei feladataik ellátásával 

helyi magán- vagy köztulajdonban lévő szerveket bíznak meg. Ilyenkor ezek a szervezetek önálló 

jogalanyként (illetve esetlegesen önállóan gazdálkodva is!) látják el az állami feladatokat, felettük általában 

csak törvényességi kontroll gyakorolható. 

A számtalan erősség ellenére ugyanakkor a decentralizáció is hordozhat veszélyeket, hiszen ha a helyi ügyek 

dominálnak, előfordulhat hogy ha a regionális és nemzeti szempontok a háttérbe szorulnak, provincializmust és 

esetleg igazgatási anarchiát okozhatnak. 

A másik fontos jelenség a dekoncentráció, amikor a hatalom gyakorlását a központból átengedik különböző 

transzmitter intézményeknek. Ezeknek a közvetítő szerveknek saját hatalmuk, döntési jogosítványuk van, de a 

központ bármikor elveheti ezt, illetve megváltoztathatja a döntést. A feladatellátás így közel kerül ugyan az 

állampolgárokhoz, de végső soron megmarad az állami dominancia. 
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A decentralizáció elterjedésével gyakoribbá válnak azok a társadalmi viszonyok, ahol nem a direkt irányítás, 

hanem sokkal inkább a folyamatok közvetett befolyásolása a célravezető. Ennek a menedzsmentnek a 

módszertana a magánszektorban már sok évtizede kialakult, amelynek közszférába történő adaptációját 

nevezzük az új közmenedzsmentnek. 

 

41. ábra: A hatalom gyakorlásának új lehetőségei (fao.org alapján) 

A központi hatalom lebontásának és új szervezetek felé történő átadásának számos lehetősége létezik. (41. ábra) 

6.3.2. Hagyomány és változás a közmenedzsmentben: egyes európai országok 
gyakorlata 

A klasszikus államszervezés időszakára jellemző alapképlet szerint a polgári állam a polgárok befizetéseiből 

megteremti az igazgatás szerveit, amelyek szigorú szabályok szerint, de objektíven és kiszámíthatóan kezelik a 

közügyeket. Jellemezte a szabályszerű szervezetigazgatás, a hierarchia és a normativitás. A Max Weber által 

leírt bürokratikus rendszerben egy jól bevált társadalmi szerződési rendszer képezte az alapot (ahogyan az 

előzőekben leírtuk). 

A szisztéma egészen az 1970-es évekig sikeresen működött és napjainkban a jóléti állam korszaka-ként 

aposztrofáljuk. Az állampolgári jogként nyújtott szociális, egészségügyi és oktatási szolgáltatások elérhetők 

voltak a társadalom legnagyobb része számára. A 70-es években az olajválság káros hatásaitól szabadulni 

igyekvő tőke veszteségeit minimalizálni akarva valamennyi kárát a társadalomra és a környezetre igyekezett 

hárítani, azaz externalizálni. Az egyik megoldásként a nemzetközi gazdasági szervezeteken keresztül sikerült 

egyre több államban olyan jogszabályokat kilobbyzni a gazdasági szereplőknek, amelyek segítségével a tőke 

minden korábbinál előnyösebb helyzetbe került. A lobbytevékenység alapjául az a –bizonyos közgazdász 

csoportok által fabrikált – kvázi vallásos ideológia szolgált, hogy a gazdaság és a tőke a legfőbb közjó, 

valamennyi más jelenség a világon (kultúra, társadalom, környezet, élet és halál) csak látszólagos. Csökkentek a 

tőkejövedelmeket terhelő adók és járulékok, illetve a pénz mobilitása is minden eddiginél nagyobb lett. A 

következmények beláthatatlan mértékben megváltoztatták a világot. 

A nemzetállamok – a csökkenő adóbevételek és a tőke mobilitása miatt – a befektetők kegyeiért kezdtek 

versengeni. A módszert a tőkének felkínált további adókedvezmények jelentették, emiatt tovább csökkentek az 

állami bevételek. Az ördögi kör egyre mélyebbre rántotta a fejlett jóléti államokat. A bevételek csökkenésével 

az állam által finanszírozott közszolgáltatások már nem voltak financiálisan fenntarthatók. 

A „megoldás” ezekre a problémákra a magánszektor különböző technikáinak az átvétele jelentette. A fejlett 

világ szinte valamennyi államában történtek kísérletek ennek a modellnek az adaptációjára. Nagy-Britanniában 
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például az 1970-es években a konzervatívok idején a korábbi évtizedek munkáspárti jóléti politikájával szakítva, 

erőteljes politikai-ideológiai hátszéllel vezették be az ún. új közmenedzsment (new public management) 

rendszerét. Jellemezte a drasztikus magánosítás, az állami feladatok erőteljes kiszervezése. (42. ábra) Ezen túl 

fontos ismérv volt még az igazgatás burjánzásának csökkentése, a magánosításon keresztül a szubszidiaritás 

megjelenése a közszolgáltatásokban. A körülményesebben piacosítható közszolgáltatásokban mint az oktatásban 

vagy az egészségügyben az eredeti piaci körülményeket másoló rendszereket alakítottak ki. Kulcsszempont volt 

még, hogy a közszolgáltatásokhoz való hozzáférésben a korábbi jogosultsági alapot felváltották a fogyasztói 

szemlélettel. A brit konzervatívok uralma idején (Margaret Thatcher és John Major miniszterelnöksége) az 

állam számos közfeladatot felszámolt, mások esetében elválasztották a szolgáltatás iránti felelősséget a 

tényleges szolgáltatás-nyújtástól, illetve gyakran piaci díjfizetéshez kötötték a közszolgáltatást. (Horváth M.T. 

2010) 

 

42. ábra: A szigetországi vasúti közlekedés privatizációja megosztja a társadalmat (Forrás: www.sxc.hu letöltve: 

2013. február 3.) 

A változások mellett elhangzott érvek között gazdasági (verseny, adócsökkentés, közkiadások megtakarítása), 

menedzsment (hatékonyság és motiváció erősítése) és ideológiai (a piac uralmának visszaállítása) szempontok 

is. A másik oldalon ugyanakkor számos kontra vélemény is napvilágot látott például a fogyasztók 

kizsigereléséről vagy a társadalmi hatékonyság elsikkadásáról a primitív fiskális szemlélet miatt.9 

Franciaországban – mivel a széttagolt önkormányzati-települési struktúrában a magántulajdonú szolgáltatók már 

korábban is kulcsfontosságú, integrátor szerepet töltöttek be – nem történt az angolszász mintához hasonló 

pálfordulás. A francia magáncégek hagyományosan közreműködnek az önkormányzati közszolgáltatások 

megszervezésében. Ezek a vállalatok tapasztalataikat külföldön is igyekeznek kamatoztatni, így például a 

magyar közszolgáltatásokban is többen kiváló üzleti lehetőséget láttak. (44. ábra) A helyi önkormányzati 

feladatellátásnak Franciaországban négy típusa létezik (Horváth M.T. 2010): 

• Saját körben, a költségvetésből, esetleg munkaszervezet alakításával 

• Önkormányzati részvételű magán-szervezeten keresztül 

• Magánszervezetre átruházott közfeladat 

• Megbízás adása a közfeladat ellátására 

A formai megoldások tekintetében is kiterjedt lehetőségei vannak a francia önkormányzatoknak a feladat-

átruházás tekintetében. Így például (Horváth M.T. 2010): 

• Koncessziós szerződés: hosszú időre szól, a szolgáltató saját tőkéből fejleszt, ugyanakkor a díjakat is maga 

szedi be, az önkormányzat határozza meg a nyújtandó szolgáltatás körülményeit 

• Bérleti szerződés: önkormányzati tulajdonban és kezelésben maradnak a közművek, a bérlő működteti a 

rendszert, de nincs fejlesztési kötelezettsége, a díjbevételek megoszlanak a bérlő és az önkormányzat között 

• Megosztott érdekeltség: az önkormányzat – egyéb bevételeiből fedezi a kedvezményes díjak miatt kieső 

veszteségeket 

                                                           
9Híres-hirhedett eset fűződik a bolíviai Cochabamba városához, ahol az IMF tanácsára a kormány privatizálta a település vízellátását, 

beleértve még a lehulló esővizet (!) is. Az amerikai Bechtel cég szerzte meg a vízellátás feletti ellenőrzést, ami így – monopolhelyzetével 

visszaélve – drasztikus díjemelést hajtott végre. A lakosság tiltakozása véres zavargásokba torkollott, mire a kormány és a multi-cég 
visszavonulót fújt. (43. ábra) 

http://www.sxc.hu/
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• Menedzsmentszerződés: egy, az eredményességben érdekelt menedzsert alkalmaznak (nem 

közalkalmazottként), az önkormányzat tulajdonosi jogai semmiben sem csorbulnak 

 

43. ábra: Cochabamba, Bolívia második legnagyobb városa és a privatizált felhők (Forrás: 

http://foter.com/photo/cochabamba-1988/ letöltve: 2012. augusztus 5.) 

 

44. ábra: A GDF Suez francia nagyvállalat működési köre (Forrás: http://www.enviro2b.com/2009/07/08/gdf-

suez-et-e-on-condamnes-a-plus-de-1-milliard-deuros/ letöltve: 2012. augusztus 5.) 

Napjaink egyik – hazánkban is jelen lévő – francia eredetű, közszolgáltatások ellátására szakosodott vállalata a 

Veolia Waters múltja III. Napóleon korában gyökerezik. A császár uralma idején, 1853-ban alapították a 

Compagnie Générale des Eaux, ami a következő évben jogot szerzett Lyon város vízellátásának biztosítására, 

majd 1861-ben Párizsban is megkapta a koncessziós jogokat 50 évre. Az 1980-as években a cégóriás 

diverzifikálta tevékenységét a hulladékgazdálkodás, az energia-szolgáltatások, a közösségi közlekedés, az 

építőipar és a vagyonkezelés irányában. (45. ábra) 

2011-ben a világ egyik vezető vízszolgáltatója volt, 12,6 milliárd dolláros évi bevétellel. 69 országban összesen 

mintegy 103 millió embernek szolgáltat ivóvizet, illetve 73 millió ember szennyvizét tisztítja világszerte. A 

vállalatnak ráadásul majdnem 100 ezer fő alkalmazottja van az érintett államokban. 

Magyarországon a Szegedi Vízmű Zrt., a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., a Salgótarjáni Csatornamű Kft., az 

Érd és Térsége Regionális Víziközmű Kft. és az AQUAZALA Közszolgáltató Koncessziós Kft. tartozik a 

Veolia érdekkörébe. (www.veoliaviz.hu Letöltve: 2012. november 30.) 

http://foter.com/photo/cochabamba-1988/
http://www.enviro2b.com/2009/07/08/gdf-suez-et-e-on-condamnes-a-plus-de-1-milliard-deuros/
http://www.enviro2b.com/2009/07/08/gdf-suez-et-e-on-condamnes-a-plus-de-1-milliard-deuros/
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45. ábra: A Veolia érdekeltségébe tartozó hulladékgyűjtő sziget (Forrás: foter.com letöltve: 2012. december 1.) 

Németországban az új közmenedzsment ismét csak más formában jelentkezett. Sem ideológiai-politikai alapon, 

sem nagy méretű magáncégek tevékenységén keresztül nem, hanem a menedzserializmus egy-egy sikeres 

technikájának alkalmazásával valósul meg az új igazgatási modell. 

Az ún. új igazgatási modell (das neue Steuerungsmodel), vagy Tilburgi Modell a következő elemeket 

tartalmazza (Horváth M.T. 2010): 

• A költségvetés tervezésében az output oldal dominanciája érvényesül 

• Az igazgatási tevékenység eredményeinek költség-dimenziót kell adni 

• A versenyszférához hasonló könyvelési rendszer 

• Önelszámoló költségvetési egységek 

• A mérés elősegítésére minőségi mutatók meghatározása 

• A fogyasztói orientáció erősítése 

• Externális források bevonása és privatizáció 

• Versenyhelyzet teremtése 

Németországban bevett megoldás még a konszernként működő város (die konzern Stadt) modellje is, amikor 

nem közhatalmi hanem szolgáltatói jelleggel működteti a település közszolgáltatásait. 
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Az újonnan bevezetett új stratégiai menedzsment rendszerek legfontosabb újítása, hogy a működést nem 

belterjesen értékeli, hanem a társadalmi hasznosság oldaláról. A rendszerben többféle feladat-ellátási módszer 

működik (Horváth M.T. 2010): 

• A költségvetésben szereplő munkaszervezeten keresztül (Regiebetrieb) 

• Költségvetési intézmény, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik (Eigenbetrieb) 

• Korlátolt felelősségű társaságok (GmbH) és részvénytársaságok (AG), ahol az önkormányzat tőkerészesedése 

lehet 100% (Eigengessellschaft), vagy ennél kevesebb (Beteiligungsgesellschaft) 

• Polgári szerződésekkel szabályozott feladatellátás, ami öltheti menedzsmentszerződés (Betreibevertrag) vagy 

koncessziós szerződés (Konzessionsvertrag) formáját 

A helyi megújuló energiaforrások hasznosításának egyik jó példájával találkozhatunk Feldheim faluban, ahol a 

biogázra épült helyi energiaellátó rendszer (meleg víz és elektromos áram) vegyes tulajdonban van. A távfűtést 

a Feldheim Energie GmbH & Co. KG tartja fenn, amiben a háztartások, vállalkozások és Treuenbrietzen város 

önkormányzata rendelkezik tulajdonnal. Az elektromos rendszert az Energiequelle GmbH és Co. WP Feldheim 

2006 KG birtokolja. (http://www.neue-energien-forum-feldheim.de letöltve 2013. február 3.) 

6.3.3. Közmenedzsment Európában 

A fejlett országokban a közfeladatok ellátásának átértelmezése az új közmenedzsmentben – eltekintve a 

megjelenési formák előbbiekben taglalt különbözőségeitől – a következő főbb pontokban realizálódott (Horváth 

M.T. 2010): 

• Az állam redukálása 

• Piacosítás kiterjesztése 

• Privatizáció 

• A szabályozás csökkentése – dereguláció 

• PPP rendszerek kiterjesztése 

A kormányzati tevékenységben a közmenedzsment az olcsóság, a hatékonyság és az eredményesség hármasában 

manifesztálódik (3E). Ezen túl a közpénzek hatékonyabb elköltésének érdekében elvárássá vált a kötelező 

versenyeztetés (CCT – Compulsory Competitive Tendering). A magánszektorból átemelt menedzseri 

pozíció/tevékenység vonatkozásában bevezetésre kerültek a teljes körű minőségmenedzsment (TQM) 

rendszerek, illetve az azonos tevékenységi körben működő szervezetek összehasonlításán alapuló benchmarking 

technikák. 

Ugyancsak a magánszektorban alkalmazott technika adaptációját jelentette a szakpolitika kialakításának 

formalizálása, amiben elvileg a szakracionalitást kívánják a közszférában elengedhetetlen demokratizmussal 

ötvözni. 

Végül de nem utolsó sorban a közszférában működő szervezetek hierarchiájába bekerültek az érdekeltséget 

jobban megjelenítő és motiváló ügynökségi elven működő szervezetek is. 

A közszervezetek működésébe számos, a közmenedzsmentre jellemző elemet is igyekeznek beintegrálni, ilyen 

például az önálló elszámolás és felelősség, a tervezés és költségvetés kiterjesztett alkalmazása, a menedzserelv, 

vagy az ún. fogyasztói karta alkalmazása. 

Az önálló felelősséggel és elszámolással rendelkező szervezetek terjedése a közszférában erősíti az érdekeltség 

erejét. A tervezési és költségvetési eszközök elterjedése is fontos eszköz az új közmenedzsmentben, a tervezés 

során ugyanakkor felelős lépés a rendelkezésre álló tervezési doktrínák vagy paradigmák közötti döntés. (Faragó 

L. 2005) 

A menedzserelv vezetésben való megjelenése az igazgatásban meglévő weberi kiszámíthatóság és a betű-

szerinti szabálykövetés elveivel való szakítást jelenti. Ezáltal a vezető-beosztott viszonyban is a magánszférában 

tapasztalható érdekeltségi viszonyok jelennek meg. 

http://www.neue-energien-forum-feldheim.de/
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A fogyasztói vagy állampolgári karták elvárások és követelmények rendszerezett és közérthetően összeállított 

gyűjteményei. Természetesen ehhez a különböző közszolgáltatásokban absztrakt teljesítménymutatókat kell 

kidolgozni, hogy azok összehasonlíthatókká váljanak. 

 

46. ábra: A közmenedzsment témái (Saját szerkesztés Horváth M. T. 2010 alapján) 

Láthatóan (46. ábra) a közmenedzsment rendszere igen kiterjedt, megtalálható benne a társadalompolitika 

menedzsmentje, a közösségi döntések hozatalának újszerű módszertana és a szélesen értelmezett erőforrás-

menedzsment is. 

 

47. ábra: Egy félresikerült hazai közmenedzsment-reform projekt, az egri megyei kórház privatizációja: az 

elhíresült cég logo-ja 

Természetesen Kelet-Közép-Európa átalakuló államaiban, így Magyarországon is más helyzetben kerül 

bevezetésre az új közmenedzsment, mint a sok évtizedes fejlődést maguk mögött tudó nyugat-európai térségben. 

(47. és 51. ábra) Nálunk a sok évtizedes, szélsőségesen centralizált és államközpontú rendszer kiterjedt a 

társadalom és a gazdaság valamennyi szegmensére. A rendszerváltás idején az egész szocioökonómiai 

struktúránkat 180 fokkal meg kellett fordítani. Ennek a folyamatnak része volt egy erőteljes privatizációs hullám 

is, amikor az állami tulajdon jelentős része „valódi” birtokosokhoz került. Ugyanígy a nagy ellátórendszerek is 

átalakultak, jellemzően többé-kevésbé plurálissá vált az ellátásszervezés. A közfeladatok ellátása területén 

ugyancsak lehetősége nyílt a magánszektornak a szerepvállalásra például a települési hulladék gyűjtésében, a 

közüzemi víz- és csatornaellátásban vagy a közterület-fenntartásban. 

A közszolgáltatások szervezésének mintája (48. ábra) a rendszerváltás után sokkal összetettebbé vált, mint 

annak előtte. 1990 előtt az állam egyoldalúan szerepelt, mint szabályozó szerv és szolgáltató, vele szemben 
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csupán a lakosság szerepelt mint fogyasztó, akinek választási lehetősége így nem is volt a szolgáltatók között. A 

demokratikus átmenet során differenciálódtak a szerepkörök: a kormányzati és önkormányzati szervek részben 

megőrizték a szabályozó funkciójukat, részben, mint a szolgáltatások vásárlói jelentek meg. A szolgáltatói 

porondon ugyanakkor számos új szereplő jelent meg, mint például a magán, a non-profit és az egyházi 

szervezetek. 

 

48. ábra: A közszolgáltatás szervezési sémája egy 21. századi piacgazdasággal rendelkező országban (Saját 

szerkesztés Horváth M. T. 2010 alapján) 

Az Európai Unió – bár hivatalosan a közigazgatás nem tartozik közvetlen kompetenciájába – is elkötelezett az 

új közmenedzsment elemeinek tagállamokban történő meghonosításában. Az OECD-vel közösen finanszírozott 

projekt a SIGMA program, aminek célja, hogy fejlesszék az igazgatási és a menedzsment módszereket. A távlati 

cél az „európai igazgatási tér” (European Administrative Space) megteremtése, ahol a jogszerűségen kívül az 

eredményesség is az igazgatási-menedzsment tevékenység egyik fő értékmérője lesz (Apaydin, A.A. 2008). (49. 

ábra) 

 

49. ábra: A SIGMA program főbb pontjai (Saját szerkesztés) 
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Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy az új közmenedzsment megjelenésével általában csökkent a közigazgatás 

korábbi évtizedekben tapasztalható létszámbeli burjánzása. Az állam szerepének csökkenésével párhuzamosan a 

helyi szint szerepe (szubszidiaritás) megnövekedett. A piacosítás nevében olyan közszolgáltatások számára is 

szimulált belső piacokat teremtettek, amelyek egyébként nehezen számszerűsíthetők. Az automatikus 

állampolgári juttatásként biztosított közszolgáltatások helyett egyre több helyen jelent meg a fogyasztói 

orientáció. Ez a részvényesek szempontjából egyértelműen pozitív fejlemény, hiszen a befektetők számára új 

területek nyílnak meg és számukra a biztos piacok azonnali hasznot ígérnek. A társadalmi haszon azonban 

nagyon is megkérdőjeleződik: az állam által korábban biztos kézben tartott szolgáltatások a szabad rablásnak 

kitéve az idő előre haladtával elcsenevészesednek, ami hozzájárul a tradicionális jóléti társadalmak 

elpusztulásához. 

Természetesen a közmenedzsmentre rakott cukros máz számos sikertényező meglétét mutatja, mint például a 

kifelé irányuló, társadalmi teljesítmény egyértelmű mutatókkal való mérése, vagy az elvileg korrekt szerződéses 

viszonyok elterjedése a közszolgáltatók, közmegrendelők és a fogyasztók között.10 

                                                           
10Ez a „hárman párban” konstelláció szült aztán olyan megoldásokat, hogy a bevezetett és kiprivatizált szemétszállítási szolgáltatásért nem 

fizető ügyfeleken az önkormányzat bírságként hajtotta be a díjhátralékot. Az eset természetesnek tűnik, hiszen így működik a kapitalizmus. 

Az egyértelműséget csak az zavarhatja kissé, hogy tömegesen kémyszerítették rá az egyáltalán nem szelektív és környezetbarát köztisztasági 
szolgáltatásokat olyan vidéki háztartásokra, akik addig kvázi ökológiailag tudatos, szemetet nem termelő életmódot folytattak. A sokáig üres 

szemetesek aztán lassanként megteltek, mondván ha már úgyis fizetünk érte, akkor ne üresen menjen el… Ezek a közszolgáltatási 

sikertörténetek aztán leszokatták a falusi lakosságot a komposztálásról, akiket napjainkban az Új Széchenyi Terv euró milliókkal próbál 
visszaszokatni rá… (50. ábra) 
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50. ábra: A környezeti fenntarthatóság és a közszolgáltatások tragikomédiája: a komposztálást újratanító projekt 

plakátja Csákvár nagyközségből (Forrás: www.csakvar.hu letöltve: 2012. szeptember 8.) 

Sikerként szokás még elkönyvelni a szolgáltatásszervező egységek önállósítását az elszámolás, a felelősség és 

az érdekeltség tekintetében, illetve hogy a stratégiai szemlélet (legalábbis fiskális tekintetben) és a kimeneti 

teljesítmény kontrollja elterjedt. 

http://www.csakvar.hu/
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5. Animáció: A Tilburg Modell működése 

 

51. ábra: Az Eszterházy Károly Főiskola PPP konstrukcióban épült C épülete (Forrás: termeszettudas.ektf.hu 

letöltve: 2013. február 4.) 

6.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk a központi hatalom szubszidiaritás elve alapján történő lebontásának lehetőségeit. 

Mivel Európa szinte minden országában létező tendenciáról van szó, ezért bemutattunk néhány jellemző példát. 

Nagy-Britanniában jelentkezett talán legerősebb változatában az új közmenedzsment. Franciaországban a helyi 

önkormányzati rendszer sajátosságai miatt alakultak ki azok a szolgáltató szervezetek, amelyek napjainkban 

világszerte ismert cégek és számtalan országban működtetnek közszolgáltatásokat. Németországban a Tilburgi 

Modell néven egy egészen sajátos szisztéma alakult ki. 

6.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Jellemezze a decentralizált berendezkedést! 

2. Jellemezze a dekoncentráció formáit! 

3. Milyen formában jelentkezett az új közmenedzsment Nagy-Britanniában? 

4. Mik a francia új közmenedzsment rendszer sajátosságai? 

5. Melyszakterületeken működnek a legnagyobb francia közszolgáltató cégek? 

6. Mik a Tilburgi Modell főbb jellemzői? 

7. Hogyan jellemezhető az európai új közmenedzsment mozgalom általában? 

8. Melyek a SIGMA Program főbb jellemzői? 

9. Mely sajátosságai vannak az új közmenedzsmentnek Magyarországon? 

10. Milyen szereplői vannak egy jelenkori közszolgáltatás-szervezési piacnak? 

6.6. 6. Tesztkérdések 

A központi hatalom lebontásának mely módjaihoz rendelhetők a következő szervezetek? 

1. Speciális ügynökségek 

2. Magánszektor 

3. Civilek 
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4. Önkormányzatok 

5. Dekoncentrált szervezetek 

1. átruházás 

2. dekoncentráció 

3. privatizáció 

4. megbízás 

5. partnerség 

Megoldások: 1d, 2c, 3e, 4a, 5b 

Az alábbiak közül melyek sorolhatók a Tilburgi Modell elemei közé? 

1. A költségvetés tervezésében az output oldal dominanciája érvényesül 

2. Nagy önkormányzati cégek kilépnek a globális piacra 

3. A versenyszférához hasonló könyvelési rendszer 

4. Önelszámoló költségvetési egységek 

5. Kormányzati karhatalom segítségével eltiporni a lakosság ellenállását 

6. A fogyasztói orientáció erősítése 

7. Externális források bevonása és privatizáció 

8. Hátrányos helyzetű rétegek törvény felettiségének hirdetése 

Megoldás: 1, 3, 4, 6, 7 

7. 6. Közigazgatás és közjogi viszonyok, közszolgák 
és közszolgálatiság 

7.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A fejezet célja annak a megvilágítása, hogy a humán erőforrások milyen jelentőséggel bírnak a különböző 

szervezetek életében, különös tekintettel a közszférára. Megvizsgáljuk, hogy napjainkban milyen jogszabályok 

adnak keretet a közszférában folyó humánerőforrás-menedzsment tevékenységnek. Az elvi alapok után 

bemutatunk néhány gyakorlati szempontot a közszféra humánerőforrás-gazdálkodása témakörében (kiválasztás, 

előmenetel, bérezés stb.). A fejezet végén a személyügyi menedzsment stratégiai és operatív típusú 

megközelítéseinek néhány sajátosságát elemezzük. 

7.2. 2. Tartalom (A lecke tartalmának rövid ismertetése 

A humán erőforrás jelentősége a szervezetekben 

Néhány gyakorlati szempont 

Személyügyi menedzsment 

7.3. 3. A tananyag kifejtése 

7.3.1. A humán erőforrás jelentősége a szervezetekben 
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A település- és térségmenedzsment funkcionális megközelítésében előkelő helyen szerepel a személyzeti 

politika (personnel problems). (Lados M. é.n.) 

Egyetlen intézményt, így a településeket és a térségeket sem működtethetjük a személyi állomány nélkül. Az 

ember nélkül nem működik az értékteremtés, a vagyontárgyak és különböző eszközök értéktelen tárgyak 

csupán. Legyen bár a legtökéletesebb szervezeti modell, ha alkalmatlan humán erőforrás áll rendelkezésre, a 

kudarc biztos. 

Douglas McGregor még az 1960-as években dolgozta ki a humánerőforrás menedzsmentjére vonatkozó X és Y 

elméletét. Eszerint az X útján járunk, akkor, ha autokratikusan közelítünk a menedzsmenthez: az emberek 

általában nem szeretnek dolgozni és ott lógnak, ahol tudnak; a munkahelyeken megszorításokat kell alkalmazni 

ellenük; nincsenek ambícióik, igyekeznek elkerülni a felelősséget, ön-centrikusak, nem érdeklik őket a szervezet 

érdekei ellenállnak a változtatásoknak. A szervezetek által kínált javadalmak nem elegendőek, hogy 

kimozdítsák őket ebből a tespedésből. 

Az Y elmélet azt mondja, hogy az emberek irányításának nyitja egy humanisztikus és támogató jellegű 

megközelítés. Ha a menedzsment biztosítja a megfelelő környezetet ahhoz, hogy a munkaerő kibontakoztassa a 

benne rejlő adottságokat, akkor olyan természetességgel fognak dolgozni a cégért, mintha csak játszanának. 

(McGregor, D. 1966) 

Az emberi erőforrás magas minősége valódi versenyelőnynek tekinthető, hiszen a személyi állomány döntően 

segítheti a szervezet működését. Ehhez ugyanakkor szükséges feltétel, hogy a munkatársakat motiválni kell a 

szervezethez való lojalitásukban, illetve az aktív részvételben. Ennek elengedhetetlen eszköze a megfelelő 

anyagi és erkölcsi ösztönzők megléte és kellő alkalmazása. A személyzeti politika ki kell, hogy terjedjen az 

emberi (humán-) erőforrások megszerzésére, megtartására, fejlesztésére, megbecsülésére, hatékony 

foglalkoztatására egyaránt. (Krauth M. 2009) 

Az 1/2009. (IX. 11.) PM irányelve az államháztartási belső kontroll standardokról javaslatokat tett a 

közszolgálati szektorban dolgozó humán-erőforrás alkalmazásának optimális feltételeire. Ezek a következőkben 

foglalhatók össze: 

• A hatékony munkavégzéshez elengedhetetlen, hogy a szervezet által kitűzött célok eléréséhez szükséges 

humán-erőforrás kapacitás rendelkezésre álljon 

• Minden egyes munkakör tekintetében a vonatkozó jogszabályokkal összhangban meg kell határozni a 

betöltésükhöz szükséges elvárt tudást és képességeket 

• A munkaerő-kiválasztás során maximálisan figyelembe kell venni a meghirdetett pozícióval kapcsolatban 

támasztott képzettségi és egyéb megfelelőségi követelményeket 

• Fontos, hogy az egyes pozíciókat csak a megfelelő kompetenciájú személyek töltsék be, ezért a felvételi 

interjúkon mind a szakmailag illetékes vezető, mind a humánpolitikai osztály munkatársa legyen jelen 

• Célszerű gondoskodni az újonnan betöltött pozíciókhoz szükséges képzések megvalósításáról, illetve az új 

belépők megfelelő információkkal és technikai eszközökkel való ellátásáról a munkavégzés minél 

gördülékenyebb megkezdése érdekében 

• Célszerű meghatározni az egyes munkakörökhöz kapcsolódó további képzési követelményeket a már 

meglévő képesítések és a rendelkezésre álló erőforrások függvényében 

• Célszerű gondoskodni az egyéni képzési tervek kialakításáról a képzési követelmények, és a dolgozók 

igényeinek figyelembe vételével 

• Célszerű gondoskodni az egyéni képzési tervek alapján összeállított éves képzési terv összeállításáról, az 

esedékes képzések megszervezéséről, illetve az érintett alkalmazottak tájékoztatásáról 

• Az alkalmazottak teljesítményét legalább évente egyszer értékelni kell, és az értékelés eredményét meg kell 

vitatni a dolgozókkal 

• Az értékelésnél célszerű kitérni arra, hogy a képzések mellett milyen módon lehetne növelni az adott személy 

teljesítményét 
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• Megfelelő intézkedésekkel célszerű biztosítani a gyenge teljesítményt nyújtó dolgozók fejlesztését 

• A rendelkezésre álló források függvényében meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a jól és magas 

színvonalon teljesítő dolgozók munkájuk elismeréseként megfelelő jutalmazásban részesüljenek 

A közszolgákat érintő jogi szabályozás soktényezősnek nevezhető, hiszen vonatkozik rá a 2012. évi I. törvény a 

Munka Törvénykönyvéről (Mt.) (azt ezt megelőző változat a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 

Törvény). Emellett a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény (Kjt.), amelyet 2012-ben 

több helyen is módosítottak szintén hatályos. A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 

(Ktv.) és a kormánytisztviselői törvény helyett fogadta el a Parlament a 2011. évi CXCIX. törvényt a 

közszolgálati tisztviselőkről. Ennek a törvénynek a hatálya kiterjed a következő intézményekre és 

jogviszonyokra: 

• a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi államigazgatási szervek 

• a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerve, a megyei, fővárosi kormányhivatal, valamint 

területi szerve, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szerv, 

• a rendőrség, a büntetés-végrehajtás és a hivatásos katasztrófavédelemi szerv központi és területi szervei 

• a minisztérium közigazgatási államtitkárának és helyettes államtitkárának, és a Miniszterelnökség helyettes 

államtitkárának kormányzati szolgálati jogviszonyára 

• a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala illetve az országos nemzetiségi önkormányzatok 

hivatala köztisztviselőjének és közszolgálati ügykezelőjének közszolgálati jogviszonyára 

A törvény néhány szabályozása kifejezetten vonatkozik az önkormányzatok tisztviselőire, vezetőire. A 239. § 

tartalmazza például az önkormányzati főtanácsadó vagy tanácsadó posztra vonatkozó szabályozásokat. A 

tanácsadók és főtanácsadók kinevezése a megbízatás idejére szól, felettük munkáltatói jogokat a polgármester 

gyakorol. 

A 247. § a jegyzőkre vonatkozó kitételeket tartalmazza. A kinevezésnek nagyon szigorú feltételei léteznek. A 

végzettségi tekintetében a jegyzőknek igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel 

vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy 

közigazgatási jellegű tudományos fokozattal kell rendelkezni. 

Ezen kívül legalább két éves előzetes közigazgatási gyakorlat szerzése kötelező. Községeknél (5000 lakos alatt) 

a tanulmányai befejezése előtt álló hallgató is kinevezhető ilyen pozícióba. 

7.3.2. Néhány gyakorlati szempont 

A 2004-es EU csatlakozás után a hagyományos közszolgákon túl új típusú munkavállalói réteg is megjelent a 

közszférában. A korábban (2004-2006) HEFOP (Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program), majd (2007-

2013) TÁMOP (Társadalmi Megújulás Operatív Program) és TIOP (Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program) keretén belül finanszírozott projekteken belül került foglalkoztatásra számos régi/új munkatárs. Ezzel 

a munkaerő-gazdálkodásnak egy addig kevéssé ismert formája terjedt el. A munkavállalókat határozott időre, 

egy projekten belül konkrét feladatok ellátására alkalmazzák, ugyanakkor megfigyelhető az ún. „gördülő” 

foglalkoztatási forma, amikor projektről projektre ugyanazt a személyt több éven keresztül is foglalkoztatják. Ez 

a forma a közintézményeken belül számos változást generált a szervezeti tagolódásba, a tevékenységekben és a 

finanszírozásban is. (Horváth, M. T. 2010) 

A határozott időtartamra szóló projektek olyan kérdéseket vetnek fel, mint például, hogy a projekten dolgozó 

kollégák milyen szervezeti-függőségi viszonyban legyenek a permanens szervezeti formához képest. Ez 

különösen kényes helyzetbe hozhatja a projektmenedzser személyét. Az egyik oldalon a tradicionális 

hierarchiába esetlegesen be sem illeszthetők, a másik oldalon viszont a projekt előrehaladása szempontjából 

„fennhatósága alá” kell, hogy tartozzanak különböző szervezeti egységek. A finanszírozásban ugyancsak 

keletkezhetnek anomáliák, hiszen a projektek költségvetése speciális (a pályázati kiírások által determinált), az 

egy-egy munkafázishoz rendelt költségelemek nem mindig illeszthetők be a tradicionális szervezeti 

finanszírozási metódusokba. 

A közszféra munkaerőgazdálkodásának bemutatásából nem hagyhatók ki a mindenkor létező nem formális 

mechanizmusok sem. Az ismertség-ismeretség-protekció fogalmai nagyban meghatározzák az elhelyezkedés 
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lehetőségeit. Megfigyelhető ugyanakkor – bizonyos körökben (fiatal dinamikus diplomások) – egy ún. új-

értelmiségi magatartás. Ennek elemei a pragmatizmus és nyitottság, a haszonelvűség és ennek érdekében a 

személyes karrierben és a közszférában végzett tevékenységben is az új közmenedzsmentre jellemző 

tulajdonságok képviselete. Ezek az emberek rendelkeznek a 21. század eleji kulcskompetenciákkal (több idegen 

nyelven való kommunikáció, digitális készségek, vállalkozói és kulturális képességek), felismerik az élethosszig 

tartó tanulás fontosságát (lifelong learning – LLL), hiszen megszerzett tudásuk azonnal elavulttá is válik az 

információ korában. Életükben ezen túl nagy szerepet játszik az ún. szerencse-faktor, az ismertség és az 

elszántság. (Pónyi L. 2012) 

Ez a globalizáció okozta személyiség-deformáció, vagy globális profizmus az egyik oldalon magas 

jövedelmeket és társadalmi státuszt biztosít. Az érme másik oldalán azonban ott találjuk a totális 

önkizsákmányolást, a sokszor kínos extrovertáltságot, a végletekig rugalmas munkaidőt11 – ami statisztikailag 

nagyon szépen fest a nemzeti és európai munkaerőpiac mutatóiban – az extrém alkalmazkodást követelő 

helyzeteket (amelyeket sokszor csak drogok és gyógyszerek használatával képesek elviselni). Végső soron ez a 

helyzet depressziót, elidegenedést, családok felbomlását, öngyilkosságot és emberi végromlást okozhat. 

A közszféra munkaerőpiacának működése egy több szakaszból álló folyamat. E részfolyamatok a következők 

(Gáspár M. 1995): 

1. Személykiválasztás 

A jelentkezők kiválasztását maguk a közszervezetek végzik (decentralizált döntéshozatal), bár voltak törekvések 

a döntéshozatal esetleges centralizálására. 

A kiválasztás jogi kritériumai közül fontos a diszkrimináció tilalma, amelyet nemcsak a hazai jogszabályok, 

hanem nemzetközi egyezmények (Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egységokmánya) is deklarálnak. A 

világon számos államban ismerik a preferencia elvét – azaz valamilyen hátrányos helyzettel (vallási, nyelvi, 

etnikai kisebbségek, színesbőrű állampolgárok vagy veteránok) jellemezhető munkavállaló az előnyben 

részesítését. Magyarországon egyelőre ez nem általános gyakorlat, de a roma etnikummal kapcsolatosan 

történtek már ilyen lépések. 2009 őszén például a Bajnai kormány hirdette meg 250 roma diplomás számára a 

közigazgatásba való bekerülés lehetőségét. 

Az alkalmazásnak vannak általános és különleges feltételei. Az előbbiek közé tartozik a büntetlen előélet, a 

cselekvőképesség és a magyar állampolgárság. Az utóbbiba sorolható az iskolai végzettség, a speciális 

ismeretek elsajátítása, illetve a meghatározott idejű szakmai gyakorlat. 

A napjainkban ismét terjedőben lévő gyakornoki rendszer megfelelő lehetőséget jelent a megfelelő jelölt 

kiválasztásához. 

1. Előmenetel 

Karriertípusú közszolgálati rendszerben fontos szempont az alkalmazottak előmenetele. Magyarországon az ún. 

merit system típusú előmeneteli rendszer működik. Ebben elvileg az automatizmusok (szolgálati esztendők) és a 

jó teljesítmény is díjazható. 

1. Képzés és továbbképzés 

A közszféra előtt álló feladatok folyamatosan változnak, így nagyon fontos a permanens személyi állomány 

állandó képzésekben való részesítése. A rendszerben megkülönböztethetők az előmenetelhez elengedhetetlen és 

a fakultatív képzések. (52. ábra) 

                                                           
11E sorok írója – némi pejoratív éllel – a rugalmas munkaidő helyett szívesebben használná a végtelenített munkaidő fogalmát. 
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52. ábra: Pályázatírói továbbképzés Tiszacsege városában (Saját fotó) 

1. Minősítés 

A közszolgálati dolgozó teljesítményértékelése a munkáltatói jogkör gyakorlójának kötelessége, a szabályok 

szerint legalább az előléptetések előtt. A minősítési rendszer vegyes, azaz a jogszabály tartalmaz bizonyos 

támpontokat, de az értékelő szubjektív értékítélete is szerepet kap benne. 

1. Bérezés 

A közszektorban valamennyi előmeneteli besorolás egy-egy fizetési osztálynak felel meg. Az illetményi 

rendszer általában három részből tevődik össze: alapilletmény, illetménykiegészítés és illetménypótlék. Az 

alapilletmény a törvényben meghatározott illetményalap és a fizetési fokozat melletti szám szorzata. Ettől az 

önkormányzat csak akkor térhet el, ha erről külön rendeletet alkot. 

7.3.3. Személyügyi menedzsment 

A személyügyi menedzsment stratégiai része kulcsfontosságú a települési önkormányzatok és a különböző 

térségek működésében, hiszen ez az aktív erőforrás, ami a többi erőforrást működtetni képes. A stratégiai humán 

menedzsment alapkérdései a következők: 

• Az emberi erőforrásnak milyen kapcsolatot tulajdonítunk a többi erőforrás felé? 

• A szervezeti stratégiában az emberi oldal milyen szerepet kap? 

• Mit tekintünk humán erőforrásnak? 

Az utóbbi kérdés csak látszólag tűnik feleslegesnek, hiszen számtalan értelmezési lehetőségünk lehet. (53. ábra) 

53. ábra: Az emberi erőforrás tartalmának lehetséges meghatározásai (Saját szerkesztés Gyekiczky T. 1994 

alapján) 

A humánerőforrással kapcsolatos felfogások annak is függvényei, hogy milyen menedzsment rendszer került 

meghonosításra az adott környezetben. Ennek fokozatait ábrázolja az ún. menedzsment rács. (54. ábra) 
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54. ábra: A menedzsment rács és a menedzsment emberi erőforráshoz való viszonyulásának jellemző esetei 

(Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

Az 1,9 típusú stílus az ún. „vidéki klub menedzsment”, jellemzője, hogy az emberi kapcsolatokat a lehető 

legnagyobb mértékig figyelembe veszik. Ennek hatására a szervezetnél barátságos és komfortos légkör, illetve 

nyugodt munkatempó alakul ki. 

Az 1,1 típus a „szegényes menedzsment” nevet kapta, ami azt jelenti, hogy sem a „végtermék” sem a munkaerő 

nem kap kitüntetett figyelmet. A szervezetben alacsony erőfeszítéssel is bent lehet maradni. 

Az 5,5 típus a „szervezeti ember menedzsment” fantázianevet kapta, az ezt követők azt vallják, hogy megfelelő 

szervezeti teljesítmény, a motiváció és a munkaerő igényeinek kielégítése együttesen vezetnek a szervezet 

működésének optimumához. 

A 9,1 típus, az ún. „hatalom – engedelmesség menedzsment” szerint az emberi tényező szerepe a szervezet 

tevékenységében minimális a többi erőforráshoz képest, így ezzel nem is kell törődni. 

A 9,9 típusú menedzsment stílus az ún. „team menedzsment” mely szerint a szervezet sikerének egyik 

legfontosabb titka az elkötelezett alkalmazottak lelkes munkája, ami a kölcsönösen jó munkakapcsolatra és a 

felismert közös érdekekre épülhet. 

A menedzsment másik szintje az ún. operatív menedzsment, aminek fő célja, hogy a kellő időben álljon a 

szervezet rendelkezésére a szükséges szaktudás. Figyelni kell arra, hogy a személyi költséggazdálkodás 

megfelelően takarékos, illetve a munkaerőt motiváló is legyen. A szaktudás egy része természetesen 

szolgáltatásként is beszerezhető, így esetleg az ahhoz szükséges bértömeget szolgáltatási díjjá kell átkonvertálni. 

Az optimális személyi állomány biztosítása nemcsak a bértömeg-gazdálkodás függvénye kell, hogy legyen. 

Fontos tudni, hogy az ettől való felfelé vagy lefelé irányuló eltérés a szervezet működését veszélyeztetheti. A 

flexibilitást a részmunkaidős állások, illetve a külső szolgáltatóknak a feladatellátásban való felhasználása 

erősítheti meg. Végül, de nem utolsó sorban a munkaidővel való gazdálkodás is fontos kitétel, azaz a 

rendelkezésre álló és a felhasznált munkaidő mértéke minél jobban közelítsen egymáshoz. 

Az operatív menedzsment természetesen a munkaerő kiválasztásával kezdődik, de ennek előtte elemezni 

szükséges az adott munkakört. Az elemző kérdések között fel kell tenni olyanokat, amelyek annak 

szükségességét, illetve a vele kapcsolatos vevői elégedettséget firtatják. Ezen túl fontos megvizsgálni, hogy 

milyen feladatokat is tartalmaz az adott munkakör és mi ezeknek a jogszabályi háttere, mik a munkakörben 

gyakorolt jogok. Meg kell vizsgálni még a munkakörnek a szervezeti struktúrába való betagolódását, a 

kötelességek és a felelősség kapcsolatrendszerét. Nem elhanyagolható annak tisztázása, hogy milyen 

felkészültségre és személyiségjegyekre van szükség az adott munkakörben. Az eredményesség szempontjából 

pedig látni kell, hogy milyen juttatások és ösztönzők léteznek, milyen a munkakörön belüli fejlődési lehetőség, 

illetve a pozíciónak milyen a szervezeten belüli és kívüli megbecsültsége. (Gáspár M. 1995) 
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Ezt követheti az alkalmazni kívánt személlyel szembeni elvárások meghatározása, amelynek arányosnak kell 

lennie a felkínált pozícióval. (55. ábra) 

 

55. ábra: A munkaerő kiválasztásának két oldala (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

A tapasztalatok szerint a szervezet általában jobban jár, ha megtartja meglévő munkaerejét, így nem kell pótlást 

alkalmaznia. Ha mégis szükség van erre, a toborzásnak és a kiválasztásnak is számos módszere áll 

rendelkezésre, amelyek kombinált használatával biztosítható az optimális pótlás. (56. ábra) 

 

56. ábra: A toborzás és a kiválasztás módszertana (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

Az operatív emberi erőforrás-menedzsment nagyon fontos eleme a munkateljesítmény mérése. A 

munkateljesítmény három tényező függvénye: képességek, szándékok és lehetőségek. A jó mérési rendszer 

dokumentált megfigyelésekre és előre meghatározott mutatókra alapszik. Nem minden esetben alkalmazhatók 

ugyan, de hatékonyan segíthetik a rendszer működését az objektív, számszerűsíthető mutatók. (57. és 58. ábra) 
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57. ábra: A közszféra teljesítményének mérésére alkalmas mutatók (Saját szerkesztés) 

 

6. animáció: Az eredmény-orientált munkakör ciklusa (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

 

58. ábra: Lehetséges teljesítménymenedzselési döntések (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

Az operatív emberi erőforrás menedzsment kulcsfontosságú eleme a munkakörök megtervezése. Szabályosan és 

átgondoltan végrehajtva ez a folyamat nagyban elősegíti a munkaerő optimális hasznosítását és a szervezet 

működésének eredményességét. (59. ábra) A tervezés menete vázlatosan a következő (Gáspár M. 1995): 

1. A munkakör megnevezése, ami a jogszabályi kötelmeken túl kell, hogy utaljon a munka tartalmára, a 

menedzsmentben esetlegesen elfoglalt szintre, a munkakör önállóságára és tekintélyére a szervezeten belül 

2. A munkakörbe tartozó feladatok produktum-orientált meghatározása: Egyes szám harmadik személyben a 

cselekvésre utaló ige, az a tárgy, amire a cselekvés irányulni fog és esetlegesen az egyéb feltételek 

meghatározása 
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3. A munkakör teljesítménykritériumainak, standardjainak meghatározása – amennyiben lehetséges az adott 

szervezet esetében 

4. Azoknak a felelősségi területeknek a felsorolása, amelyek nem tartoznak az általános felelősségi körök közé 

(erőforrásokért és a nyújtott szolgáltatásokért való felelősség) 

5. Milyen speciális jogok gyakorolhatók az adott munkakörben (. ábra) 

 

59. ábra: Figyelembe veendő speciális jogkörök a munkakörök megtervezésénél (Saját szerkesztés) 

1. Az adott munkakör vertikális függőségi rendszerének leírása: adminisztratív-szakmai-pénzügyi-

törvényességi felügyelet, információkérési jog, általános felügyeleti jogosítvány stb.12 

2. Milyen kompetenciák szükségesek a munkakör betöltéséhez 

3. Az adott munkakör betöltéséhez legcélszerűbb foglalkoztatási rendszer: teljes munkaidő, részmunkaidő, 

szerződéses, állandó vagy változó külsős (eseti megbízások) 

4. Bérek és juttatások meghatározása 

5. Nyilatkozatok 

A meghatározott munkakörökhöz igazítva kell elkészíteni a munkaköri leírásokat. Ezek – jellegüknél fogva – 

kollektív dokumentumok, azaz elkészítésében-kitöltésében részt kell vennie a munkavállalónak, az emberi 

erőforrásért felelős vezetőnek, illetve a menedzsment illetékeseinek is. Gyakorlati alkalmazhatósága érdekében 

úgy kell elkészíteni a munkaköri leírásokat, hogy azok ellenőrizhetők és karbantarthatók legyenek a szükséges 

esetekben. Ilyen esetek lehetnek például az átszervezések, feladatváltozások, minősítések, személycserék vagy 

hatáskör-átruházások. Fontos szempont, hogy az adott szervezet ügyrendjébe szervesen bele kell foglalni a 

munkaköri leírások karbantartásának mikéntjét és gyakoriságát. 

A munkateljesítmény és a dolgozói elégedettség is számos tényező függvénye. Kiemelhető a szándék, lehetőség 

és motiváció hármasa, mint kulcs-faktorok. A motiváció – ami több dimenzióban is jelentkezik egyszerre – 

jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni, igazából csak akkor tölti be szerepét, ha jelentősége a szervezet 

egész kultúráját áthatja. (60. ábra) 

                                                           
12A KJT 38. § egyetlen felettest ismer el. 
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60. ábra: A motivációt meghatározó faktorok (Saját szerkesztés) 

A motiváció lehetőség oldalán a munkaerő számára biztosítani kell az alapvető körülményeket, úgymint: 

• Munkatér 

• Munkaeszközök 

• Berendezés 

• Információ, tájékoztatás 

• Nyomtatványok 

• Könyvek, segédletek 

• Szociális feltételek 

• Esztétikai feltételek 

 

7. animáció: A munkahelyi körülmények jelentősége 

Végül, de nem utolsó sorban a fejlesztések és képzések emberi erőforrásokban betöltött jelentőségéről kívánunk 

pár szót szólni. A képzések szervezése részben a szervezet stratégiájához, részben pedig a munkavállalók 

igényeihez, személyes adottságaihoz kell, hogy idomuljon. 
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Az önkormányzati szférában dolgozó köztisztviselők képzése és továbbképzése viszonylag rendezett és 

szabályozott rendszert jelent hazánkban a közigazgatási alap- és szakvizsgák rendszerén keresztül. Izgalmas 

kérdés ugyanakkor még a választott önkormányzati képviselők és polgármesterek képzése. A törvényi 

szabályozás szerint választható minden felnőtt magyar állampolgár, aki nem áll a közügyektől való eltiltás alatt. 

Ez azt jelenti, hogy sem iskolai végzettség, sem valamilyen különleges tanfolyam elvégzése nem feltétel, tehát a 

megválasztott képviselők elvileg akár teljesen tudatlanok is lehetnek a magyar önkormányzati rendszer 

működését illetően. A 2011 végén elfogadott új önkormányzati törvény (2011. évi CLXXXIX. törvény) 

ugyanakkor tartalmaz egy passzust, amely a következőket tartalmazza (31. §): 

„j) megbízatásának ideje alatt legalább egy alkalommal köteles részt venni a fővárosi, megyei kormányhivatal 

által szervezett képzésen” 

Ez a rendelkezés a következő önkormányzati választások után felálló új önkormányzati testületek tagjaira lesz 

kötelező. Ezáltal remélhetőleg a demokratikus helyi hatalomgyakorlásban megjelenik legalább a minimális 

kompetencia, így pedig felelősségteljesebb döntések születhetnek. 

A képzési módszerek egész tárháza rendelkezésre áll, hogy a szervezetekben megjelenő igényeket kielégítsék. 

(61. ábra) 

Természetesen a képzések és továbbképzések jellege, típusai és tartalma is nagyban függ az adott személy 

életkori sajátosságaitól. Egy a pályája kezdetén álló ember számára más szempontok fontosak mint egy a pálya 

csúcsán vagy éppen a nyugdíjazás előtt álló egyénnek. 

 

61. ábra: Képzési formák lehetőségei (Saját szerkesztés Gáspár M. 1995 alapján) 

7.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben rámutattunk a humán erőforrásoknak a különböző szervezetek életében játszott jelentőségére. 

Idéztünk néhány jogszabályt, amelyek keretet jelentenek a közszférában zajló emberi erőforrás gazdálkodás 

számára. A továbbiakban kitekintettünk olyan gyakorlati szempontokra, amelyek mentén megvalósítható egy 

sikeres humánerőforrás-gazdálkodás. A fejezet végén bemutattuk a személyügyi menedzsment stratégiai illetve 

operatív részének legfontosabb sajátosságait. 
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7.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Milyen, a közszféra teljesítményének mérésére alkalmas mutatókat különböztethetünk meg? 

2. Milyen stílusú humánerőforrás-menedzsmenteket ismer? 

3. Mely fő tényezőktől függ a munkateljesítmény? 

4. Milyen teljesítménymenedzselési döntéseket ismer? 

5. A munkakörök megtervezésében milyen lépéseket kell figyelembe venni? 

6. Milyen faktorok járulnak hozzá a munkahelyi motivációhoz? 

7. Milyen speciális jogköröket kell figyelembe venni a munkakörök megtervezésénél? 

8. Melyek a legfontosabb elemei a munkahelyi körülmények biztosításának? 

9. Milyen újdonságokat tartalmaz az új önkormányzati törvény a képviselők képzésére vonatkozóan? 

10. Milyen képzési formákat tud ajánlani egy közszférában működő szervezet humánerőforrásának 

fejlesztéséhez? 

7.6. 6. Tesztkérdések 

Az alábbi megállapításokat csoportosítsa a megfelelő humánerőforrás-menedzsment típusokhoz! 

1. szervezeti ember menedzsment 

2. szegényes menedzsment 

3. vidéki klub menedzsment 

4. hatalom – engedelmesség menedzsment 

5. team menedzsment 

1,9: 

1,1: 

5,5: 

9,1: 

9,9: 

Megoldások: 

1,9: c 

1,1: b 

5,5: a 

9,1: d 

9,9: e 

Állítsa a helyes sorrendbe a munkakörök megtervezésének lépéseit! 

Bérek és juttatások meghatározása 
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A munkakörbe tartozó feladatok produktum-orientált meghatározása: Egyes szám harmadik személyben a 

cselekvésre utaló ige, az a tárgy, amire a cselekvés irányulni fog és esetlegesen az egyéb feltételek 

meghatározása 

Milyen kompetenciák szükségesek a munkakör betöltéséhez 

Azoknak a felelősségi területeknek a felsorolása, amelyek nem tartoznak az általános felelősségi körök közé 

(erőforrásokért és a nyújtott szolgáltatásokért való felelősség) 

A munkakör megnevezése, ami a jogszabályi kötelmeken túl kell, hogy utaljon a munka tartalmára, a 

menedzsmentben esetlegesen elfoglalt szintre, a munkakör önállóságára és tekintélyére a szervezeten belül 

Nyilatkozatok 

Milyen speciális jogok gyakorolhatók az adott munkakörben 

Az adott munkakör vertikális függőségi rendszerének leírása: adminisztratív-szakmai-pénzügyi-törvényességi 

felügyelet, információkérési jog, általános felügyeleti jogosítvány stb. 

Az adott munkakör betöltéséhez legcélszerűbb foglalkoztatási rendszer: teljes munkaidő, részmunkaidő, 

szerződéses, állandó vagy változó külsős (eseti megbízások) 

A munkakör teljesítménykritériumainak, standardjainak meghatározása – amennyiben lehetséges az adott 

szervezet esetében 

Megoldások: 

1. A munkakör megnevezése, ami a jogszabályi kötelmeken túl kell, hogy utaljon a munka tartalmára, a 

menedzsmentben esetlegesen elfoglalt szintre, a munkakör önállóságára és tekintélyére a szervezeten belül 

2. A munkakörbe tartozó feladatok produktum-orientált meghatározása: Egyes szám harmadik személyben a 

cselekvésre utaló ige, az a tárgy, amire a cselekvés irányulni fog és esetlegesen az egyéb feltételek 

meghatározása 

3. A munkakör teljesítménykritériumainak, standardjainak meghatározása – amennyiben lehetséges az adott 

szervezet esetében 

4. Azoknak a felelősségi területeknek a felsorolása, amelyek nem tartoznak az általános felelősségi körök közé 

(erőforrásokért és a nyújtott szolgáltatásokért való felelősség) 

5. Milyen speciális jogok gyakorolhatók az adott munkakörben 

6. Az adott munkakör vertikális függőségi rendszerének leírása: adminisztratív-szakmai-pénzügyi-

törvényességi felügyelet, információkérési jog, általános felügyeleti jogosítvány stb. 

7. Milyen kompetenciák szükségesek a munkakör betöltéséhez 

8. Az adott munkakör betöltéséhez legcélszerűbb foglalkoztatási rendszer: teljes munkaidő, részmunkaidő, 

szerződéses, állandó vagy változó külsős (eseti megbízások) 

9. Bérek és juttatások meghatározása 

10. Nyilatkozatok 

8. 7. A városmenedzsment és a városi önkormányzati 
működés tényezőrendszere, közfeladatok 
decentralizált menedzsmentje kooperatív 
városmenedzsment? 
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8.1. 1. Célkitűzés 

A fejezetben kitekintünk a városmenedzsment általános jellemzőire, definiáljuk azokat a szempontokat, 

amelyekkel egy sikeres városmenedzsernek számolnia kell. Kiemelünk néhány fontos eszközt, amelyekkel 

könnyebbé tehető ez a tevékenység. Napjaink európai trendje szerint a kooperatív és integrált városfejlesztés a 

sikerre vezető módszer. E két fogalomhoz kapcsolódóan mutatunk be néhány nemzeti (pld. London Docklands) 

és közösségi (pld. URBAN) kezdeményezést. 

A fejezet végén kitérünk a hazai városfejlesztésben viszonylag újszerű integrált városfejlesztési stratégiák 

jelentőségére is. 

8.2. 2. Tartalom 

Városmenedzsment 

A kooperatív városmenedzsment 

Integrált városfejlesztés az Európai Unióban 

Kooperatív városmenedzsment Magyarországon 

8.3. 3. A tananyag kifejtése 

8.3.1. Városmenedzsment 

A városmenedzsment McGill (2001) szerint kettős kihívással kell, hogy megküzdjön: az egyik oldalon 

igazodnia kell ahhoz a városi környezethez, amelyet irányítani akar, a másik oldalon pedig ki kell alakítania a 

beavatkozás lehetséges szervezési és pénzügyi eszközeit, amelyekkel sikeressé tehető ez a komplex 

tevékenység. (62. ábra) 

 

62. ábra: A városmenedzsment két arca: város- és intézményfejlesztés (A képek forrása: www.foter.com) 

Ez a kettősség más szerzőknél is visszaköszön (Hervainé Szabó Gy. 2008). A városok, városrészek, illetve 

városi agglomerációk-városkörnyékek menedzsmentjének meg kell felelnie a szükséges demokratikus és 

szakmai aspektusoknak egyaránt. A képviseleti szintek és szektorok közötti kapcsolatokban elkerülhetetlen a 

következő tényezőkkel való foglalkozás: 
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• A politikába való részvétel és bevonás 

• A városi jogok egyenlősége 

• Kiszámíthatóság és átláthatóság 

• A helyi demokrácia intézményeinek a működtetése 

• A társadalmi mozgalmak lehetőségeinek megteremtése 

• A nyelv és hatalom diszkurzív rendszereinek a megteremtése 

• Szubszidiaritás és a cselekvés decentralizációja 

A társadalmi kohézió dimenziója ugyancsak fontos eleme a demokratikus folyamatoknak, úgymint (Hervainé 

Szabó Gy. 2008): 

• Társadalmi egyenlőség, a szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés 

• A városi környezet kiegyenlítettsége 

• A társadalmi kapcsoltság (integrálódás a foglalkoztatás, a tanulás, az egészség, a kultúra főáramú 

rendszereibe, az üzleti szféra érdekeltté tétele a közösségi beruházásokban) 

• Közösségi tervezés és menedzsment a szomszédságok szintjén és a társadalmi rendszer életképessége 

(biztonság, terrortól, bűnözéstől, politikai zavargásoktól) 

A teljesítményaspektusok között a városmenedzsment alrendszer kell, hogy foglalkozzon a következő 

elemekkel (Hervainé Szabó Gy. 2008): 

• A közfelelősség teljesítésének képessége 

• A kormányzati és nem kormányzati szereplők kapacitásának megteremtése a közpolitikai programok 

beazonosítására, alternatívák kidolgozása az optimális eredmények elérése érdekében 

• Kompetenciák 

A versenyképesség fejlesztése – a menedzsment tevékenység e szűkebb értelmezése szerint – külön alrendszert 

képez, aminek feladatai (Hervainé Szabó Gy. 2008): 

• A városmenedzsment hajtóerőinek a meghatározása 

• A városon belüli térségek sokszínűségének megértése, ami az egységes várospolitika privilégiumát 

kérdőjelezi meg 

• A városi szintű stratégiák projekt szintű életképességének a biztosítása 

• A közszektor-menedzsment, jogi keretek, szolgáltatási kompetenciák definiálása 

E kettős bilincs oldásának, a versenyképesség és a kohézió összekapcsolása a nyitja. Ehhez elengedhetetlen a 

kapcsolódási pontok beazonosítása és ezekre építve integratív, szükségletalapú programok építése. Az akciók és 

beavatkozások összehangolása nélkülözhetetlen. Konkrétan nagyon fontos például az iskolák integratív 

szerepének a megteremtése, a helyi gazdaság szociális elemeinek a fejlesztése, illetve esetenként a toleráns 

együttélés feltételeinek a kialakítása. A helyi felelősség intézményesítése ugyancsak nagyon fontos szempont. 

(Hervainé Szabó Gy. 2008) 

A városmenedzsment ezeknek a nemes céloknak az alábbi eszközök segítségével tud eleget tenni (Hervainé 

Szabó Gy. 2008) : 

• IT menedzsment fejlesztése 

• Komplex üzleti szempontok kialakítása 
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• Az illegális térhasználati formák feltárása 

• A városi környezet vonzóvá tétele és város-rehabilitáció 

• Beavatkozás egyes válságos városrészekbe (slum) és városkörnyéki kapcsolatokba 

Az infrastruktúra kezelése a városmenedzsment egyik fontos értékmérője lehet, mint egy olyan integrált eszközé 

ami elősegítheti a gazdasági növekedést, de a város térbeli növekedését is lehetővé teszi. Az infrastruktúra egy 

össz-társadalmi igény, amely a kormányzati oldaltól az informális szféráig valamennyi szereplőt érint. 

Ugyanakkor ennek megvalósításához szükség van egy integrált fejlesztési stratégiára, mely elsősorban a város 

fejlesztésének stratégiai keretét jelenti, különös tekintettel a hely specifikus tényezőire. Ugyanakkor 

tartalmaznia kell az intézményfejlesztés fejezeteit, különös tekintettel az önkormányzat kiteljesítésére. 

A városfejlesztési fejezetnek a következő szegmensekre kell koncentrálnia (McGill, R. 2001): 

• A fejlesztés kontextusai 

• Hálózati infrastruktúra 

• A formális szektor 

• Az informális szektor 

• Épületek 

• Alapszolgáltatások 

• Finanszírozás 

Az intézményfejlesztési résznek a következő részleteket kell tartalmaznia (McGill, R. 2001): 

• Integráció (ennek ábrázolására alkalmas az ún. városi beavatkozási mátrix 4. táblázat) 

• Decentralizáció 

• Fenntarthatóság 

• Szervezetfejlesztés 

• Pénzügyi fejlesztés 

• Politikai és költségvetési fejlesztések 

4. táblázat: Városi beavatkozási mátrix: az integráció foka 
 

Decentralizáció Felhatalmazás Átruházás Dekoncentráció 

Szektor Magán Önkormányzat Központi 

kormányzat 

Alszektor NGO vállalat Egyszintű Többsz

intű 
Region

ális 
Központos

ított 

Funkciók 
            

Vonalas infrastruktúra 
            

• víz 
            

• szennyvíz 
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• szilárd hulladék 
            

• árvízvédelem 
            

• energiaellátás 
            

• főutak 
            

• utak karbantartása 

(közvilágítás) 

            

Földhasználat (ált.) 
            

• lakás 
            

• kereskedelem 
            

• ipar 
            

• egyéb 
            

Földhasználat 

(hagyományos) 

            

• minimum 

infrastruktúra a 

legszegényebbekne

ka 

            

• illegális telepekb 
            

• hivatalos 

fejlesztések 

            

Épületek 
            

• kormányzati 
            

• önkormányzati 
            

Szolgáltatások 
            

• egészségügy 
            

• oktatás 
            

• egyéb 

alapszolgáltatások 

            

Teljes infrastruktúra 

költsége 

            

Összes szolgáltatás 

költsége 
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Költség % 

        

Teljes infrastruktúra 

ára 

  
100 

        

Magánszektor 

hozzájárulása 

            

Helyi önkormányzat 

hozzájárulása 

            

Központi kormányzat 

hozzájárulása 

            

A szükséges 

integráció foka 

          
X% 

a„site and service” 
b„squatter upgrading” 

Forrás: McGill R. 2001 

8.3.2. A kooperatív városmenedzsment 

A kooperatív városmenedzsmentet integratív városmenedzsment néven is nevezhetjük. Az integráció működhet 

ebben az esetben vertikális és horizontális irányban egyaránt. Az előbbi a városon belüli szereplők és 

szervezetek összefogását jelenti, míg az utóbbi a városkörnyékek és kistérségeknél megszerveződését. 

Az integratív várospolitikák számos európai deklarációban és intézményben megjelennek, mint például a Lille 

program (2000), az EU Koppenhágai Chartája (2002), a milánói, vagy londoni alapelvek, az Európai Parlament 

Városi Bizottsága létrejötte, illetve a Lipcsei Charta (2007). 

A városmenedzsment helyett a hazai szakirodalom sokszor a városmarketing kifejezést használja. (Kozma G. 

1995) 

A széleskörű elterjedtség ellenére léteznek hátrányai is ennek a módszernek, hiszen az érdekviszonyok 

függvényében egy-egy célcsoport, vagy szereplő kerülhet domináns pozícióba. A másik oldalon pedig, mivel a 

közpénzek fontos szerepet töltenek be, felderenghet a korporatizmus réme. Hazánkban az eddigi tapasztalatok 

azt mutatják, hogy a tőkehiány és a valódi partnerség, illetve a bizalom hiánya miatt nem képes sikeresen 

működni. (Lieszkovszky J.P. 2008) Külföldön ugyanakkor léteznek igen sikeres és emblematikus példák a 

kooperatív városmenedzsment megvalósítására. 

A londoni Dockland fejlesztési projekt – legalábbis egyes olvasatok szerint (Mészáros R. 1999) – vitán felül 

egyike ezeknek a sikertörténeteknek. 

Az 1980-as években azoknak az erőfeszítéseknek a részeként, hogy megakadályozzák a városközpontok további 

hanyatlását, az Egyesült Királyság kormánya létrehozta a Városfejlesztési Vállalatokat (Urban Development 

Corporation, UDC). Az UDC-k célja az volt, hogy revitalizálják azokat a városközponti területeket, amelyek 

elhagyatottan és használaton kívül hevertek. A módszer minden esetben az volt, hogy a területi tervezési 

felelősséget elvették a helyi tanácsoktól és központosították. Joguk volt kisajátítani és újra használatba venni a 

területeket, átalakítani a régi épületeket és kormányzati forrásokkal javítani az infrastruktúra állapotán. A 

magánszektorból származó befektetéseket is motiválták például alacsony adókkal, ezáltal segítették elő az ipari, 

lakóterületi és közösségi fejlesztéseket. (Edwards, B. 1992) 

A projekt helyszínéül szolgáló városrész, a Temze északi partján, a történelmi városmagtól keletre található, 

évszázadokon keresztül az angol fővárost a világgal összekötő hajóutak egyik végállomásaként működött. 

Ennek megfelelően hatalmas raktárak, dokkok és szövevényes vízi-utak épültek ki benne, társadalma a 

klasszikus kikötői világ elemeiből tevődött össze. A 20. századtól ugyanakkor, ahogy más kikötők is egyre 

fontosabb szerepet kaptak, illetve az egyre nagyobb és mélyebb merülésű hajók már nem voltak képesek a 

Temzén végighajózni, a Dockland városrész hanyatlásnak indult. (63. ábra) Az 1950-60-as évekre egy igazi 
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válsággóccá vált a terület, leromlott egykori kereskedelmi épületek, deprivált társadalmi rétegek lakták nagy 

számban. A helyzetet súlyosbította, hogy a városrészből London csak kis áteresztőképességű, zsúfolt közúton 

volt elérhető. A lakásállomány nagy része elavult, alacsony komfortfokozatú bérlakásokból állt, hiányoztak a 

nyílt terek és a rekreációs lehetőségek, illetve nem voltak megfelelőek a bevásárlási lehetőségek sem. (Church, 

A. 1988) 

A brit kormány a magántőke bevonásával és annak szája íze szerint kívánta újjáéleszteni ezt a térséget. A 

funkció-átalakító beruházások következtében másfél évtized alatt a Dockland London új pénzügyi-üzleti 

negyedévé nőtte ki magát. Építészeti képe ugyanakkor olyannyira elüt a tradicionális londoni, sőt az európai 

formáktól, hogy leginkább az USA nagyvárosainak CBD (Central Business District) hangulatát idézi fel. Itt 

épült fel Európa legmagasabb irodaháza (Canary Wharf), ahol irodát bérelni egyre inkább presztízs értéket jelent 

egy-egy cég számára. A városrész sokáig szenvedett a megfelelő közösségi közlekedési lehetőségek hiányától – 

hiszen az revitalizációt irányító üzleti körök számára ez nem jelentett fontos problémát.13 A későbbiekben 

ugyanakkor – nagyrészt közpénzből – létrejöttek azok a közösségi közlekedési szálak is, amelyek összekötik a 

Dockland-et a város magjával (Dockland Light Railway: DLR, metró, hajójáratok stb.). Mégis sikertörténetként 

leginkább a saját repülőteret szokás felemlegetni (London City Airport), ami az üzleti világ szereplőinek inkább 

fontos, vagy a régi dokkok helyén létesült jacht-kikötőket, amelyek ugyancsak egy bizonyos társadalmi réteg 

igényeit szolgálják ki. (sz.n., 2011) (64. ábra) 

 

63. ábra: A londoni dokkok légifelvételen 1941-ben (Forrás: www.foter.com letöltve: 2012. november 10.) 

 

                                                           
13A városi legendák szerint a neves üzletemberek számára a legfontosabb londoni infrastrukturális elemek a taxik, amiket csak le kell inteni 
és – üzleti alapon – elvisznek bárhová. 

http://www.foter.com/
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64. ábra: A Dockland jellegzetes látképe napjainkban (Forrás: www.foter.com letöltve: 2012. november 10.) 

A projekt menedzsment oldalán elhelyezkedő szervezet az 1981-ben létrehozott London Docklands 

Development Corporation (LDDC) volt, rajta kívül azonban más szervezetek is részt vettek a fejlesztések 

megvalósításában. A Kormány például 1982-ben megalapította az „Isle of Dogs Enterprise Zone”-t (azaz egy 

vállalkozói zónát), ahol a magánbefektetések bátorítása érdekében segélyeket, alacsony kamatozású hiteleket 

kínáltak a betelepedni szándékozóknak. Ingatlanfejlesztők is közreműködtek, akik felépítették a monumentális 

hivatali épületeket (például a Canary Wharf-ot). Ezen túl a helyi ingatlankezelő, városvédelmi szervezetek és a 

városrész önkormányzata is tevékenyen közreműködött a projektben. (http://www.lddc-history.org.uk/ letöltve: 

2012. november 15.) 

A projekt környezeti eredményei között sorolható fel, hogy új séta- és kerékpárosutakat építettek a területen, 

amelyek biztosították a megfelelő színvonalú átjárást. Ezeket kiegészítve gyaloghidakat létesítettek a csatornák 

fölött. Kialakítottak mintegy 150 ha nagyságú teret, illetve egy vizes élőhelyeket bemutató Ökoparkot, ami 

London első madár-rezervátuma lett. A zöld környezet megteremtése érdekében elültettek 200 ezer darab fát is. 

Az erőfeszítések eredményeként a projekt számos építészeti és tájvédelmi díjat kapott. (http://www.lddc-

history.org.uk/ letöltve: 2012. november 15.) 

A gazdaság revitalizációja ugyancsak fontos eleme volt a projektnek, aminek eredményeképpen a 

munkanélküliség megfeleződött a városrészben, új közlekedési vonalak nyíltak (a már említett DLR, illetve az 

M11-es autópályával közvetlen összeköttetés, repülőtér). Több mint 7,5 milliárd fontnyi befektetés történt csak 

a magánszektorban, 2700 cég telepedett le (közülük sokan a pénzügyi és a high-tech ágazatban). Összesen 22 

ezer új lakás épült fel, nagyrészt magántulajdonban – mindössze 19%-uk bérlakás. 

(http://geobytesgcse.blogspot.hu/2007/03/inner-cities-case-study-regeneration-of.html letöltve: 2012. november 

15.) 

A társadalmi változások között kiemelhető, hogy mintegy 10 millió fontot költöttek a közszférához tartozó 

lakásállomány felújítására. A korábbi raktárakból épített lakásokba biztos egzisztenciával rendelkező 

középrétegbeli lakók költöztek. Felépült a 4600 m2-es Asda Superstore bevásárlóközpont, illetve a meghagyott 

régi épületek közül is soknak ilyen funkciót (vagy éttermek, pub-ok, kávézók lettek) adtak. A számítások szerint 

kb. 100 millió fontot költöttek el egészségügyi, oktatási és képzési projektekre. 

(http://geobytesgcse.blogspot.hu/2007/03/inner-cities-case-study-regeneration-of.html letöltve: 2012. november 

15.) 

A projekt eredményeinek méltatása mellett azonban számos kritikai hang is megszólalt a helyi aktivisták, de a 

szakma képviselői részéről is. A bírálatok egy része azt tette szóvá, hogy a fejlesztésekből nem az eredeti 

„eastend” lakók profitáltak. A helyiek jelentős része a fejlesztések után már nem volt képes megfizetni a 

felépített emelt komfortfokozatú lakások bérleti díját. Annak ellenére, hogy számos új munkahely jött létre, a 

korábbi időszakban itt élők kompetenciái már nem feleltek meg az új kívánalmaknak. Ezzel együtt a korábbi 

közösségi szellem, ami a Dockland lakóit jellemezte, eltűnt hiszen az új yuppie csoportok nem keveredtek az 

őslakókkal.14 

A kritikusok szerint ez az extrovertált típusú fejlődés annak a következménye, hogy a menedzsment szervezet 

vezetése kikerült a választott, önkormányzati szféra kezéből és a kormányzat közvetlen befolyása alatt álló 

LDDC-hez került. (Collins, M. 2009) 

8.3.3. Integrált városfejlesztés az Európai Unióban 

Az európai kultúra alapvető intézménye a város, ami napjainkban az integrált Európa jegyében a policentrikus 

városhálózat kontinentális elterjesztésének ideájában csúcsosodik ki. 

Az 1994-ben létrehozott URBAN közösségi kezdeményezés célja az volt, hogy demonstrálja az integrált 

megközelítés jelentőségét a nagyvárosi térségekben tömegesen előforduló problémák (társadalmi, környezeti és 

gazdasági) megoldásában. Az URBAN számos olyan intézkedést támogatott, amelyek kombinálták az elavult 

infrastruktúra fejlesztését, a gazdaság és a munkaerőpiac újraélesztését. Fontos elem volt még a társadalmi 

kirekesztés elleni küzdelem, illetve a környezet fejlesztése-menedzsmentje. (sz.n. 2003a) 

                                                           
14'LDDC OUT - JOBS NOT SNOBS' ahogy az egyik graffitti szövege mondja. 

http://www.foter.com/
http://www.lddc-history.org.uk/
http://www.lddc-history.org.uk/
http://www.lddc-history.org.uk/
http://geobytesgcse.blogspot.hu/2007/03/inner-cities-case-study-regeneration-of.html
http://geobytesgcse.blogspot.hu/2007/03/inner-cities-case-study-regeneration-of.html
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A következő költségvetési szakaszban az URBAN II során a cél innovatív megoldások kialakítása mind a kis és 

közepes városok, illetve nagyvárosi agglomerációk települései számára. A program által támogatott városi 

regenerációs stratégiák célja a következőkben foglalható össze (European Commission, 2003): 

• Annak a kritikus tömegnek az elérése (népességszámban és a lakossághoz kapcsolódó ellátórendszerekben), 

amivel kialakíthatók az innovatív és fenntartható városfejlesztési programok, illetve a városmenedzsment 

kreatív formái. 

• Erős helyi partnerség létrehozása, amivel meghatározhatók a kihívások, stratégiák, prioritások, az erőforrások 

megfelelő allokációja, illetve a stratégia részletes kidolgozása, monitoringja és értékelése. A partnerségnek 

megfelelően szélesnek és hatékonynak kell lenni, beleértve a gazdasági és társadalmi partnereket, civil 

szervezeteket és a lakosság önszerveződő köreit, illetve más releváns szervezeteket. 

• Kialakítani egy integrált területi megközelítést, ahol szükséges, a szervezetek közötti partnerség 

propagálásával 

• Összekapcsolni a stratégiai tervet a környező térségek gazdasági, társadalmi és környezeti rendszereivel, 

illetve problémáival 

• Integrálni a gazdasági, társadalmi, környezeti, biztonsági és közlekedési szempontokat, beleértve a 

munkahelyekhez, illetve oktatáshoz való azonos hozzáférés lehetőségét 

• Elterjeszteni a férfiak és nők számára nyújtott egyenlő bánásmódot 

• Kialakítani helyi szinten a közösségi környezeti politikát 

• A Strukturális Alapok és egyéb közösségi támogatások komplementereként kell kialakítani mindezeket a 

helyi mechanizmusokat 

Az URBAN kezdeményezésben részt vevő városoknak ezen elvek alapján kell sajátos problématérképüket 

létrehozni és a megoldási lehetőségeket kitalálni. A közösségi támogatás elnyerése érdekében ugyanakkor 

szükséges a helyi stratégiát összefésülni az EU által fontosnak tartott indikátorokkal. 

A programban való részvétel előfeltétele, hogy a pályázó városi közösség minimum 20.000 fős 

lakosságszámmal rendelkezzen, illetve a következő kritériumok közül legalább hárommal kell, hogy 

jellemezhető legyen 

(http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty

/g24209_en.htm letöltve 2013. február 8.): 

• A hosszú távú munkanélküliség magas szintje 

• A gazdasági aktivitás alacsony szintje 

• A szegénység és a kirekesztettség magas szintje 

• A helyi gazdasági és társadalmi nehézségek miatti kifejezett fejlesztési igény 

• Jelentős számú bevándorló, etnikai és kisebbségi csoportok, illetve menekültek jelenléte 

• A képzettség alacsony szintje, jelentős képességbeli hiányok és az iskolából való magas lemorzsolódási arány 

• A bűnözés és deviáns magatartás magas aránya 

• Bizonytalan népesedési trendek 

• Különösen leromló környezet 

A fenntartható városfejlesztésről szóló közösségi dokumentumok már a 2000-es évek elejétől megjelentek az 

EU-ban (Lipcsei Charta – 2005, Bristoli Megállapodás – 2006, Területi Agenda – 2007). 

Az EU 1080/2006. rendelete 5. pontja az integrált városfejlesztésről a következőket állapítja meg: 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g24209_en.htm%20letöltve%202013
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_inclusion_fight_against_poverty/g24209_en.htm%20letöltve%202013
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„Az integrált városfejlesztési művelet keretében szükséges az állapotromlással és társadalmi kirekesztéssel 

küzdő vagy azzal fenyegetett területeken a lakások felújítására irányuló korlátozott fellépések támogatása az 

Európai Unióhoz 2004. május 1-jén vagy azután csatlakozott új tagállamokban.” 

A szabályozás tehát az újonnan csatlakozott EU tagállamokra vonatkozik, ahol a városfejlesztés számára plusz 

lehetőségeket tartalmaz. 

A 2007-2013 közötti európai uniós költségvetési ciklusban az integrált városfejlesztés ugyancsak kiemelt 

prioritást kapott a hivatalos szakpolitikák között, így az egyes tagállamok nemzeti fejlesztési terveiben is fontos 

szerepet tölt be. A közösségi elvek alapján valamennyi tagállamban alapvető a városfejlesztésben a következő 

szempontok figyelembe vétele: 

• A városok növekedési pólusként meghatározzák térségük fejlődését is 

• A térség fejlesztési programjába kell integrálni a várost, mint alrendszert, annak valamennyi saját 

problémájával együtt 

• A város gazdasági szerkezetét, leromlott műszaki struktúráit, társadalmi válsággócait, környezeti problémáit 

együttesen kell kezelni az integrált városfejlesztési koncepción keresztül 

• A település szereplőit már a tervezés szakaszába is integrálni kell, a partnerség minél hosszabb távon való 

érvényesítése érdekében 

• Európai szintű város-közi tapasztalatcsere és együttműködés (URBACT) megteremtése 

Az URBACT az Európai Területközi Együttműködés (ETE) keretei között működő és a városfejlesztésben 

létrejött tapasztalatok terjedését segíteni hivatott kezdeményezés. (65. és 66. ábra) 2007-től a második ciklusa 

működik a programban, amiben valamennyi EU tagállamból összesen félezer partner város működött együtt, 

összesen 7000 aktív résztvevőt megmozgatva. Számos magyarországi partner is részt vett már ilyen projektben, 

sőt többnek a vezető partnere is hazai önkormányzat volt (Roma-Net – Budapest, SURE – Eger, RE-Block – 

Budapest XVIII. Kerület) (www.urbact.hu letöltve: 2012. december 3.). 

A program működésének fontos alapelve, hogy a partnerek 50%‐ a konvergencia‐ , 50%‐ a versenyképességi 

régiókból kell, hogy kikerüljön. Minden részt vevő partner szervezeten belül létre kell hozni egy ún. helyi 

támogató csoportot (6-25 tag), amelyben az önkormányzat képviselőjén túl részt kapnak a különböző 

városfejlesztési szakterületek vezető szakértői is. A csoport optimálisan a projekt lezárta után is működőképes 

marad, így lehetőséget teremt a tapasztalatcserére, illetve a fejlesztésekben megnyilvánuló eltérő érdekek 

összehangolására is. (www.urbact.hu letöltve: 2012. december 3.). 

http://www.urbact.hu/
http://www.urbact.hu/
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65. ábra: Az URBACT program együttműködési területei (Saját szerkesztés az urbact.hu oldal alapján) 

 

66. ábra: Az URBACT program logo-ja (Forrás: www.urbact.eu letöltve: 2012. december 22.) 

 

67. ábra: Az EUKN logo-ja (Forrás: www.vati.hu letöltve: 2012. december 22.) 

A Hága központtal működő European Urban Knowledge Network (EUKN) által fenntartott dokumentációs 

rendszer (könyvtár, hírlevelek) és szervezett események (pld. konferenciák) lehetőséget biztosítanak a jó 

http://www.urbact.eu/
http://www.vati.hu/
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gyakorlatok terjesztésére az európai integrált városfejlesztés területén belül. A rendszerben 15 EU tagállam, az 

URBACT program, az EUROCITIES és az Európai Bizottság is tagként vesz részt. (67. és 68. ábra) 

 

68. ábra: Az EUKN információs rendszer tematikus területei (a www.vati.hu alapján saját szerkesztés) 

8.3.4. Kooperatív városmenedzsment Magyarországon 

A kooperatív városmenedzsment magyarországi elterjedését van hivatva segíteni az integrált városfejlesztési 

stratégia (IVS). (69. ábra) 

 

69. ábra: Az IVS elhelyezkedése a településfejlesztés dokumentumrendszerében (Lieszkovszky J.P. 2008) 

Az 1997. évi LXXVIII. törvény szerint a települési önkormányzatoknak kötelessége a településfejlesztési 

koncepció készítése. A dokumentum hatóköre lehet hosszú távú (7-10 év), vagy nagytávú (15-20 év). 

A településszerkezeti terv és szabályozási terv célja az építés helyi rendjének biztosítása a környezet természeti, 

táji és épített értékeinek védelmével összhangban. A szabályozási terv a helyi építési szabályzat integráns 

mellékletét képezi. A települési rendezési terv megállapításaival valamennyi a településre vonatkozó tervnek és 

koncepciónak koherensnek kell lennie. 

Az integrált városfejlesztési stratégia egy olyan középtávú, fejlesztési szemléletű területi terv, ami azt tűzi ki 

célul, hogy területi célú tervezést valósítson meg a városokban. Éppen ezért fontos része a városrészekre 

vonatkozó speciális célok kialakítása és realizálása is. Ennek érdekében az IVS integráns részét képezik az 

akcióterületi tervek. Ezek az érintett akcióterületekre részletesen kidolgozott programokat, műszaki, gazdasági, 

társadalmi projekteket, illetve a szükséges pénzügyi terveket tartalmaznak. 

Az integrált városfejlesztés elengedhetetlen része a városrészek eredeti lakossággal együtt történő fejlesztése. 

Ennek érdekében az ún. anti-szegregációs terv a településnek meglévő szegregált lakókörnyezet (pld. telep) létét 

vizsgálja meg komplex szocioökonómai mutatórendszer alapján, illetve rámutat arra, hogy a végrehajtani kívánt 

fejlesztések hogyan befolyásolják majd a településrész életét. Az ilyen típusú fejlesztésekkel összefüggésben 

fontos fogalom a rehabilitáció. 

A rehabilitáció olyan településrészek és háztömbök olyan felújítását jelenti, amikor szelektálnak a meglévő 

elemek között. Ezek közül egyeseket korszerűsítenek, míg másokat átalakítanak, illetve lebontanak és újakkal 

pótolnak. Alapelve, hogy lefolyása ekvivalens legyen a településrésznek a település szerkezetében elfoglalt 

http://www.vati.hu/
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helyzetével. Ennek során meg kell különböztetni azokat a településrészeket, amelyek fejlesztésébe a magán-

jellegű fejlesztési források is bevonhatók. 

A városrészek átalakításának több lehetséges forgatókönyvével számolni kell. Ezek egyike az ún. funkcióbővítő 

rehabilitáció, amely integráltan tartalmazza az adott városrész műszaki létesítményeinek felújítását, az ott élő 

közösségek belső erőforrásainak menedzsmentjét, illetve az ott működő cégek bevonását is. Az ilyetén 

rehabilitáció fő célja, hogy a városrész az ott élők és a betelepülő cégek számára is kedvezőbb körülményeket 

biztosítson. 

Egy másik alapvető típusa a rehabilitációnak a szociális jellegű, amikor egy-egy, szegregációval fenyegetett 

településrész megújítása a cél, hogy a helyi lakosság életkörülményeit javítsák egy komplex eszközrendszer 

használatán keresztül. 

A fentiekkel összhangban szokásos még a revitalizálás fogalmát alkalmazni, ami az értékes elemekkel (pld. 

műemlékek) rendelkező, de kihalófélben lévő településrészek élettel való telítését jelenti, de a meglévő értékek 

szigorú megtartásával. 

Az integrált városfejlesztési stratégiák megvalósíthatóságának fokmérője, hogy az egyes településrészek 

ingatlanállományát mennyire sikeresen tudják menedzselni. Az ún. ingatlangazdálkodási terv arra szolgál, hogy 

az önkormányzat előre megtervezze, hogy a tulajdonában lévő épületeket hogyan kívánja hasznosítani (eladás, 

bérbeadás, vállalati apport stb.). 

Az integrált városfejlesztési politika tehát egy olyan módszer, ami a település szempontjából mérvadó 

problémaköröket és eltérő érdekeket szimultán módon és a szolidaritást is figyelembe véve kezeli. A 

legfontosabb princípium a partnerség, ahol a gazdaság szereplőinek, a lakosságnak és más érdekelteknek a 

bevonása is megtörténik. A közszférán túlmutató hatókör lehetővé teszi a két szektorban eszközölt beruházások 

szinergikus végrehajtását. A módszer végső célja az élhető város megteremtése különböző eszközök 

segítségével. (70. ábra) 

 

70. ábra: Az integrált városfejlesztés eszközei (Saját szerkesztés) 

A hazai városfejlesztésnek – az európai prioritásoknak megfelelően – a kiegyensúlyozottabb, ún. policentrikus 

városhálózat alapjainak a megteremtése a célja. Jelenleg az ún. primate-város hatás (Budapest méretei miatt) ezt 

nem teszi lehetővé. Ezzel együtt az egyes nagytérségekben fejlesztési pólusvárosok támogatása fontos cél. (71. 

ábra) 
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71. ábra: Pólusvárosok fejlesztési tematikája Magyarországon (Saját szerkesztés) 

Az integrált városfejlesztés ugyanakkor nemcsak a nagyobb városok számára lehet fontos eszköz, hanem a 

közép-, sőt kisvárosok számára is. A módszer célrendszere két részre osztható. A funkcióbővítő fejlesztésekkel a 

meglévő lehetőségek megerősítésén keresztül a város növeli vonzerejét a lakosság és a vállalkozások számára is. 

A szociális típusú rehabilitáción keresztül az elmaradott vagy lecsúszó városrészek újraélesztése, a 

társadalomból kiszakadó rétegek reintegrációja valósul meg. 

8.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben meghatároztuk azokat a szempontokat, amelyek egy sikeres városmenedzser számára fontosak kell 

hogy legyenek. Bemutattuk a „városi beavatkozási mátrix”-ot mint egy lehetséges eszközt a városban folyó 

tevékenységek értékeléséhez. 

A kooperatív városmenedzsmenttel kapcsolatban néhány elvi jelentőségű dokumentumon túl a fő hangsúlyt egy 

nemzeti projekt, a világhírű, de ellentmondásos megítélésű londoni Docklands revitalizációjának bemutatására 

fektettük. 

Az Európai Unióban folyó integrált városfejlesztési programok közül az URBAN kezdeményezést ismertük 

meg, illetve az URBACT együttműködést, aminek célja a tapasztalatcsere a különböző földrajzi térségek között. 

A kooperatív városmenedzsment folyamata Magyarországon is elkezdődött, az IVS mint városfejlesztési 

dokumentum intézményesítésével. Az erre vonatkozó hazai tapasztalatok ugyanakkor ellentmondásosak, az 

integrált városfejlesztés meghonosodása valószínűleg egy több évtizedes folyamat lesz. 

 

8. Animáció: Integrált városfejlesztés Nagykállóban (Forrás: 

http://www.youtube.com/watch?v=xZ9PDDAZNXM) 

8.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések (bekezdéscímek alapján) 

1. Melyek a városmenedzsment alapvető céljai? 

2. Milyen alapfunkciókat ábrázolunk a városi beavatkozási mátrixban? 

http://www.youtube.com/watch?v=xZ9PDDAZNXM
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3. Érveljen a London Docklands program sikeressége mellett! 

4. Bírálja a London Docklands programot a kooperatív városmenedzsment szemüvegén keresztül! 

5. Melyek az URBAN kezdeményezésben való részvétel előfeltételei? 

6. Melyek az URBACT program együttműködési területei? 

7. Sorolja fel az EUKN információs rendszer tematikus területeit! 

8. Mi jellemzi az IVS-t mint városfejlesztési dokumentumot? 

9. Melyek az integrált városfejlesztés eszközei? 

10. Melyek a hazai pólusvárosok és ezek fejlesztési kulcstémái? 

8.6. 6. Tesztkérdések 

Az EU URBAN programjában mely tényezőkkel kell rendelkeznie a résztvevő pályázóknak? 

1. A hosszú távú munkanélküliség magas szintje 

2. Száz évnél idősebb épületek jelenléte 

3. A gazdasági aktivitás alacsony szintje 

4. A szegénység és a kirekesztettség magas szintje 

5. Önálló közösségi közlekedési rendszer 

6. A helyi gazdasági és társadalmi nehézségek miatti kifejezett fejlesztési igény 

7. Jelentős számú bevándorló, etnikai és kisebbségi csoportok, illetve menekültek jelenléte 

8. Ipari technológiával épített lakásállomány 50% felett 

9. A képzettség alacsony szintje, jelentős képességbeli hiányok és az iskolából való magas lemorzsolódási 

arány 

10. A bűnözés és deviáns magatartás magas aránya 

11. Bizonytalan népesedési trendek 

12. Különösen leromló környezet 

Megoldások: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12 

A hazai pólusvárosokat párosítsa a megfelelő fejlesztési célokkal! 

1. Debrecen 

2. Miskolc 

3. Szeged 

4. Pécs 

5. Győr 

6. Veszprém 

7. Székesfehérvár 

1. Autopolis 



 Térség- és településmenedzsment 

elektronikus tananyag 3.0 verzió 
 

 92  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

2. Technopolis 

3. Biopolis 

4. A tudás iparosítása 

5. Az életminőség pólusa 

6. IKT, környezetipar 

Megoldások: 1d, 2b, 3c, 4e, 5a, 6f, 7e 

9. 8. A rurális települések és önkormányzatok 
menedzsmentje 

9.1. 1. Célkitűzés 

A fejezetben bemutatunk néhány vidékfogalmat, amelyek Európában, illetve Magyarországon használatosak. A 

vidékiségtől el nem választható a falu, mint településtípus: a falu egy lehetséges meghatározásával 

megteremtjük az alapot a vidék és a falu alapfunkcióinak leírásához. Ezeknek a funkcióknak a gondozása, 

fejlesztése – a falu és a vidék helyzetbe hozása – a menedzsment tevékenység feladata. 

A fejezet végén két – hazánkban eddig kevéssé ismert – vidékfejlesztési metódus, az SLA módszer és a Saemaul 

Undong bemutatásával globális kitekintést teszünk a vidékmenedzsment területén. 

9.2. 2. Tartalom 

A vidékiség definiálása, a falu 

A vidék funkciói 

Vidékfejlesztés és vidékmenedzsment – néhány sikeres példa 

9.3. 3. A tananyag kifejtése 

9.3.1. A vidékiség definiálása, a falu 

A vidéki települések és térségek menedzsmentjének és fejlesztésének problematikája nemcsak Európában, 

hanem világszerte nagyon fontos kérdés. Ezt mutatja az is, hogy az olyan világszervezetek mint például az 

OECD, saját vidékfejlesztési tematikával rendelkezik. A szervezet Rurális Fejlesztési Programja szerint a 

vidékiség definíciója a népsűrűséghez kapcsolódik, a 150 fő/km2 alatti térségeket nevezik vidékinek. A 

szervezet, a gazdaságban betöltött funkció szerint négyféle területet határoz meg, úgymint: vidéki periféria, 

elérhető vidék, nyílt városi és zárt városi területek. (Jonard F. et al 2009) 

Természetesen az adott ország társadalmi-gazdasági és történeti kontextusai nagyban meghatározzák a vidék fő 

funkcióit, problémáit, illetve a menedzsment fő feladatait. Egy fejlődő országban – hiányozván az alapvető 

szociális jóléti intézmények – a vidéki lakosság önellátó-öngondoskodó képességének megerősítése a cél. A 

fejlett országokban – legalábbis 20. századi alapokon gondolkodva – ez már túlhaladott probléma, így egyéb 

célok elérése vezérli a falu- és vidékfejlesztést: tájvédelem, helyi kultúra megőrzése, agrár-

környezetgazdálkodás stb. Ugyanakkor meggondolandó, hogy az európai-típusú állam szisztematikus leépítése a 

piaci erők által néhány éven belül nem fogja-e eredményezni a harmadik világi célok prioritássá válását a ma 

még fejlett országoknak nevezett társadalmakban is. 

Az Európai Unióban a vidékfejlesztési politika a közös agrárpolitika (CAP), illetve a regionális politika 

részeként alakult ki, ami egy rendkívül fontos közösségi cél- és eszközrendszert jelent. A vidékiség definíciója 

az EU-ban éppen ezért több egyszerű elméleti kérdésnél, hiszen pénzeszközök elosztását determinálja. Egyrészt 

a települések szintjén („local community level”) a népsűrűség alapján elkülönítettek városias és vidékies 

területeket, másrészt regionális szinten („Regional level”) a NUTS III szintű területi egységeket régiótípusokba 

sorolták. Ezek szerint vidéki (falusi) jellegű az a település, melynek népsűrűsége nem több mint 100 fő/km2. Egy 
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térségnek a vidéki települések által lefedett részét tekintik vidéknek. Az előbb írtak szerinti vizsgálat alapján az 

Európai Unió területének 81%-a vidéknek nevezhető. (http://www.terport.hu/webfm_send/544 letöltve: 2011. 

szeptember 10.) (75. ábra) 

2010-ben egy újabb meghatározása került napvilágra a vidékiségnek az EU-ban. Ennek megfelelően olyan, 

minimum 5000 fő lakosságot tömörítő városi jellegű központokat jelölnek ki, ahol a népsűrűség eléri vagy 

meghaladja a 300 fő/km2-t, az ezeken a csomópontokon kívül eső területek mind vidéki térség kategóriájába 

esnek. (sz.n. 2010) 

Az OECD által alkalmazott kategóriáknak megfelelően Európában is csoportosítják a vidéki térségeket, ezek 

alapján megkülönböztetnek (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-

rural_typology letöltve 2013. február 10.): 

• Döntően városi régiókat (predominantly urban regions), amelyekben a népességnek kevesebb, mint 15%-a él 

vidéki közösségekben (településeken). 

• Jellemzően vidéki régiókat (significantrly rural regions), amelyekben a népesség 15-50%-a él vidéki 

közösségekben (településeken). 

• Döntően vidéki régiókat (predominantly rural regions), amelyekben a népesség több, mint 50%-a él vidéki 

közösségekben (településeken). 

Az egyes európai országok az EU-tól eltérő, sajátos vidék-definíciókat alkalmaznak saját programjaikhoz. 

Finnországban például az Európa-szerte ismert vidékértelmezés kiegészült az érintetlen természeti környezet 

(wilderness) más országokban nehezen elképzelhető jelenlétével. (72. és 74. ábra) Ezáltal a finn vidék speciális 

meghatározása négy, egymással kapcsolatban lévő szféra alapján adható meg (Oksa, J. 1993): 

• a gazdaság hagyományos formáinak a természethez való kapcsolódása 

• a természet mint az élet színterének jelentősége 

• jelentős távolságok 

• alacsony népsűrűség 

Az országban megkülönböztetnek háromféle területet annak alapján, hogy milyen fejlődési lehetőségeik vannak 

(Malinen, P. et al. 1994): 

• városi jellegű és hozzá kapcsolódó rurális területek 

• rurális magterületek 

• periférikus területek 

http://www.terport.hu/webfm_send/544
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Urban-rural_typology
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72. ábra: A finnországi vadon, a vidék életének állandó szereplője (Saját fotó) 

Dániában azon települések a vidékiek, amelyek a városi agglomerációkon kívül fekszenek és több mint 200 

lakossal rendelkeznek. Fontos kitétel még, hogy a vidéki közösségekben a lakosság több mint 15%-a a 

mezőgazdaságban kell, hogy foglalkoztatott legyen. (Kahila, P. – Hedström, M. 2010) (73. ábra) 

Magyarországon a vidékfejlesztés eleinte a területfejlesztés alárendelt részeként jelent meg. A területfejlesztési 

törvény (1996/21. tc.) tartalmazta a „mezőgazdasági vidékfejlesztés térségei” kifejezést azokra az esetekre, ahol 

a foglalkozási szerkezetben jelentős a mezőgazdaságban alkalmazottak, illetve ezzel foglalkozók száma, 

emellett pedig a községekben és kisvárosokban él a lakosság jelentős aránya. 
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73. ábra: A dán önkormányzatok urbánus-vidéki tipizálása (Forrás: Kahila, P. – Hedström, M. 2010) 

Ezek alapján, a mutatókhoz konkrét értéket rendelve a lakosság 15%-át és a terület 25%-át minősítették 

vidékinek. Hazánk EU csatlakozása közeledtével megnyíltak a SAPARD előcsatlakozási alap által biztosított 

források. Ennek érdekében ki kellett dolgozni Magyarország SAPARD tervét, amiben a következő definíció 

szerepelt: 

„Az Európai Unióban használt kritériumok szerint az összes terület döntő hányada (96,1%) vidéki térségnek 

minősül, ahol a népesség közel háromnegyede (73,6%) él. Az alapvetően vidéki térségek területi aránya (61,5%) 

meghaladja az Unió hasonló jellemzőjét (47%), e területek összes népességből való részesedése pedig 3,5-ször 

nagyobb az EU átlagnál. Az alapvetően és a jellemzően vidéki térségekben élő népesség aránya együttesen 34 

%-kal magasabb hazánkban, mint az Unió átlagában.” (Magyarország SAPARD Terve) 
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74. ábra: Ahol a vadon és a civilizáció összeér – finn vidéki temető Karéliában (Saját fotó) 

A 2011-es Nemzeti Vidékstratégia szerint a magyar vidékre sajnos jellemző az elmaradottság és a hátrányos 

helyzet együttes megléte. A statisztikai mutatók alapján a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű térségeket nevezzük 

vidékieknek. 

A vidéki térségek uralkodó településtípusai a falvak. A településhierarchia azon részei ezek amelyek 

legközvetlenebbül kapcsolódnak a mezőgazdasági munkákhoz. A falu volt az az első állandó településforma, 

melynek kialakulása még a neolitikum időszakára tehető. A neolit forradalommal, a mezőgazdaság 

kialakulásával és a termesztett növények megjelenésével szükség volt a felhalmozott javak őrzésére, ebből 

következően pedig az állandó települések megjelenésére. A falvak világszerte ma is a létnek ezt a szintjét 

képviselik, ahogy Fernand Braudel fogalmaz, a falu az „elemi lét anyagi kultúrájának színtere”, vagy más néven 

infraökonómia. (Braudel, F. 2004) 

Megállapíthatjuk, hogy minden rurális település, de főként a falvak végső célja hagyományosan a túlélés, a 

generációról generációra történő (alig bővített) újratermelés. A falu éppen ezért csak nehezen képes befogadni 

az innovatív elemeket, hiszen ezen a szinten csak a jól bevált túlélési technikáknak van létjogosultsága. 

Bármilyen sikertelen innovációval az egyén, a család és ezen keresztül a település puszta léte kerülhet 

veszélybe. 

A falusi települések menedzsmentjére vonatkozóan ezekből a meghatározásokból több követelmény következik. 
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75. ábra: NUTS III szintű térségek csoportosítása Európában a vidékiség jellemzője alapján (Forrás: sz.n. 2010) 

• A kis településméret miatt általában kevesebb funkció helyi betöltése 

• A településközi kapcsolatok – közte a városokkal való partnerség kulcsszerepe 

• A mezőgazdaság fontos szerepe miatt elengedhetetlen a földhasználat megfelelő menedzsmentje 

• Az infraökonómia szerepe fontos, ezért a szürkegazdaság tartós jelenléte elkerülhetetlen 

• Az alacsony népsűrűség megnehezíti a hagyományos infrastruktúra fejlesztését 

• A csökkenő és elöregedő lakosság sérülékennyé teszi a társadalmat 

9.3.2. A vidék funkciói 

A vidéki települések és térségek funkciói – az alkalmazott definícióból következően – az alapvető szükségletek 

kielégítéséhez kapcsolódnak. A globalizáció korában ugyanakkor, különösen a fejlett világban a vidék új 

értékeit próbálja kitalálni a társadalom. A hagyományos értékek, mint például a gazdasági munkamegosztásban 

betöltött partneri funkció a várossal, megbomlottak. A városi központok például sokkal szorosabb kapcsolatban 

vannak a tőlük sok száz kilométer távolságban elhelyezkedő másik városi magterülettel, vagy annak rurális 

hinterlandjaival mint saját környezetével. Ennek egyenes következménye a vidéki térségek nagyobb részének 

leértékelődése, illetve elértéktelenedése. A jelen gazdasági trendek tehát a hagyományosan értelmezett vidék 

puszta fennmaradását is veszélyeztetik. 

Ezt a problémát már több mint másfél évtizede észlelték az európai döntéshozók. Ennek eredményeként 

született meg 1996-ban a Vidéki Térségek Európai Kartája. A dokumentum a vidékhez kapcsolódó értékek 

értelmezését a közvetlen gazdasági (pénzben kifejezhető) értéken túlra is kiterjesztette, és ehhez hozzárendelve 

megfogalmazta a vidék társadalmi szerepét (funkcióit) is. 
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A vidékhez kötődő gazdasági funkciók sokszínűek, közöttük kiemelt jelentőségű a mező- és erdőgazdaság, a 

halászat, általában a megújuló nyersanyagok előállítása, de ide sorolható a falusi turizmus és üdülés alapjainak 

megteremtése is. Jelen viszonyok között újra kell értelmezni a mező- és erdőgazdálkodás szerepét. A 

többcélúság mint követendő prioritás fogja meghatározni ezeknek az ágazatoknak a jövőjét. A gyakorlatban 

mindez azt jelenti, hogy a gazdasági értékteremtésen túl a táji értékek védelme, a tájelemek gondozása és a tájba 

illő termelési módszerek és eszközök elterjesztése is fontos cél. 

A vidékhez kapcsolódóan egyre fontosabbak az ökológiai-természeti funkciók is. Ezekhez a következő elemek 

csatlakoztathatók: a természeti alapok védelme, a táji diverzitás megőrzése, a biodiverzitás fenntartása, vagy 

éppen a tájjelleg megóvása. 

A harmadik kalapban a humánökológiai, társadalmi funkciók jelennek meg, azaz falvak és városok 

partnerségének új alapokra fektetése (ami az ESDP-ben is fontos elemként jelentkezett) és a helyi közösségek 

kulturális életének és értékeinek megőrzése, illetve fejlesztése. 

A vidék számára rendelkezésre álló alternatívákat a következő ábra foglalja össze (76. ábra). Látható, hogy 

lehetséges alternatíva a tevékenységek szélesítése, azaz új tevékenységek beemelése a vidéki gazdaság 

tradicionális rendszerébe. Másik kitörési lehetőség az elmélyítés, amikor hagyományosan meglévő funkciókat 

gyakorolnak továbbra is, de újszerű keretek között. A harmadik lehetséges irányt a kooperatív menedzsment új 

formáinak, új típusú gazdasági alapoknak megteremtése jelentheti. 

A vidéki térségek és falvak menedzsmentjében tehát nagyon fontos szerepet kell, hogy kapjon a hagyományos 

értékek megőrzése, a rájuk való építkezés és a fokozatosság. A menedzsment elsődleges célja nem annyira a 

növekedés mint inkább a fenntartás és megőrzés kell hogy legyen. Egy harmadik szempont, ahogy az ábrából is 

kitűnik, a komplexitás (77. ábra). A sokdimenziós rurális települések és térségek életébe való beavatkozáskor 

figyelnünk kell az egyes alrendszerekben okozott nem szándékolt hatásokra, ún. „externáliákra”, amelyek 

olykor lehetnek károsak és veszélyeztethetik valamennyi alrendszer és az egész stabilitását is. 

 

76. ábra: A hagyományos vidéki szocioökonómiai tevékenységek átalakításának lehetőségei (Saját szerkesztés) 
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77. ábra: A sokdimenziós vidékfejlesztés (Saját szerkesztés) 

Ennek fényében nem tekinthetünk kísérleti állatként a vidéki térségekre, ahol egymással gyakran 

ellentmondásban álló elvek és ideológiák alapján eszközlünk beavatkozásokat. Az ENSZ által az elmúlt öt 

évtizedben kitalált szlogenek, illetve vidékfejlesztési modellek sokszínűsége pont ezt a sajnálatos helyzetet 

tükrözi. (78. ábra) 

 

78. ábra: Az ENSZ által menedzselt vidékfejlesztési programok (PTD: Participatory Technology Development; 

FSR: Farming System Research SLA: Sustainable Livelihoods Approach; PRSP: Poverty Reduction Strategy 

Paper MDG: Millenium Development Goal) (Saját szerkesztés a www.fao.org alapján) 

9.3.3. Vidékfejlesztés és vidékmenedzsment – néhány sikeres példa 

http://www.fao.org/
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Az SLA módszer 

Az ENSZ által menedzselt egyik jelentős és a világ számos térségében sikerrel alkalmazott vidékfejlesztési 

módszer az ún. Sustainable Livelihood Approach (SLA). Az SLA módszer két fontos alapelemre épít. Az egyik 

azt mondja ki, hogy a szegénység mint problémakör komplex rendszerként van jelen az érintettek életében. A 

megközelítés középpontjában a szegények és az ő biztos és fenntartható megélhetésük biztosítása áll. Ennek 

folyamán meg kell vizsgálni a szegények különböző természeti erőforrásokhoz – különösen a földhöz – való 

viszonyát (tulajdon, bérlet stb.). Számba kell venni, hogy milyen technológiák állnak rendelkezésre, melyek 

azok a képességek és tudás, amit birtokolnak illetve ezek milyen kapacitással léteznek. Ezen túl a szegények 

csoportjának más jellemzőit is figyelembe kell venni, azaz például az egészségi állapotot, az oktatási 

infrastruktúrához való hozzáférést, a társadalmi támogatási lehetőségek (egészség- és nyugdíjbiztosítás stb.), 

illetve a hitelek rendelkezésre állása és jellemzői. 

A fő probléma, amire a megoldást meg kell találni a lakosság sérülékenysége. Ez számtalan tényező hatására 

előállhat, mint például politikai és gazdasági válsághelyzetek, járványok és egyéb betegségek, természeti 

katasztrófák, illetve a szezonalitás negatív hatásai (pld. a piaci árak fluktuálása). 

Az SLA fontos eleme, hogy maguk az érintettek mondjanak ítéletet pillanatnyi helyzetükről, meg kell tehát 

kérni a szegényeket, hogy definiálják helyzetüket. Ez azért elengedhetetlen, mert csak olyan problémák 

megoldására mozgósíthatók és motiválhatók igazán az emberek, amelynek maguk is tudatában vannak. 

A másik alapelem azt tartalmazza, hogy különböző elvekre épülő, de az adott régióra-településre vonatkozóan 

sajátos beavatkozásokat kell tenni. Az SLA megoldási kerete tehát szituációfüggő, azaz nincsenek egyetemleges 

megoldások (Thomson, A.M. 2000). 

Az SLA módszerben alkalmazott alapelvek a következőkben összegezhetők (79. ábra) (Morse, S. 2009): 

• Emberközpontúság: A szegények megélhetésében beálló változásokat kell elemezni, illetve szükséges, hogy 

az érintett emberek maguk is aktívan részt vegyenek a folyamatokban 

• Holisztikusság: Az emberek különböző megélhetési és túlélési stratégiákat követnek, számos érintett szereplő 

létezik a szituációban (magán, minisztériumok, közösségi szervezetek, nemzetközi szervezetek), amelyekkel 

kalkulálni kell 

• Dinamizmus: A megélhetés rendszere változó természetű, számos tényező (lokális-globális) hat rá, illetve 

ezek egymást is jelentékenyen befolyásolják 

• Az erősségekre való építés: Az emberek által vélt erősségekre és lehetőségekre kell koncentrálni, nem pedig a 

gyengeségekre és problémákra, ezen keresztül a meglévő megélhetési stratégiák feltárása, megerősítése és 

támogatása jelenti a legfontosabb lépéseket 

• A mikro-makro kapcsolatok segítése: Meg kell vizsgálni a különböző politikák és intézmények megélhetésre 

gyakorolt hatását, fontos elem, hogy meg kell próbálni a politikákat alkalmazni a szegények valós igényeihez 

• Széles partnerség: A köz- és a magánszektor széles partnerségére szükséges építeni az adott térségben 

megtervezendő és megvalósítandó programokat 

• A fenntarthatóság, mint cél: A szegénység csökkentése legyen hosszantartó, azaz a külső források elköltése 

után a folyamatok ne álljanak meg 
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79. ábra: A szegénység rendszere az SLA módszer szerint (E: emberi, Te: természeti körülmények, G: gazdaság, 

F: fizikai, Tá: társadalmi körülmények) (Forrás: Morse, S. 2009 alapján) 

Saemaul Undong 

Dél-Korea, elmúlt 60 évben bekövetkező rendkívüli fejlődését látva a szokványos magyarázat a külföldi 

működő tőkét, nagyvállalatokat, nyitott gazdaságot és urbanizációt hozza fel érvként. Kevésbé köztudomású, 

hogy az ország vidéki térségeinek felemelését egy hazai kezdeményezésű szegénység- és éhezésellenes 

mozgalom volt hivatva megoldani a mezőgazdaság és más szektorok együttes, helyi kezdeményezésekre épülő 

fejlesztésével. 

Dél-Korea egykori elnöke Park Chung-hee hirdette meg a programot az 1970-es években. Integrálni igyekeztek 

a felülről és az alulról építkezést, illetve a tradicionális koreai értékeket, úgymint kemény munka, önsegítés, 

együttműködés, önbizalom és szorgalom. Fontos alapeleme volt a programnak a vidéki társadalom minél 

nagyobb csoportjainak részvétele, illetve a szabályozásra és a partneri körökre vonatkozó állandóság. A 

programban fontos szerepe volt egy helyi vezető csoport kiválasztásának és képzésének, akik aztán helyi 

menedzserként továbbvitték a fejlesztési ötleteket és javaslatokat. 

(http://www.isvil.net/eng/pages/introduce/saemaul_01-2.php letöltve: 2013. február 10.) 

Mivel a vidéki területek problémái a világ számos térségében hasonlítottak a korabeli koreai helyzethez (korrupt 

tisztviselők, tehetetlen szegények, gyenge civil szektor), ezért az ENSZ közvetítésével a Saemaul Undong 

módszertanát, nevezetesen a szegények cselekvő partnerré tételét a saját fejlesztésükben, a globális fejlesztési 

célok (Millenium Development Goal – MDG, Community Empowerment Program (CEP)) megvalósításában is 

bevezették. (Reed, E.P. 2010) 

A Saemaul tehát sikeres lehet Koreán kívüli térségekben is, ha azt megfelelő lépéseken keresztül menedzselik. 

A program megvalósítása során első lépésben meg kell teremteni a megvalósításhoz szükséges alapelemeket. 

(sz.n. 2003b) Ehhez meg kell nyerni az embereket, elő kell teremteni a kezdőtőkét, illetve be kell vezetni, illetve 

fixálni az alapelveket. A következő fázisban létre kell hozni a fókuszcsoportokat, vezetőket, munkacsoportokat 

kell szervezni, illetve az alapelvek szerint kell kialakítani a működés rendjét az egyes al-csoportokban is. 

Ugyanebben a kezdő lépésben kerül sor a kezdőtőke előteremtésére a mintaprojektek finanszírozásához, ehhez 

kiegészítésképpen rendelik a közösség munkáját. 

Második lépésben a projekt működésére kerül sor, amikor meghatározzák az alapelveket és sztenderdeket. 

Ezekre építve lehet elkezdeni a projekt megtervezését. A tervezést követően meg kell győzni a vidéki 

lakosságot, hogy érdemes részt venni a programban. A meglévő elméleti modellt a vidéki térség sajátosságaihoz 

http://www.isvil.net/eng/pages/introduce/saemaul_01-2.php
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kell igazítani, illetve bátorítani kell a lakosságot, el kell velük hitetni, hogy ők is képesek „megcsinálni”. A 

sikeres elinduláshoz konszenzust kell teremteni a csoportok tagjai között, ehhez fókuszcsoportos üléseket és 

általános lakossági fórumokat kell tartani. 

A módszer titka, hogy hagyni kell az érdeklődőket, hogy ki-ki megtalálja szerepét a csoportokon belül. A 

csoportok akkor maradhatnak fenntarthatóak, ha sikerül hozzájuk közös tulajdont rendelni és ezt sikeresen 

menedzselni. Ha sikerült elindítani néhány potenciális csoportot, akkor kormányzati segítséggel létrehoznak egy 

helyi Saemaul Üzleti Központot. A központ szerepe abban foglalható össze, hogy segít a csoportok 

tevékenységének kibontakoztatásában, illetve motiválja a résztvevőket. 

Az ily módon létrejövő hálózatok a későbbiekben egymással és a kormányzattal is kommunikálnak a közös 

siker érdekében. 

Egy csoporton belül egy háztartás egy személlyel képviseltetheti magát, a csoportok vezetőit pedig a tagok 

választják a bizalmi elv alapján. 

A harmadik lépés a projekt fő fázisa, amelyben különböző típusú fejlesztési projektek menedzselését kell 

megvalósítani. Az egyik fő célterület a lakókörülmények megjavítása például a házak felújításán, a falusi 

infrastruktúra építésén keresztül, de ide tartoznak még a jövedelmek növelésére szolgáló lépések is. Ezek fontos 

eleme az akadályok elhárítása, a közös projektek elindítása, illetve piacképes helyi termékek kialakítása. Egy 

következő fázisban új típusú ötletek meghonosítása következhet (innovativitás). A jövedelmek gyarapításának 

újabb fontos eleme az elosztási rendszerben rejlő torzulások megváltoztatása is. Egyes sikeres közösségek innen 

eljuthatnak a saját üzem vagy gyár működtetéséig is, amelynek feltétele, hogy megerősítsék a közösségi érzést 

maguk között. A közösség megerősítésének gazdaságon túlmutató eleme a helyi kulturális központ és egyéb 

hasonló létesítmények felépítése. Utolsó szakaszban pedig egy helyi hitelszövetkezet alakítására is sor kerülhet. 

A negyedik lépésben a projekt zárására kerül sor, ahol a sikereket társadalmasítják, illetve megünneplik saját 

magukat. Ha a programot megfelelően megalapozták, akkor a sikeres projektek hosszú távon is sikeresen 

működtethetők. Sor kerülhet a tevékenység diverzifikálására, illetve a rendszeres K+F tevékenységek 

elindítására is. A gazdasági szférán túlmutatóan ebben a fázisban javasolt egy faluház felépítése és helyi újság 

kiadása is. A Saemaul koronája a kapcsolatépítés a kormányzat különböző szféráival, illetve más régiókkal, 

esetlegesen más országok hasonló szervezeteivel. 

A rendszer kiépítésével a szegény háztartások jövedelme növelhető. Szerte a vidéken létrejönnek közösségalapú 

mezőgazdasági és nem mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó vállalkozások. Az egyébként kiszolgáltatott 

és lassú pusztulásra ítélt falvak átalakulnak önmagukra és erőforrásaikra támaszkodó társadalmi-gazdasági 

intézményekké. A CBC-k kialakításával az állam direkt segítséget nyújt a perspektivikus szerveződéseknek. 

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy első lépés a helyi önszerveződések létrejötte, a központi segítség csak ez 

után érkezik. Kiemelendő még, hogy a vidéki lakosság meggyőzésében kulcsszerepet játszanak a hiszem, ha 

látom hatást kihasználó példaértékű projektek. (80. ábra) 

 

80. ábra: A Saemaul szervezési sémája (A www.saemaul.or.kr alapján) 

http://www.saemaul.or.kr/
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81. ábra: Egy híd építése Dél-Koreában a Saemaul mozgalom égisze alatt (Forrás: Saemaul Undong in Korea) 

A gazdasági fejlődésen túl a Saemaul program alkalmas az emberi oldal megváltoztatására, a hagyományos 

értékek újrafelfedezésére (egy mindenkiért, mindenki egyért, fegyelem, munka) is. Mivel a helyi környezet és 

társadalom (pld. egészséggondozás vagy társadalmi betegségek megelőzése) erőforrásainak tudatos 

menedzsmentjére épül, ezért a komplex és fenntartható fejlődés eszméjét valósítja meg. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a mozgalom sikeres elindításához mintegy három esztendő elegendő, ami a 

kezdeti lépésektől egészen a megszerveződő csoportok kapcsolatépítését és bemutatkozását szolgáló Nemzeti 

Workshop megvalósításáig tart. (5. táblázat) 

Az 1970-80-as években a Saemaul nagy sikereket ért el a koreai vidéki térségek alapvető infrastruktúrával való 

ellátásában. (81. ábra) A gazdasági-társadalmi változások miatt az 1990-es évektől fokozatosan a civil és 

önkéntes szféra megerősítésének irányába tolódott el a fókusz. A másik jelentős változás a nemzetközi 

kooperáció megerősödése volt. 2008-ban az „Economic Commission for Africa” (ECA) határozatot hozott a 

Saemaul program modellként való alkalmazásáról a saját „Sustainable Modernization of Agriculture and Rural 

Transformation” (SMART) programjában. (http://new.uneca.org/TabId/3018/Default.aspx?ArticleId=1906 

letöltve: 2013. február 10.) 

5. táblázat: A Saemaul program egy lehetséges menete 

http://new.uneca.org/TabId/3018/Default.aspx?ArticleId=1906
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Forrás: www.saemaul.or.kr 

9.4. 4. Összefoglalás 

A fejezet első felében néhány vidék-meghatározást citáltunk az OECD, az Európai Unió, illetve annak néhány 

tagállama arzenáljából. A falu és a vidék fogalmából meghatároztunk néhány alapelvet, amelyek a rurális 

menedzsment számára iránymutatást adhatnak. 

A vidék-menedzsment feladata, hogy segítse a vidéki településeket és térségeket, hogy sokrétű funkcióikat 

megfelelőképpen tudják teljesíteni. A globalizáció kora ugyanakkor kihívás elé állította a hagyományos vidéket. 

Erre számos válasz született, amelyek mind a vidékfejlesztés komplex folyamatának részét képezik. 

Az elmúlt évtizedekben számos, az ENSZ, illetve egy-egy állam által menedzselt program igyekezett 

megoldásokat találni a vidéki problémák megoldására. Ezek közül a Sustainable Livelihood Approach (SLA), 

illetve a dél-koreai Saemaul Undong rendszerét tekintettük át. 

 

9. Animáció: Saemaul Undong módszerek Afrikában; Saemaul Undong megújulása Dél-Koreában 

 

http://www.saemaul.or.kr/
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10. Animáció: Saemaul Undong megújulása Dél-Koreában 

9.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Milyen statisztikai jellemzők alapján határozza meg az OECD a vidék fogalmát? 

2. Milyen vidék definíciók léteznek az EU-ban? 

3. Finnországban milyen definíciója létezik a vidéknek? 

4. Mi jellemzi a dán vidék-meghatározást? 

5. Magyarországon milyen vidék definíció létezik? 

6. A Vidéki Térségek Európai Kartája milyen vidéki alapfunkciókat határoz meg? 

7. Milyen lehetőségei vannak a hagyományos vidéki szocioökonómiai tevékenységek átalakításának? 

8. Ismertesse a vidékfejlesztés dimenzióit! 

9. Melyek az SLA módszer alappillérei? 

10. Melyek egy Saemaul-típusú program menetrendjének főbb pontjai? 

9.6. 6. Tesztkérdések 

Milyen statisztikai jellemzői vannak az alábbi térség-kategóriáknak Magyarországon? 

1. alapvetően vidéki 

2. jellemzően vidéki 

3. alapvetően városi 

1. a lakosság több mint 50%-a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű (vidéki) településen él 

2. a lakosság 15 - 50%-a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű (vidéki) településen él 

3. a lakosság kevesebb, mint 15%-a 120 fő/km2 alatti népsűrűségű településen él 

Megoldások: 1a, 2b, 3c 

Mely évtizedekhez rendelhetők az alábbi vidékfejlesztési alapelvek és fogalmak? 

1. duális mezőgazdaság 

2. piacliberalizáció 

3. integrált vidékfejlesztés 

4. MDG 

5. Micro-credit 

1950-es: 

1960-as: 

1970-es: 

1980-as: 

1990-es: 
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2000-es: 

Megoldások: 

1950-es: 1 

1960-as: 1 

1970-es: 3 

1980-as: 2, 3 

1990-es: 2, 5 

2000-es: 4 

10. 9. A kistérségi menedzsment speciális feladatai 

10.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A lecke célja a hazai kistérségi rendszer közelmúltjának rövid bemutatása, különös tekintettel a felülről és 

alulról építkező formák megkülönböztetésére. A kistérségi szervezetrendszer legutóbbi, kiforrott 

intézményeinek legelterjedtebb konstellációjának bemutatásával arra kívánunk rámutatni, hogy egy-egy 

kistérségi társulás működtetése szerteágazó kapcsolatrendszer menedzselését kívánja meg a vezetőktől. 

A fejezet véglegesítése közben eltelt időszak magyarországi területi reformfolyamatai miatt a korábban kialakult 

és viszonylag szervesen intézményesült kistérségi rendszer jövője bizonytalanná vált, így az Egri kistérségben 

zajló átalakulás bemutatásával egy lehetséges új modellt szeretnénk bevezetni. 

10.2. 2. Tartalom 

A kistérségi szint Magyarországon 

A kistérségek működése és a kulcsszereplők 

Gyakorlati tapasztalatok 

10.3. 3. A tananyag kifejtése 

10.3.1. A kistérségi szint Magyarországon 

A helyi szint és a központi hatalom közötti köztes szféra egyik fontos eleme a helyi-települési egység felett 

közvetlenül elhelyezkedő kistérségi szint, ami közvetítő szerepet játszik a szubszidiaritás jegyében egyre alsóbb 

szintekre települő közszolgáltatások és funkciók és a centrális akarat között. (82. ábra) 

A szakirodalom szerint a kistérség a munkaerőpiac és a területfejlesztés alapegysége kell, hogy legyen. Elvileg 

ez az a területi szint, ahol már a megfelelő számú területfejlesztési szereplő és az általuk artikulált érdek meg tud 

jelenni, illetve eredményes munkát is tud végezni. (Molnár E. 2010) 

Magyarországon ezen a szinten sok-sok évszázadon át a járási rendszer működött, amely – ahogy a neve is 

mutatja – egy napi gyalogos járóföldön belül biztosított alapvető közigazgatási-igazságszolgáltatási funkciókat a 

lakosságnak. A járások az eddigi magyar történelemben a legfontosabb szerepet az 1950-es években töltötté be, 

amikor a települések nagyobb részét a járások alá rendelték. Innentől szerepük fokozatosan csökkent, a járások 

eljelentéktelenedtek. Az 1970-es években a kereteik között működő intézményeket is megszüntették, majd 1984. 

január 1-én de jure is megszűnt a járási beosztás. A járások helyett ekkor ún. városkörnyékeket szerveztek, 

amelyek 1990-ig funkcionáltak. (Hajdú Z. 2001) 
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82. ábra: Egy rendhagyó igazgatási térbeosztás az 1970-es évekből: Bibó István tervezete (Forrás: Hajdú Z. 

2001) 

A rendszerváltás után az új Parlament által elfogadott önkormányzati törvény eleddig soha nem látott 

önállóságot adott a települési önkormányzatoknak. A köztes szinten megmaradó megyei önkormányzatok csak 

mellérendelt szerepben működhettek a településiek mellett. A megyék alatti szinten egy darabig semmiféle – 

normatív jelleggel létező – területi egység nem volt. Fakultatív jelleggel, az önkormányzati törvény 

felhatalmazta a települési önkormányzatokat az egymással való fakultatív társulásra. Az 1990/LXV tc. 

háromféle együttműködési formát nevesített: hatósági társulás, intézményirányító társulás, illetve közös 

képviselő testület. Egy harmadik formaként a rendszerváltás után is fennmaradt a dualista rendszerben 

gyökerező körjegyzőségi forma. (Önkormányzati törvény – 1990. LXV. tc) 

A törvény által biztosított társulási szabadság jegyében ugyanakkor jogszabályban nem rögzített együttműködési 

formák is kialakultak. A települési önkormányzatok területfejlesztési összefogásának leggyakrabban a 

területfejlesztési önkormányzati társulás volt a formája. Az 1996/XXI. a területfejlesztésről szóló törvény 

ezeknek az együttműködéseknek számos lehetőséget biztosított, ugyanakkor az 1990-es évek vége felé egyre 

inkább szigorítani igyekeztek ezeket az alulról jövő kezdeményezéseket. (Patkós Cs. 2008) 

Az 1996-os szabályozás szerint a társulás területfejlesztési programját saját maga dolgozhatja ki. A felettes 

területi szinten elhelyezkedő szervek (megyei fejlesztési tanácsok) csak véleményezhették ezeket az 

elképzeléseket. A szabályozás tág teret nyitott tehát a kezdeményezéseknek, aminek az lett a következménye, 

hogy egyre átláthatatlanabb struktúrák alakultak ki hazánkban az önkéntes társulások között. Voltak olyan 

települések, amelyek egy ilyen társulásban sem vettek részt, mások pedig több ilyen szervezetben is tagok 

lettek. 

Az önkormányzatok összefogását sokszor csak ideiglenes jelleggel – például pályázati támogatások elnyerése 

miatt – figyelhettük meg. Erre példa lehet az 1993-tól megvalósuló PHARE Településközi Együttműködés 

forrásainak elnyerésére létrejött 167 szerveződés. (Molnár E. 2010) 

Párhuzamosan az önkormányzati társulásokkal a központi regionalizáció akaratából a statisztikai adatgyűjtés 

céljának ellátására statisztikai kistérségeket hoztak létre, amelyek hézagmentesen fedték le az ország területét, 

illetve egy település egyértelműen csak egy ilyen körzetbe tartozhatott. 

A statisztikai kistérségek száma 2010-re elérte a 175-öt, ami a kezdeti 1998-as 150-ről egy jelentős 

növekedésnek nevezhető. Ennek magyarázata az, hogy a kisebb városokhoz kötődő helyi lobby erők igyekeztek 
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maguk köré saját statisztikai kistérséget teremteni, amire a törvény lehetőséget biztosított. Sajnos ezzel sokszor 

megnehezült a hosszabb távú statisztikai elemzések megvalósítása, hiszen változtak az analízis területi keretei. 

A kistérségek szervezésének elvei a következőkben összegezhetők (Schwertner J. 2003): 

• Maradéktalanul fedje le az ország (megye) területét; minden település tartozzék egy és csakis egy 

kistérséghez 

• A rendszerben több központú vonzáskörzetek is léteznek, amelyekben egynél több centrumtelepülés 

gyakorolja a központi funkciókat, nem szükséges minden városi címmel rendelkező település köré önálló 

kistérséget szervezni. 

• Mind a területfejlesztési törvényből, mind a támogatási rendszerből, mind a statisztikai alkalmazásból fakadó 

funkciók teljesítéséhez a rendszernek hosszabb időn át stabilnak kell lennie 

• A statisztikai kistérségi rendszer a lakosság alap- és középfokú ellátásának kapcsolatrendszerét kifejező 

vonzáskörzet; az együtt élő, az egymásra utalt települések területi egysége 

• Az önkéntes fejlesztési társulások nem fedik le teljesen egyenletesen az ország területét, több település nem 

csak egy ilyen társulás részese 

A kistérségi szint kiemelkedő jelentőséggel bírt a területfejlesztési támogatások elosztásában, hiszen e keretek 

között jelölték ki a kedvezményezett térségeket. 1997 és 2007 között öt különböző kormányrendelet intézkedett 

az – különböző társadalmi-gazdasági statisztikai mutatók alapján meghatározva – egyes kistérségek 

besorolásáról a hátrányos helyzet fokozata alapján. (Molnár E. 2010) (6. táblázat) 

6. táblázat: A kedvezményezett kistérségekről szóló jogszabályok 1997-2007 
 

Jogszabály Kedvezményezett kistérségek/ összes kistérség száma 

106/1997. kormányrendelet 78/138 

19/1998. kormányrendelet 88/150 

91/2001. kormányrendelet 94/150 

64/2004. kormányrendelet 95 + 15/168 

311/2007. kormányrendelet 94 + 11/174 

Forrás: Molnár E. 2010 

Az EU csatlakozás közeledtével a mindenkori kormányzatok szándéka a kétféle rendszer határainak integrálása, 

kompatibilissé tétele volt. Ennek ugyanakkor jelentős akadálya volt, hogy a 2/3-os önkormányzati törvényben 

deklarált szabad társulási jog megillette a települési önkormányzatokat. 

A két szemléletben rejlő különbözőségek abban is megragadhatók, hogy az 1996-os területfejlesztési törvény a 

kistérségeket a következőkben határozta meg: 

„A települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján behatárolható területi egység, 

egymással intenzív kapcsolatban lévő, önszerveződő, egymással határos települések összessége.” (1996/XXI. 

tc.) 

A törvény 2004-es módosítása már másként jelölte meg a kistérség definícióját: 

„A települések között létező funkcionális kapcsolatrendszerek összessége alapján lehatárolható 

területfejlesztési-statisztikai egység. A kistérségek területe teljes mértékben és ismétlésmentesen lefedi az 

ország területét és illeszkedik a területfejlesztési-statisztikai régió, a megye, valamint más kistérség határaihoz. 

Minden település közigazgatási területe csak egy kistérségbe tartozik.” (2004/LXXV. tc.) 
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Az áttekinthetetlen és finanszírozhatatlan szisztéma rendezésére találta ki a központi kormány az ún. többcélú 

kistérségi társulások rendszerét. 

Az intézményt a 65/2004. (IV.15.) kormányrendeletben hozták létre, amikor meghatározták, hogy a többcélú 

kistérségi társulás egy olyan kistérségi szinten működő szervezeti forma, ami: 

1. a kistérségek megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott kistérség határain belül, 

2. az adott kistérséghez tartozó valamennyi települési önkormányzat részvételével, 

3. legalább három közszolgáltatás, és a kistérségi területfejlesztési feladatok ellátására megalakuló, 

4. jogi személyiséggel rendelkező társulás 

Motiválandó az egyes önkormányzatok ilyen formában történő tárulását, a kormányzat lehetővé tette, hogy a 

többcélú kistérségi társulások plusz költségvetési forrásokat kaphassanak a kistérségi közszolgáltatások 

hatékonyabb ellátására, a közigazgatás korszerűsítésére, illetve a különböző kistérségi területfejlesztési 

projektek támogatására. Érdemes volt tehát a települési önkormányzatoknak alkalmazkodniuk a központi 

akaratnak, hiszen így – az egyre nehezebb financiális körülmények között – jelentős többletforrásra tehettek 

szert. A rendszer utolsó éveiben (2008 után) a többcélú kistérségen kívüli speciális feladatellátás csak 

aránytalanul nagy áldozatok révén lett volna megvalósítható, így a települések nagy részének nem volt más 

lehetősége. A többcélú kistérségi társulások vállalható feladatai között a kötelezően vállalandó 

területfejlesztésen túl az alábbiak szerepeltek (2004/CVII. tc.): 

• oktatás és nevelés 

• szociális ellátás 

• egészségügyi ellátás 

• család- gyermek- és ifjúságvédelem 

• közművelődési és közgyűjteményi tevékenység 

• helyi közlekedés és közút-fenntartás 

• ingatlan- és vagyongazdálkodás 

• ivóvízellátás 

• vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz-elvezetés 

• kommunális szolgáltatások és energiaellátás 

• környezet- és természetvédelem 

• hulladékkezelés, szennyvíztisztítás és –elvezetés 

• területrendezés 

• esélyegyenlőségi program megvalósítása 

• foglalkoztatás 

• gazdaság- és turizmusfejlesztés 

• állat- és növényegészségügy 

• belső ellenőrzés 

A 2010 utáni változások elérték a stabilnak látszó kistérségi szintet is, a 2012 végén megszüntetésre kerülő 

kistérségek feladatainak egy része a megyéhez, más funkciók a járásokhoz kerülnek. Elvileg a korábbi kistérségi 
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együttműködés folytatására lehetőség van. Egyes önkormányzatok a civil szféra keretei között fogják 

együttműködésüket folytatni. 

A kistérségek helyzetének tisztázását nem tette könnyűvé a sokáig fennálló intézményi párhuzamosságok 

megléte. Volt olyan időszak, amikor ennek a területi szintnek a működtetését egymás mellett intézték a helyi 

hatalmat képviselő kistérségi menedzserek, a miniszter megbízottjaként funkcionáló kistérségi megbízottak, 

illetve léteztek még vidékfejlesztési menedzserek is. 2004-től létrehozásra kerültek a kistérségi fejlesztési 

tanácsok, mint a kistérségi szint legfontosabb területfejlesztési intézményei. A tanácsok mellett működtek – 

hasonlóan a regionális és megyei szintekhez – fejlesztési ügynökségek. 

10.3.2. A kistérségek működése és a kulcsszereplők 

A kistérségekben folyó területfejlesztési tevékenység alapvetően helyi kezdeményezésekre kell, hogy alapuljon. 

Az EU által a regionális politikában meghatározott alapelv, a szubszidiaritás ezen a szinten is kell, hogy 

érvényesüljön. Ennek az a racionális indoka, hogy a lakosság minél szélesebb köreinek a bevonása és így a 

belső érdekeltségben és felelősségben rejlő erőforrások kiaknázása plusz erőforrásokat jelent. A kistérségekben 

– legalábbis elvileg – megvalósulhat a döntéshozatal decentralizálása. Az itt folyó fejlesztések középpontjában 

az emberek állnak, akiknek az érdekeit vannak hivatva szolgálni a realizálódó komplex (természeti, társadalmi, 

gazdasági és műszaki) fejlesztési projektek. 

A kistérségekben folyó fejlesztések célja elvileg a helyi adottságokra épülő projektek és programok 

megvalósítása. Ennek részeként fontos az általában bőséges helyi munkaerőforrások hasznosítása. Ezen túl az 

európai elvekkel szinkronban meg kell, hogy valósuljanak a közös kulturális és természeti örökség fenntartható 

hasznosításának az alkalmazásai. Természetesen fontos a projektek gazdasági-pénzügyi fenntarthatósága, de 

ezen kívül a projektekben a szolidaritás, a társadalmi igazságosság is kell, hogy érvényesüljön. 

 

83. ábra: A kistérségekben találkozó szervezettípusok és érdekek (Saját szerkesztés) 

A különböző érdekcsoportok összefogásának, illetve a kölcsönös érdekegyeztetésnek elvileg legfontosabb 

fóruma a kistérségi fejlesztési tanács volt. 

A tanácsban szavazati joggal rendelkeztek a részt vevő önkormányzatok polgármesterei. Tanácskozási joggal 

rendelkeztek ugyanakkor a gazdasági kamarák képviselői, a megyei területfejlesztési tanács képviselője, a 

megyei munkaügyi tanácsba delegálási joggal rendelkező munkaadói és munkavállalói szervezetek térségi 
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illetékességű képviselői, szakmai érdekvédelmi szervezetek egy képviselője, a civil szervezetek egy képviselője, 

a megyei közigazgatási hivatal képviselője, illetve a MÁK egy képviselője. 

A civil részvételt a kistérség működtetésében különösen fontosnak tartjuk. A civil képviselő kiválasztására az 

ún. kistérségi civil egyeztető fórum szolgál. Ezt a fórumot az érintett civil szervezetek maguk hozzák létre és 

működtetik. A civil szervezetek, hogy megfelelően részt vehessenek a kistérségi folyamatokban, mindenképpen 

érdemes egy „térségi érdektérképet” összeállítani. A valódi civil szervezetek fontos kiegészítői a kistérségben 

működő és eredményalapú közhatalmi szervek és önkormányzatok, illetve a haszonalapú vállalkozások által 

alkotott mintázatnak. (83. és 84. ábra) 

Sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a kistérségi egyeztető fórum nem minden kistérségben alakult meg, 

illetve, ahol megalakult, ott sem működött megfelelőképpen. (Szoboszlai Zs. 2008) 

Látható (85. ábra), hogy a régiók többségében a létrejött, de nem működő civil egyeztető fórumok dominálnak, 

míg a Nyugat-dunántúli régiót kivéve a valódi működő fórumok kisebbségben vannak. Közép-Magyarországon 

és az Észak-Alföldön sajnálatosan sok volt a létre sem jött civil egyeztető fórumok száma. 

 

84. ábra: A szereplők fő érdekmotivációja a térségi együttműködésben (Forrás: Rajnai G. 2005) 

 

85. ábra: A különböző régiókban létrejött kistérségi civil egyeztető fórumok száma és helyzete (Saját 

szerkesztés Szoboszlai Zs. 2008 alapján) 

A civil szervezetek fontossága nemcsak önmagáért való elemzésünkben. 2012 végén a többcélú kistérségek 

megszüntetésre kerülnek, illetve a bennük részt vevő önkormányzatoknak lehetőségük van arra, hogy önkéntes 
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alapon tovább folytassák az együttműködést a különböző feladatok közös ellátásában. A civil szervezeti háttér 

ebben jelenthet fontos szerepet, hiszen ahol komoly civil munka kísérte a többcélú kistérségek működését, 

esetlegesen eredményesen működött a kistérségi civil egyeztető fórum, ott most az átállás az új viszonyok 

diktálta követelményekre, nem okozhat nagy gondot. 

10.3.3. Gyakorlati tapasztalatok 

E sorok írója – bár kistérségi tanács tagja, vagy munkaszervezet munkatársa soha nem volt – gyakorlati 

területfejlesztői munkája során számos kistérséggel került munkakapcsolatba. Innen származó tapasztalatait 

ebben a fejezetben kívánja leírni, hogy ezzel is segítse a leendő régiómenedzserek munkáját. 

Elvileg a kistérségi menedzsment legfőbb feladata a térségben tapasztalható kedvező feltételrendszer ki-, illetve 

átalakítása, illetve ehhez a releváns helyi szereplők közötti kooperáció, illetve partnerség megszervezése és 

biztosítása. 

Ezen túl a kistérségi vezető (legyen bár menedzser, vagy éppen irodavezető státuszban) fontos, hogy figyelmet 

fordítson maguknak a kistérséget működtető (munkaszervezet) irányító (fejlesztési tanács) illetve a kistérség 

által működtetett szervezetek (intézmények) fenntartására és érdekeinek figyelembe vételére. Némiképp a 

Maslow-piramis juthat eszünkbe a szituációról, hiszen a munkaszervezet működtetése, fenntartása és fejlesztése 

egy szükséges, de nem elégséges alap. Sajnos vannak olyan kistérségek, amelyekben a fejlesztő munka 

megreked ezen a szinten, azaz a területfejlesztés nem terjed túl a kistérségi munkaszervezet irodájának a falán 

(gépek, szoftverek beszerzése, munkatársak felvétele stb.) 

A következő szintet a piramisban a fejlesztési tanácsban leginkább reprezentált önkormányzati szféra 

képviselőinek (polgármesterek) érdekei jelentik. Természetesen optimális esetben ezek az érdekek maguk 

mögött tudják a képviselt települések valós érdekeit is. Így vagy úgy, de a kistérségi menedzser és a 

polgármesterek kapcsolata kulcsfontosságú a térség működőképességében. Itt kell nyilatkozni a politikai 

hovatartozás kérdéséről is. A polgármesterek egy része – választott települési vezetőként – nyíltan vagy 

burkoltan valamelyik országos politikai erő táborát erősíti. E sorok írója tapasztalatai szerint a kistérségi 

találkozókon ezek az országos politikai különbségek elhalványodnak és a helyi érdek felülírja őket. Vannak 

ugyanakkor olyan példák is, amikor – különösen nagyobb városok polgármesterein keresztül (akik egy 

személyben sokszor országgyűlési képviselők is) – direkt megjelennek az országos törésvonalak a kistérségi 

szinten is. A kistérségi menedzser feladata a térség működőképességének megőrzése és fejlesztése, lehetőleg 

szakmai alapon. Nem mindig biztosítható ugyanekkor ez a vegytiszta állapot, ki kell mondani, hogy a politikai 

elkötelezettség (bármelyik oldal irányában) önmagában sem nem jó sem nem rossz a kistérségi 

menedzsmentben. 

Fontos szempont és kapcsolati szint a kistérségi menedzser és a kistérség által fenntartott intézmények 

vezetőinek a kapcsolatrendszere is. A jó munkakapcsolat alapfeltétele, hogy az intézmények megfelelő 

működési környezetben funkcionálhassanak, illetve hogy a kistérség fejlődése a realitásoknak és igényeknek 

megfelelően mehessen végbe. 

Fontos kérdés még a menedzsmentben a kistérséget alkotó települések méretbeli különbsége. Természetesen egy 

nagyobb város által dominált kistérségben a legnagyobb település vezetőjének a szava általában nagyobbat 

nyom a latba, mint a kisebb településeké, bár elvileg a kistérségi tanácsban minden polgármester szava egyenlő. 

A közigazgatási rendszer radikális átalakítása 2011-2012-től ugyanakkor – legalábbis e sorok írója szerint a 

városok mint központi funkciókkal rendelkező települések felértékelődését hozhatja. A járási központok 

számára nyilvánvalóan új funkciók nyílnak meg a közigazgatás átrendeződésével, ami a tekintély 

növekedésének közvetítésével más funkciókban (pld. területfejlesztés) is jelentkezhet. 

Olyan kistérségekben ugyanakkor, ahol több, hasonló méretű kisváros van, más problémák merülhetnek fel. 

Példaként említhetjük a Derecske-Létavértesi kistérséget Hajdú-Bihar megyében. A térség két névadó városa és 

Hosszúpályi egy-egy mikrotérségi központként funkcionál. 
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86. ábra: A Derecske-Létavértesi kistérség mikrotérségei (Saját szerkesztés) 

A 2004 júniusában alakult a Derecske-Létavértesi Kistérség Többcélú Kistérségi Társulása létrejöttekor Sáránd 

község került megnevezésre a társulás székhelyeként. A magyarázat erre az, hogy a három nagyobb település, 

de különösen Derecske és Létavértes nem tudtak megegyezni egymással, így egy kényszerű kompromisszum 

született. A megegyezés egy másik eleme az volt, hogy a kistérségi munkaszervezet 4 havonta változtatja 

székhelyét a három település között (Derecske-Hosszúpályi-Létavértes). Mindhárom település biztosított az 

iroda számára helyiséget és infrastruktúrát, ugyanakkor ez az Árpád-házi királyainkra jellemző költözködés 

számos hátránnyal is bírt. Azokban a napokban például megnehezült az ügyintézés, vagy a pályázatok írása és 

menedzsmentje, hiszen a szükséges dokumentáció egy része éppen dobozban és úton volt két centrum között. 

(86. ábra) 

Izgalmas kérdés ugyanakkor, hogy Debrecen „árnyékában” 2013-tól az új közigazgatási rendszerben milyen 

lehetőségei lesznek a kisebb városoknak saját mikrotérségeik irányítására. A térképről leolvasható (87. ábra), 

hogy a tárgyalt kistérség esetében Derecske lesz a járásközpont, Létavértes pedig másodlagos központként 

kormányablakot működtethet. Az új járás területe ugyanakkor a kistérséghez képet kikerekedik északon és délen 

is. 
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87. ábra: Hajdú-Bihar megye járási beosztása 2013. január 1-től (Forrás: Hajdú-Bihar megye területfejlesztési 

koncepciója, 2012) 

Az Egri Kistérség Többcélú Társulása ugyan csak a statisztikai-igazgatási körzethatárokon belül terjedt ki, de az 

Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás a megyehatáron átnyúlva Borsod-Abaúj-

Zemplén megye területére is átnyúlik. A 2012-es átalakulások és a többcélú kistérségi rendszer megszüntetésére 

vonatkozó kormányzati szándék hatására a kistérség néhány települése, kiegészülve néhány magánszeméllyel, 

illetve az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Karának Agria Innorégió Tudáscentrumával 

megalakította az Eger Térsége Fejlesztési Egyesületet (ETFE). Az egyesületet fő célja a térség fejlesztése a 

vidéken élők életminőségének javítása és jövedelemteremtő képességének növelése a tájegység vonóvá tétele. 

Az együttműködés fontos eleme a területi kohézió erősítése, a belső integráció előmozdítása a kistérség 

versenyképességének fokozása, illetve a területi fejlődés kiegyenlített és fenntartható javítása, a környezet 

minőségének javításával. Fontos, hogy megerősödjön a térségben működő önkormányzati-, magán-, és a civil 

szektor együttműködése, hogy a közös az egyes települések határain átívelő problémákra közös megoldások 

keresése realizálódjon. (88. ábra) 
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88. ábra: Az Egri kistérség átalakulása 2012-ben (Saját szerkesztés) 

Az ETFE eddigi tevékenységével részben folytatni kívánja a kistérség által korábban ellátott feladatokat (pld. 

területfejlesztés), de nyitni is kíván a civil szféra irányába, oly módon hogy az egyesület ellásson olyan 

funkciókat, amelyeket a civil szervezetek vesznek fel tevékenységi köreik közé. Nagyon fontos az Eszterházy 

Károly Főiskola részvétele a szervezetben, hiszen így egy formálódó térségi tudáscentrum erőforrásai és 

kompetenciái is a térségi fejlesztés rendelkezésére fognak majd állni. 

Látható ugyanakkor, hogy területileg az ETFE kiterjedése jóval szűkebb mint a korábbi kistérség, hiszen 

részben nem lépi át a megyehatárt, részben pedig a központ, Eger sem lépett be, ahogyan több más település is – 

legalábbis egyelőre – kimaradt belőle. (. ábra) 

Voltak olyan kistérségek, amelyek az elmúlt esztendőkben sem működtek túl aktívan. Egy jelenleg, az Nemzeti 

Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) által folytatott vizsgálatsorozat egyes hazai kistérségek fejlődési pályáját 

vizsgálja, különös tekintettel a térségi jelentőségű programokra. E sorok írója is részt vett a Kazincbarcikai 

kistérséget érintő vizsgálatokban. (89. ábra)A megkérdezett térségi szereplők (polgármesterek, civilek, 

vállalkozók) szinte egyöntetűen kiemelték, hogy sajnos a kistérség nem volt képes integráló fórumként 

összefogni a térség településeit. A sikeres pályázatok nagyobb része vagy egy-egy település, vagy mikrorégió 

szintjén valósultak meg. Az egyetlen kivételt a közmunkaprogram kistérségi szintű megtervezése és 

megvalósítása volt. A magyarázat erre az, hogy a térség szinte valamennyi településén súlyos probléma a hosszú 

távú, strukturális munkanélküliség, így a közös probléma megoldásában a közös intézmény (kistérségi társulás) 

sikeres koordinátori szerepet tudott játszani. Közös ötletek más szakterületeken is felmerültek, mint például a 

közös kerékpárút-projekt, ami ugyanakkor csupán az ötletelés szintjéig jutott el. 

A kistérségi szinttől a települések esetlegesen az együttgondolkodáson túl más segítséget is várhattak volna, 

mint például a pályázati önrészek közös előteremtése. Ehhez természetesen egy sokkal erőteljesebben szervezett 

és jobban intézményesült kistérségre lett volna szükség. 

A térség formája és kiterjedés ugyanakkor azt eredményezte, hogy a különböző részein partikuláris érdekek 

fontosabb szerepet tudtak játszani mint az összetartozást jelentő faktorok. (90. ábra) Erre érdekes példát 
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jelenthetnek a kistérségben működő LEADER akciócsoportok, amelyek közül három is érinti a területet, de 

egyik csoport központja sem a Kazincbarcikai kistérség területén van. 

A BÜKK MAK LEADER HACS Bükkaranyos központtal működik, tagjai a kistérségből Dédestapolcsány, 

Mályinka és Tardona önkormányzatai illetve fontos még megjegyezni, hogy a BAZ Megyei Cigány Kisebbségi 

Területi Kisebbségi Önkormányzat is belépett a szervezetbe. 2007 előtt a szervezet egyik elődje volt a korábbi 

LEADER+ BAK (Bükki Akciócsoport). A BÜKK MAK LEADER HVS célja, hogy a közösség együtt 

megteremtse a térség fenntartható fejlődését, melynek alapját a közösségi- és az egyéni energiatermelés 

megszervezésében, az új munkakultúrát teremtő tiszta technikák és technológiák alkalmazásában látja. Ennek 

megfelelően az „1 falu – 1 MW” program a közösség fejlesztési mintaprogramja lett és célja a zöldenergiák 

települési szintű hasznosításának megteremtése és elterjesztése. 

A Borsod-Torna-Gömör Egyesületben jelenik meg tagként a legtöbb kistérségbeli önkormányzat (Alsószuha, 

Alsótelekes, Bánhorváti, Berente, Dövény, Felsőkelecsény, Felsőnyárád, Felsőtelekes Imola, Izsófalva, 

Jákfalva, Kánó, Kurityán, Múcsony, Nagybarca, Ragály, Rudabánya, Rudolftelep, Sajóivánka, Szuhafő, 

Szuhakálló, Trizs, Vadna, Zádorfalva, Zubogy), az akciócsoport központja ugyanakkor itt is a térségen kívül, 

Edelényben található. A közösség fő céljai a helyi vállalkozások erősítése, a munkalehetőségek megteremtése, 

különös tekintettel a turisztikai lehetőségekre. 

Észak-Borsodi-LEADER Unió Helyi Közösség Egyesületben csak két település vesz rész a kistérségből, 

Sajógalgóc és Sajókaza. A közösség központja Hangonyban, a munkaszervezet irodája pedig Ózdon található. A 

csoportosulás a helyi erőforrások fenntartható használatát kívánja a vidék fejlesztésében felhasználni a helyi 

társadalom érdekében. 
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89. ábra: A Kazincbarcikai kistérség (Forrás: NFÜ) 
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90. ábra: Borsod-Abaúj-Zemplén megye közúthálózati végponttelepülései, a települések főútvonalaktól való 

távolsága (Forrás: Kazincbarcika IVS) 

10.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk a hazai kistérségi rendszer kialakulásában szerepet játszó alulról és felülről ható erőket, 

amelyek a rendszerváltás előtt, illetve főként utána közreműködtek ennek a szintnek a kiformálódásában. 

Megállapítottuk, hogy a rendszerváltás után eltelt esztendőkben egyre inkább a központi akarat 

megerősödésének lehettünk szemtanúi, ahogy a kistérségek a financiális nehézségek miatt rákényszerültek a 

többcélú kistérségi keretek elfogadásába. 

A többcélú kistérségi társulások – bár működésük számos nehézséggel járt – az elmúlt években elfogadhatóan 

oldották meg azokat a feladatokat (területfejlesztés, illetve bizonyos közszolgáltatások integrált ellátása), 

amelyeket a jogszabályok számukra előírtak, illetve lehetővé tettek. A legújabb közigazgatási, illetve 

területszervezési reformok ugyanakkor gyökeresen új helyzetet teremtettek ezen a téren. Az érintettek 

véleménye szerint szükséges ennek a transzmitter területi szintnek a működése, de napjainkban még nem 

világos a jövő. 

A fejezet utolsó harmadában néhány – remélhetőleg nem csupán szubjektív – részlet bemutatásával kívántuk 

segíteni a kistérségi szinten dolgozó kollégák munkáját. 

10.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Milyen formák működtek 1950 óta a kistérségi területi szinteken? 

2. Hogyan befolyásolta az önkormányzati és a területfejlesztési törvény a kistérségi szint alakulását? 

3. Melyek a kistérségek szervezésének alapelvei? 

4. Mit nevezünk többcélú kistérségnek a vonatkozó jogszabály alapján? 

5. Milyen feladatok ellátását vállalhatták a többcélú kistérségi társulások? 

6. Milyen intézmények köthetők a kistérségi szinthez? 

7. Milyen szervezetek és szereplők érdekeinek egyeztetésére van szükség a kistérségi szint működtetéséhez? 

8. Mi jellemzi a kistérségi egyeztető fórumok létét hazánkban? 

9. Milyen, az eltérő településméretből fakadó problémák tapasztalhatók bizonyos kistérségekben? 

10. Milyen szerepet tölthet be egy felsőoktatási intézmény a 2013 utáni kistérségi együttműködésekben? 

10.6. 6. Tesztkérdések 

Melyek tartoznak a kistérségek szervezési elvei közé az alábbiak közül? 

1. Maradéktalanul fedje le az ország (megye) területét; minden település tartozzék egy és csakis egy 

kistérséghez 

2. Az önkormányzatok önként vegyenek részt benne 

3. Mind a területfejlesztési törvényből, mind a támogatási rendszerből, mind a statisztikai alkalmazásból fakadó 

funkciók teljesítéséhez a rendszernek hosszabb időn át stabilnak kell lennie 

4. A statisztikai kistérségi rendszer a lakosság alap- és középfokú ellátásának kapcsolatrendszerét kifejező 

vonzáskörzet; az együtt élő, az egymásra utalt települések területi egysége 

5. A kormányzati és EU hatósági jóváhagyás 

Megoldások: 1, 3, 4 
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Mely funkciók NEM tartoztak a többcélú kistérségi társulások hatókörébe az alábbiak közül? 

1. oktatás és nevelés 

2. szociális ellátás 

3. egészségügyi ellátás 

4. távközlési szolgáltatások 

5. család- gyermek- és ifjúságvédelem 

6. közművelődési és közgyűjteményi tevékenység 

7. helyi közlekedés és közút-fenntartás 

8. felsőoktatási intézmény fenntartása 

9. ingatlan- és vagyongazdálkodás 

10. ivóvízellátás 

11. vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, bel- és csapadékvíz-elvezetés 

12. kommunális szolgáltatások és energiaellátás 

13. környezet- és természetvédelem 

14. hulladékkezelés, szennyvíztisztítás és –elvezetés 

15. területrendezés 

16. esélyegyenlőségi program megvalósítása 

17. foglalkoztatás 

18. gazdaság- és turizmusfejlesztés 

19. állat- és növényegészségügy 

20. belső ellenőrzés 

Megoldások: 4, 8 

11. 10. Turizmus-desztináció menedzsment – egy 
speciális szakterület 

11.1. 1. Célkitűzés (A lecke céljának rövid meghatározása.) 

A turizmus egyike a gazdaság legfontosabb ágainak, így a különböző terület- és településfejlesztési stratégiák 

fontos eleme. Specialitása, hogy az eladott termék maga a település, illetve térség, így sikeres lebonyolításához 

szükség van a térségi szereplők megfelelő együttműködésére, illetve ennek a komplex rendszernek a 

menedzsmentjére is. A fejezetben be kívánjuk mutatni a modern turizmusfejlesztés egyik legfontosabb 

eszközének, a turizmus desztináció menedzsmentnek az alapfogalmait, illetve azokat a lépéseket, amelyek 

segítségével egy jól működő TDM rendszer megalkotható. Megkülönböztetjük a különböző területi szintekhez 

köthető TDM szervezeteket, amelyek sok hasonlóságuk ellenére rendelkeznek sajátos tevékenység-rendszerrel 

is. 

11.2. 2. Tartalom 

A desztináció menedzsment alapfogalmai 
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A TDM rendszerének alapjai 

A TDM rendszer kiépítésének szintjei 

11.3. 3. A tananyag kifejtése 

11.3.1. A desztináció menedzsment alapfogalmai 

A turizmus menedzsmentjével kapcsolatos egyik kulcsfogalom a desztináció. Magában foglalja mindazokat a 

turisztikai attrakciókat, intézményeket, szolgáltatásokat, amit egy turista, illetve egy-egy csoport látogatásra 

kiválaszt. A másik oldalon ezt kínálatként is a piacra viszik és értékesítik, tehát legfőbb funkciója a turisták 

vonzása, a szükségleteiket kielégítése különböző szolgáltatások nyújtásán keresztül, azaz egy komplex 

turisztikai termék biztosítása. 

A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) fogalmát a szakirodalom a következőképpen határozza meg: 

„A turisztikai desztináció menedzsment (TDM) azon tevékenységek összessége, amely egy turisztikai fogadó 

térség (desztináció) számára ahhoz szükséges, hogy látogatókat vonzzon és a számukra az ottani tartózkodás 

során tökéletes utazási élményt nyújtson úgy, hogy a látogató forgalom gazdasági és környezeti hatásai a 

desztináció közössége számára előnyösek legyenek, ma és hosszútávon egyaránt.” (Csizmadia L. 2008) 

A TDM funkcióját tehát a turizmussal kapcsolatos tevékenységek menedzselése annak érdekében, hogy a 

látogatók minél tökéletesebb élménnyel gazdagodjanak, a fogadó tér számára pedig ezzel párhuzamosan 

létrejöjjenek a megfelelő gazdasági, társadalmi, környezeti előnyök a jelenben és a jövőben egyaránt. Ennek 

megvalósulása csak egy versenyképes és fenntartható turisztikai rendszer létrejöttével és működésével 

képzelhető el. A fenntarthatóság követelménye azért is elengedhetetlen, mert a turizmus kölcsönhatásban áll a 

környezettel, a gazdasággal és a társadalommal, így jelentős a feed-back hatása. 

A turizmus rendszerének optimális működéséhez fontos, hogy a rendszerben összekapcsolódó valamennyi 

szereplő érdeke képviselve legyen. A szektor jellegéből következően fontos elem a területiség, melynek 

érvényesítése nélkül nem képzelhető el sem a fenntarthatóság, sem a versenyképesség. 

 

91. ábra: VICE-modell a fenntartható turizmusban (Forrás: Csizmadia L. 2008) 

Az ábráról leolvasható (91. ábra), hogy a sikeres modellhez nélkülözhetetlen, hogy a turista új élményeket 

szerezzen, szabadidejét igényei szerint tölthesse, ott tartózkodásával elégedett legyen, a jövőben lehetőleg 

visszatérő vendég váljon belőle. A másik oldalon a térségi „turizmusipar” prosperitása és profit-generáló 

képességének fejlődése sem felejthető el, hiszen ez adja a rendszer működéséhez szükséges üzemanyagot, vért. 

Ezen túlmenően a fenntarthatóság a szellemi dimenziókban is meg kell, hogy jelenjen, azaz fontos, hogy a helyi 
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közösség kultúrája gazdagodjon, a hagyományok ápolásával új értékeket mutasson a látogatók számára. Csak ott 

maradhat igazán fenntartható a turizmus, ahol nem sérülnek, sőt lehetőleg gyarapodnak azok a természeti és 

épített környezeti elemek, amelyek lehetővé teszik a turisztikai tevékenység működését. A turizmus hatásai 

ugyanakkor sokrétűek az egyes alrendszerekre. (Dávid L. et al. 2009) 

A hatások között találkozhatunk pozitív, de sajnos számtalan negatív irányúval is. Ezek a hatások érintik a 

természeti, a társadalmi és a gazdasági alrendszereket egyaránt. Nevezhetjük ezáltal a turizmust egy klasszikus 

humánökológiai problémának is, hiszen ezer szállal kapcsolódik valamennyi alrendszerhez. (92. ábra) Mivel 

napjainkra tömegessé váló jelenségről van szó, ami közvetlenül vagy közvetve, fogyasztóként vagy termelőként, 

esetleg csak passzív befogadóként sok millió embert érint, ezért nem fogadható el a tervezést nélkülöző ún. 

spontán turizmus-fejlődés gondolata. 

 

92. ábra: A humánökológia rendszermodellje (Saját szerkesztés Rambo, T. 1983 alapján) 

A tervezés során meg kell találni az egyensúlyt a pozitivista jellegű, statisztikákra épülő és azokból matematikai 

modell-szerű elemzésekkel „azért, mert” szellemiségű, illetve a posztpozitivista, a jövőt kitalálandó, „azért, 

hogy” szemléletű tervek között. 

A tervek nem szabad, hogy csupán papír alapon létező, de effektív hatással nem bíró ún. fétisek legyenek. A 

normatív eszközökön (törvények, rendeletek stb.) kívül a tervezés folyamatának minél szélesebb társadalmi 

megegyezésre építő megszervezése lehet a garancia arra, hogy a szektor fejlődése valóban a tudományos 

racionalizmusra épülő és ésszerű tervek irányába mozduljon. Ehhez természetesen nélkülözhetetlen az 

együttműködés és partnerség legalább egy adott desztináció különböző szervezetei, illetve a többi érintett 

szereplő között. 

Ilyen szerveződések hazánkban már korábban is léteztek. A Debrecen Turizmusáért Egyesület (DETE) például 

spontán, alulról jövő szerveződésként született meg a város főbb turisztikával foglalkozó vállalkozásait 

összefogva. A DETE létrejöttének fő céljai közül ki kell emelni az oktatási és foglalkoztatási és 

információcserét, a szálláshelyek tervszerű megosztását, a közös marketing és szakmai lobbytevékenység 

folytatását, Debrecen MJV mint termék eladását. Egyéb céljai: mennyiségileg és főleg minőségileg fejleszteni 

Debrecen város turizmusát, a minőségi szolgáltatások elterjesztésén keresztül is. Az egyesület sikeres 

tevékenysége megmutatta, hogy szükséges lenne egy olyan, DETE-nél bővebb fórum rendszeres megtartása, 

amelyben a városban megtalálható, a turizmusban érdekelt hatótényezők (szervezetek, intézmények, személyek) 

vennének részt. 

Magyarország más településein és térségeiben is találkozhatunk ehhez hasonló kezdeményezésekkel, például 

egy-egy terület szállásadói sokszor egyeztetik kínálatukat, hogy a térségbe érkező turistákat nagyobb számban 

egy napnál hosszabb időre helyben tudják tartani, így motiválva őket magasabb fajlagos költésre. 
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Külföldön (például a szomszédos Ausztriában) már hosszú évek óta sikeresen működő helyi turisztikai 

menedzsment szervezetek működését figyelhetjük meg. A rendszer fennmaradásának és fejlődésének garanciája 

az, hogy a partnerség esszenciáját jelentő turisztikai vállalkozások benne látják a siker kulcsát. Azaz tisztában 

vannak vele, hogy a rendszer fenntartására költött pénzük sokszorosan megtérül a magasabb turistaérkezések és 

költések realizálódásán keresztül. 

A szomszéd országban működő TDM rendszereket egy modern informatikai rendszer is támogatja, a Tourism 

Management Information System (TourMIS) nevű alkalmazás egy komplex turisztikai döntéstámogató 

szisztéma. (Harrill, R. 2003) 

Egy turizmus desztináció menedzsment szervezet bizonyíthatóan képes versenyképessé tenni egy-egy térség 

turizmusát, amennyiben azt megfelelően vezetik, illetve a részt vevő partnerek is felismerik az együttműködés 

fontosságát. Valamely, TDM rendszer által szabályozott és működtetett térségi rendszer nagy valószínűséggel 

meg fog felelni a fenntarthatóság és a versenyképesség kettős szempontrendszerének. (7. táblázat) 

A működéshez természetesen szükséges egy szakmailag felkészült vezetőség, amely döntéseit az érdekeltek 

bevonásával hozza, s a döntések végrehajtásához megfelelő önállósággal, saját erőforrásokkal és eszközökkel 

rendelkezik. 

7. táblázat: A TDM szerepe a hazai turisztikai intézményrendszerben 
 

A TDM előtti hazai turisztikai intézményrendszer 

jellemzői 
A TDM rendszer kiépítése által elért eredmények 

Kompetencia és feladatok valós megosztásának a 

hiánya az egyes területi szintek között 
Összhang megteremtése a helyi, a térségi, régiós és 

országos turisztikai feladatok és kompetenciák területén. 

A döntéseknek és kompetenciáknak az érintettekhez 

minél közelebb való delegálása, arra a szintre, ahol az 

adott problémákat, feladatokat a legjobban ismerik. 

Turisztikai irányítás elsődleges döntési kompetenciái 

döntően önkormányzatilag (helyi-térségi 

szervezetek) illetve államilag meghatározottak 

A kompetencia szintén a tagoktól származik. A 

turisztikai irányítás elsődleges döntési kompetenciái 

delegálásra kerülnek a TDM szervezethez. 

Kapcsolat a turizmus irányítói és a térség szereplői 

között. Jelenlegi gyakorlat: a jelenlegi 

intézményrendszer felülről kinevezett vezetőkből áll, 

nem áll érdekeltségi viszonyban a turizmus 

szereplőivel, „csinálóival”. 

TDM szervezet / hálózat esetén: az alulról építkező TDM 

hálózat kialakításával alapvetően más érdekeltségi 

rendszerben alakul ki, melynek legfontosabb eleme, hogy 

megjelenik a tulajdonosi szemlélet a turizmus 

irányításában. 

Jó részt csak marketing- és információs feladatok 

ellátása. 
A turisztikai feladatok körének bővítése, kiemelten új 

feladatok: desztináció fejlesztése, tervezés, kutatás, 

humánerőforrás-fejlesztés, értékesítés közvetítés, 

partnerségi hálózat és stratégia, menedzsment, 

monitoring. 

Az ügyfélkapcsolatok középpontjában a helyi 

információszolgáltatás. 
Informatikai alapú desztinációs szintű ügyfélkapcsolati 

rendszer alkalmazása. 

A turisztikai szervezetek irányításában és 

vezetésében a modern menedzsment és a stratégiai 

szemlélet érvényesítése jórészt hiányzik. 

A turisztikai szervezetek irányításában és vezetésében a 

modern menedzsment és a stratégiai szemlélet 

érvényesítése megvalósul: 

• A szakmai kompetencia érvényesülése a folyamatok 

irányításában, 

• Az elért eredmények alapján elszámolható 

menedzsment szervezet, 
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• A szakszerűség érvényesítése a döntéshozatali 

folyamatokban. 

A feladatok finanszírozása jórészt csökkenő 

önkormányzati- állami, illetve pályázati forrásokból 

történik. 

Kiszámíthatóbb pénzügyi működés, a bevételi források 

körének bővítése a turizmusból származó bevételekből 

részesülő vállalkozások tagdíj-hozzájárulásával, illetve 

önálló bevételek generálásával. 

A turisztikai vállalkozók jórészt csak adófizetési és 

szponzorációs szereplők, a desztinációs szintű 

turizmus politika alakításában közvetlenül nem vagy 

csak részben kerülnek bevonásra. 

A turisztikai szolgáltatók, szakmai és civil szervezetek 

aktív bevonása a desztinációs szintű turizmus politika 

alakításában (például: a helyi turisztikai 

vállalkozásoknak a döntéshozatalban való közvetlen 

részvételének biztosítás). 

Alulról építkezés, s az aktív partnerség hiánya, 

valamint relatíve gyenge szakmai érdekérvényesítő 

képesség. 

Az aktív partnerség feltételeinek megteremtése, a 

szakmai és nemzetközi partnerségi kapcsolatok proaktív 

stratégiai menedzsmentje. Erősebb és hatékonyabb 

érdekérvényesítés. 

A desztinációs szintű megbízható és naprakész 

adatok, ezt biztosító felmérési-kutatási és monitoring 

rendszer hiánya. 

A desztinációs szintű megbízható és naprakész adatok és 

az ezt biztosító felmérési-kutatási és monitoring rendszer 

kiépítése. 

Forrás: Lengyel M. 2008 

Ezek fényében érthető, hogy a TDM szervezetrendszerének kialakítása a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia 

(2005-2013) országosan kiemelt turisztikai szervezet- és rendszerfejlesztési céljaként került aposztrofálásra. 

11.3.2. A TDM rendszerének alapjai 

Egy desztináció menedzsment szervezet létrehozásának négy alappillérét tudjuk meghatározni (Lengyel M. 

2008): 

• Bottom-up megközelítés (helyi, köztes és regionális szint) 

• Partnerség (a turizmusban részt vevő szervezetek, egyének, stb. bevonása) 

• Professzionalizmus (szakmai felkészültség biztosítása a szervezeten belül) 

• Pénz és kompetencia (az anyagi feltételek és cselekvőképesség biztosítása). 

Az alulról felfelé építkezés, mint oly sok más szakterületen, a TDM szervezésben is fontos alapelv. A 

tapasztalatok azt mutatják, hogy egy működőképesebb és a realitásokat nagyobb mértékben figyelembe vevő 

szervezet létesülhet. 

Egy kellő mértékben kibővített partnerség biztosíthatja azt, hogy nemcsak a turisztikai szervezetek, hanem a 

fogadó közösség egésze befogadóképes legyen a turistákat illetően. Ez azért fontos, mert a látogatók számára az 

élmény kialakításában szerepet játszik a desztináció egészének rendszere. Így beletartozik a helyi lakosság, az 

intézmények, a gazdaság szereplői, a közbiztonság, a hely szelleme stb. is. 

A TDM megfelelő működéséhez elengedhetetlen a kellő professzionalizmus, amit elsősorban a szervezet 

vezetésének kell képviselni. Ezen túl azonban egyfajta minőségként át kell, hogy hassa a szervezet egészét, 

beleértve valamennyi szereplőt. A turisztikai desztináció menedzsment általános feladatai a következők 

(Lengyel M. 2008): 

• Tervezés 

• Erőforrás-menedzsment (attrakciómenedzsment, fejlesztésmenedzsment, pénzügyi menedzsment, emberi 

erőforrás menedzsment, operációs és változásmenedzsment) 
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• Marketing 

A pénz és kompetencia, mint alapelvek ugyancsak fontosak a TDM működésébe. Egy jól működő desztináció 

menedzsment szervezet financiálisan önellátó kell, hogy legyen. Ez azt jelenti, hogy a folyamatos állami és EU 

pénz-transzfereken (pld. pályázatok) túl saját permanens bevételei is kell, hogy legyen. A TDM 

tagszervezeteinek anyagi hozzájárulása (pld. tagdíj) olyan mértékű kell, hogy legyen, hogy belőle jelentős 

források keletkezzenek a TDM-nél, illetve hogy a tagok kellő ellentételezést kapjanak a szervezet működése 

által előállt többletbevételeken keresztül. 

A tagdíjbevételeken túl természetesen más forrásokból is származhatnak anyagi erőforrások (Tőzsér A. 2010): 

• központi vagy önkormányzati támogatás15 

• szponzorok forrásai 

• alapítványi támogatások 

• magánszemélyek támogatásai 

• szolgáltatások nyújtása 

• ajándéktárgyak értékesítése (93. ábra) 

 

93. ábra: Néhány tipikus ajándéktárgy a TDM szervezetek kínálatából (Saját szerkesztés a TDM szervezetek 

honlapjai alapján) 

11.3.3. A TDM rendszer kiépítésének szintjei és lépései 

A turisztikai tervezésben meg kell különböztetni a különböző területi szintek eltérő érdekeit. 

Nemzeti szinten fontos cél, hogy a lehető legtöbb külföldi turista érkezzen az országba, illetve ők a lehető 

legtöbb pénz költsék el az ország határain belül. 

                                                           
15Az önkormányzati támogatás egyik speciális formája az idegenforgalmi adó, vagy annak egy részének a visszaforgatása a turizmusba. Ez 

az igény a turisztikai szektor szereplőitől jogosan merülhet fel, hiszen ezt a típusú bevételt rajtuk keresztül generálta a település. E sorok 

írója 2004-ben Debrecen MJV turisztikai programjának egyik készítőjeként a város számos turisztikai vállalkozójától hallotta igényként ezt 
a lehetőséget. 
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A települési és térségi szinteknél fontos hangsúly helyeződik a belföldi turistákra is, a cél, hogy minél több kül- 

és belföldi turista az adott térségben, illetve településen töltse idejét, illetve itt költse el diszkrecionális 

jövedelmét. 

A másik oldalon az is fontos cél valamennyi területi szinten, hogy a lehető legtöbb belföldi, illetve helyi lakos 

belföldön/helyben vegyen igénybe szolgáltatásokat. Ennek következménye az lesz, hogy a pénz helyben marad. 

A különböző területi érdekeknek megfelelően kerülhet sor a különböző szintű TDM szervezetek létrehozására. 

(94. ábra) 

Helyi szinten működnek a TDM rendszer alsó szintjét jelentő szervezetek, amelyeket egy-egy település, vagy 

településcsoport hozhat létre. A tapasztalatok szerint elsőként olyan településeken kell megalapítani a 

desztináció menedzsment szervezetet, ahol megfelelő a hozzáállás az önkormányzat vállalkozások, lakosság, 

civil szervezetek és egyéb partnerek irányából. A szervezés valószínűleg sikeresebb lesz azokon a településeken, 

ahol viszonylag jelentős mértékű turistaérkezés realizálódott már korábban is, azaz a lelkesedésen túl megfelelő 

mértékű anyagi érdekeltség is kapcsolódik a szektorhoz. 

A TDM rendszer második pillére a térségi-kistérségi szint, ami a helyi szintű TDM-ek non-profit szövetségeként 

értelmezhető. Ez a szint közvetítő szerepet játszhat a helyi és a regionális szervezetek között. Olyan 

térségekben, ahol egyik település sem képes önálló turisztikai terméket kínálni, több település együtt már 

sikeresen vehet részt a versenyben egy-egy speciális szegmensre koncentrálva. 

A térségi szintű TDM-ek alkalmasak arra is, hogy azokat a településeket is bevonják a turizmusba, amelyek 

eddig nem vettek részt benne. 

A harmadik szint a regionális, aminek a feladata a kapcsolattartás a helyi, illetve térségi TDM-ek és a központi 

szint között. Vannak olyan speciális funkciók, amelyek a regionális TDM szervezetek kiemelt feladatai kell, 

hogy legyenek (Lengyel M. 2008): 

• regionális tervezés 

• desztinációs marketing 

• kutatás 

• stratégiai munka 

• szakmai képzések 

• minőségbiztosítás 

• monitoring 

Vannak ugyanakkor olyan feladatok, amelyeket valamennyi szinten működő TDM szervezetnek el kell látnia 

(Lengyel M. 2008): 

• a megfelelő mértékű partnerség létrehozása és menedzsmentje; 

• a körülményekhez alkalmazkodó koordináció; 

• információmenedzsment és kutatás, ami alapja lehet a további turisztikai fejlesztéseknek; 

• a kellő szintű marketing a turisták vonzásához; 

• a helyi körülményeknek és az igényeknek megfelelő turisztikai termékfejlesztés; 

• megfelelő projektmenedzsment, hogy az erőforrások (financiális, humán stb.) optimálisan kerüljenek 

felhasználásra, így sikeres legyen a szervezet; 

• a fejlesztések megteremtése érdekében a beruházások folyamatos ösztönzése; 

• a lehetséges pályázati források lehívása, folyamatos pályázatfigyelés és pályázati menedzsment a források 

bővítése érdekében; 
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• a humán erőforrás menedzsmentje, hogy a munkaerő motivált legyen, illetve a változó külső körülményekhez 

képes legyen alkalmazkodni; 

• a részt vevő szervezetek irányában folyamatos szakmai segítségnyújtás és tanácsadás, ami szükséges a 

professzionális TDM szervezet kiépítéséhez; 

• pontos és folyamatos adminisztráció. 

 

94. ábra: A TDM szervezetek specifikus feladatai a különböző területi szinteken (Forrás: Lengyel M. 2008)) 

Egy adott TDM szervezet létrehozásának kezdeményezése fűződhet akár egy érdekelt önkormányzat, 

vállalkozás vagy egy non-profit szervezet nevéhez is. (97. ábra) Fontos, hogy a szervezők rendelkezzenek a 

kellő elméleti alapokkal, ismerjék a Nemzeti Turizmus Fejlesztési Stratégiát, az Új Széchenyi Terv vonatkozó 

fejezeteit, illetve a TDM-ek működéséről írott szakcikkek és kötetek lényegét. 

A második lépés az érintettek megfelelő tájékoztatása és informálása a turizmus desztináció menedzsment 

lényegéről. A menedzsment eme kezdeti szakaszában egy olyan szervező csoportot kell létrehozni, ami 

lehetőleg tükrözze a majdani TDM tagság összetételét. Ehhez természetesen ismerni kell a térség turizmusában 

működő szervezetek jellegzetességeit. A tájékoztatás megfelelő eszköze lehet egy fórum vagy workshop 

megtartása a következő stakeholderek javasolt részvételével: önkormányzat, vendéglátók, szállásadók, 

információs iroda, utazási iroda, kultúrház, sportegyesület, szakmai és lakossági civil szervezetek, stb. Kellő 

kiindulási alapot jelent, ha 10-15 főt sikerül mozgósítani a projekt eme szakaszában. 

A kialakulóban lévő szervező team működésében és sikerességében fontos, hogy megtalálják a közös célokat, 

amire felépíthetik a szervezési stratégiát. A szélesebb publikumot is tájékoztatni kell a következőkben, amire 

sajtóközlemények, sajtótájékoztatók, fizetett hirdetések, vagy internetes oldalakon megjelenő információk az 

legáltalánosabban elterjedtek. Elképzelhető ugyanakkor ennél sokkal kreatívabb és innovatívabb módszerek 

alkalmazása is a társadalmasításban. Sajnos e sorok írójának tapasztalatai szerint az Internet mindennapi rutinná 

válása miatt az ott megjelenő információk a célcsoportnak csak nagyon kis részét érik el, így nem feltétlenül a 

legalkalmasabb eszköz ez a média egy komoly partneri együttműködés kibontakoztatására. Természetesen, ha 

csak a TDM szervezetek kialakítására szóló pályázati források számlával történő igazolása a célunk, akkor az 

ilyen típusú megoldások tökéletesek, hiszen a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság messzemenően 

elfogadja ezeket. 

Az élő szó, a személyes kontaktus megteremtése tehát semmivel sem pótolható, hiszen egy olyan ágazat 

kiépítésén dolgozunk, ahol a térség emberarcúvá tétele elengedhetetlenül fontos feltétel. 
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Csak a kellő társadalmi támogatás megszerzése és az érintettek információval történő ellátása után kerülhet sor a 

TDM adminisztratív jellegű létrehozására. Ekkor tisztázni kell az alapítással kapcsolatos jogi kérdéseket, mint 

például a szervezet jogi formája, az alapító okirat megfogalmazása, a szerződések megfelelő előkészítése. 

Nagyon fontos kérdés a tagdíjak fizetésének rendezése, illetve a személyi kérdések tisztázása (elnök személye, 

választmányi tagok kiválasztása, a felügyelőbizottság kiválasztása). 

A szervezet jogi formájának tekintetében a partnerség működtetését leginkább egy egyesületi forma (magán- és 

jogi személyek által létrehozott társadalmi szervezet) biztosíthatja, ami azért is előnyös, mert korlátlanul 

bővíthető – azaz újabb tagszervezetek léphetnek be az alapító okirat módosítása nélkül – illetve hozzá többféle 

jogi státuszú szervezet beléphet. Egyesület bármely célra alapítható, de fontos kitétel, hogy elsődlegesen 

gazdasági tevékenységre nem. 

A másik oldalon a mindennapi szakmai ügyek menedzsmentje a profi munkaszervezetre hárul. A 

munkaszervezetet az egyesület alapítja és annak is tartozik felelősséggel a tevékenységéért. A munkaszervezet 

alapítására a szakirodalom kétféle lehetőséget kínál. Az egyik szerint a helyi Tourinform iroda alakul át, ekkor 

annak vezetőjéből a TDMSZ egyesület titkára, a munkaszervezet vezetője, illetve turisztikai menedzser válik. 

A regionális szinten egy önálló non-profit Kft. alapítása ajánlott a munkaszervezet kialakításához, de 

természetesen akár helyi szinten is létrejöhet egy ilyen formátum. Amennyiben a TDMSZ számára jelentős 

bevételt ígérő for-profit tevékenység végzése is perspektivikus, úgy érdemes további profitorientált Kft-t (vagy 

többet) is alapítani. 

A működés szakaszában figyelmet kell fordítani olyan általános menedzsment elvekre, mint például a megfelelő 

munkakörülmények biztosítása, az adminisztráció folyamatosságára, illetve a költségvetés konzisztenciájára. 

 

95. ábra: A Móri Borvidék TDM Egyesület logo-ja (Forrás: http://www.visitvelenceito.hu/mori-borvidek-tdm-

egyesulet-p-1504.html letöltve: 2013. február 17.) 

 

96. ábra: A Szigetköz Turizmusáért TDM Egyesület logo-ja (Forrás: http://www.visitvelenceito.hu/szigetkoz-

turizmusaert-egyesulet-p-1503.html letöltve: 2013. február 17.) 

http://www.visitvelenceito.hu/mori-borvidek-tdm-egyesulet-p-1504.html
http://www.visitvelenceito.hu/mori-borvidek-tdm-egyesulet-p-1504.html
http://www.visitvelenceito.hu/szigetkoz-turizmusaert-egyesulet-p-1503.html
http://www.visitvelenceito.hu/szigetkoz-turizmusaert-egyesulet-p-1503.html
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97. ábra: A TDM rendszer felépítése (Forrás: Lengyel M. 2008) 

 

98. ábra: A Gyógyvizek Völgye TDM Egyesület logo-ja (Forrás: http://www.visitvelenceito.hu/gyogyvizek-

volgye-egerszalok-demjen-egerszolat-turisztikai-desztinacios-menedzsment-egyesulet-p-1461.html letöltve: 

2013. február 17.) 

A TDM-ek legnagyobb pozitívuma, hogy ezek a komplex rendszerek, amelyek sok szereplő összefogásával 

jönnek létre, képesek olyan eredményeket elérni, amelyek a kooperáció nélkül nem alakultak volna ki. Első 

lépésben a hatékony és közös marketing tevékenységgel (természetesen az Internet adta lehetőségek maximális 

kihasználásával). Természetesen a továbbiakban az együttműködés a tervezésben, a fejlesztésben, esetlegesen a 

közös minőségbiztosításban vagy éppen a képzések koordinálásában is megvalósulhat. A desztináció 

versenyelőnyének növelése akkor lehet tartós, ha az elfogyasztott termék után a turisták visszatérnek és a hely jó 

hírét keltik. Ehhez általában egy saját arculat (turisztikai brand) kialakítása szükséges. (Tőzsér A. 2010) (95. 96. 

és 98. ábra) 

A TDM-ben részt vevő önkormányzatok számára fontos pozitívum, hogy a turizmussal kapcsolatos feladatok 

megoldását áttestálhatja az új típusú szervezetre. Másik fontos hozadék, hogy a növekvő turistaforgalom segít a 

http://www.visitvelenceito.hu/gyogyvizek-volgye-egerszalok-demjen-egerszolat-turisztikai-desztinacios-menedzsment-egyesulet-p-1461.html
http://www.visitvelenceito.hu/gyogyvizek-volgye-egerszalok-demjen-egerszolat-turisztikai-desztinacios-menedzsment-egyesulet-p-1461.html
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térség más – eleddig kevéssé hasznosított – erőforrásainak a hasznosításában. Ennek hatására a térségben új 

bevételek realizálódnak, új munkahelyek teremtődnek, növekednek a helyi adóbevételek, illetve hosszabb távon 

a negatív vándorlási tendenciák is megfordulhatnak a térségben. 

A TDM szervezet révén olyan típusú szakmai kompetenciák halmozódnak fel a térségben, amelyek segítenek a 

szektor hosszabb távú térségi működtetésében a biztosabb forgalmon, a több bevételen és ezen keresztül a jobb 

érdekérvényesítésen át. 

 

11. Animáció: A turizmus értéklánca (Dávid L. – Tőzsér A. 2009 alapján) 

11.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben bemutattuk a desztináció menedzsment rendszerhez kapcsolódó alapfogalmakat, illetve a turizmus 

tágabb, humánökológiai szemléletének elvi kereteit. A TDM előzményeként, néhány hazai térségben működő 

önkéntes társulás jellemzőit is bemutattuk. Rámutattunk a TDM szervezetek szerepére a hazai turisztikai 

intézményrendszerben, kiemeltük azokat a pozitív irányú különbségeket, amelyek a hagyományosan működő 

szervezetektől megkülönböztetik őket. A továbbiakban részleteztük a rendszer legfontosabb alapelveit, illetve 

azokat a lépéseket, amelyeken keresztül kialakítható egy-egy ilyen szerveződés. 

Részletesebben, a szakirodalom alapján kitekintettünk a különböző területi szinteken funkcionáló TDM 

szervezetek fontosabb feladataira. 

11.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Definiálja a TDM fogalmát! 

2. Mit tartalmaz az ún. VICE-modell? 

3. Milyen elemeket tartalmaz a humánökológia rendszermodellje? 

4. Mi a TourMIS rendszer jelentősége? 

5. Összegezze a TDM szerepét a hazai turisztikai intézményrendszerben! 

6. Sorolja fel egy desztináció menedzsment szervezet létrehozásának négy alappillérét! 

7. Milyen anyagi erőforrásokra támaszkodhat egy TDM szervezet? 

8. Milyen területi szintű TDM szervezetek különböztethetők meg? 

9. Soroljon fel olyan feladatokat, amelyeket valamennyi területi szinten működő TDM szervezetnek be kell 

töltenie! 

10. Melyek a TDM szervezetek legfontosabb erősségei? 

11.6. 6. Tesztkérdések 

Mit jelent a VICE modellben a 4 betű? 

1. Visitor, Industry, Community, Environment 

2. Versus, Imperium, Change, Energy 

3. Város, Ipar, Cégek, Energia 

4. Valóság, Információ, Célirányosítás, Engedélyezés 

Megoldás: 1 
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Melyek a regionális TDM-ek kiemelt feladatai az alábbiak közül? 

1.  

Megoldások: 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 

12. 11. Hozzáadott érték láncok menedzsmentje és 
helyi fejlesztések 

12.1. 1. Célkitűzés 

Napjainkban a helyi gazdaságfejlesztés egyik legfontosabb eszközévé váltak a helyi hozzáadott érték láncok. A 

gazdasági szereplőkön túl ezekben a rendszerekben a non-profit és a közhatalmi szférák tagjainak részvétele is 

üdvös. A fejezetben bemutatjuk a hozzáadott érték láncokkal kapcsolatos főbb fogalmakat, illetve a hozzáadott 

érték keletkezésével kapcsolatos lehetőségeket. Rámutatunk néhány olyan tényezőre, amelyek jelenléte 

elősegítheti, vagy éppen veszélyeztetheti az ilyen rendszerek létrejöttét. A fejezet végén bemutatunk egy 

lehetséges menetrendet, illetve olyan módszereket, amelyek hasznosak lehetnek egy működő rendszer 

kialakításához, illetve kitérünk a RUBIRES program hazai tapasztalataira is. 

12.2. 2. Tartalom 

Regionális hozzáadott-érték partnerség 

Lehetőségek és buktatók az RVP-ben 

Az RVP fejlesztési fázisai 

Hazai tapasztalatok a RUBIRES programból 

12.3. 3. A tananyag kifejtése 

12.3.1. Regionális hozzáadott-érték partnerség 

Egy-egy termék vagy szolgáltatás előállítása során a regionális hozzáadott érték meghatározható a régióban 

zajló termelési folyamatok értékének a külső input által képviselt értékékkel való csökkentett értékével. 

Napjainkban a lokalitás újrafelfedezése, illetve a helyi gazdaság üzemanyagárak miatti felértékelődése előtérbe 

hozta a helyi gazdaság élénkítésének eszközeit. Egyre fontosabb princípiumokká vált az értékesítési láncok 

lerövidítése, a helyi fogyasztóknak biztonságos és garantált ellátás biztosítása, a helyi közösségek megerősítése 

(pld. a munkahelyteremtésen keresztül), a méltányosság és a szolidaritás értékeinek megerősítése. 

Az Eszterházy Károly Főiskola részvételével zajló RUBIRES (2009-2011) projekt egyik fő célja volt a 

biomassza energetikai hasznosítását lehetővé tevő hozzáadott érték lánc kialakításának vizsgálata. Az ott 

tapasztalt és megtanult elvek és módszerek gyakorlati hasznosítása jelenleg még nem történt meg. 

A regionális hozzáadott-érték partnerség (regional-value-added partnership) (RVP) egy stratégiai szövetség: 

1. egyik részről egy regionális hozzáadott-érték lánc vagy hálózat vállalatai, 

2. a másik részről pedig egy térség a politikai, az közigazgatási és civil társadalmi szereplői között. 

Az RVP célja a regionális hozzáadott-érték fenntartható előállítása a helyi és regionális lehetőségek 

felértékelésével és ebből minden résztvevő számára valamilyen profitot termelni. (99. ábra) 
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99. ábra: Egy regionális hozzáadott érték partnerség vázlata (Saját szerkesztés) 

12.3.2. Lehetőségek és buktatók az RVP-ben 

A vállalatoknak számos előnyük származhat egy RVP-ben való részvételből. Csökkenthetik például a termelési 

költségeket a jobb kapacitás-hasznosításon, közös stratégiák kialakításán illetve közös marketing tevékenységen 

keresztül. Ezen kívül a megosztott befektetések, illetve a know-how csökkenti a kockázatokat. A partnerségből 

kimaradó versenytársakhoz képest rendelkezésre álló jelentősebb készletek, nagyobb és flexibilisebb 

kapacitások, megjavított know-how, jobb termékminőség, erősebb versenyképesség – a versenytársakhoz képest 

növeli a cég lehetőségeit. 

A vállalkozások eredményei javulhatnak a szélesebb használói körön, az alkalmazások új formáin, az új piacok 

megnyílásán és a jobb piaci hozzáférésen keresztül. 

A legfontosabb magyarázat minderre a kölcsönös támogatás lehetősége, ezen kívül a regionális partnerség, ami 

társadalmi elismertséget és elfogadottságot, politikai támogatást és fogyasztói lojalitást, a menedzsment számára 

tehát nyereséget hozhat. Ezen kívül hozzájárulhat a kereslet stabilizációjához és az új piacokhoz való 

hozzáféréshez is a javuló kommunikáción keresztül. 

A régiónak is fontosak az ilyen együttműködések, részben gazdasági (javuló foglalkoztatottság, magasabb helyi 

jövedelmek és hozzáadott érték), részben társadalmi (erősödő társadalmi kohézió és identitás) okokból. 

A gazdasági okok abból fakadnak, hogy a régió lakosságának javuló vásárlóereje a helyi termékekkel párosulva 

pozitív visszacsatolást jelent. A vállalatközi kapcsolatok erősödése import-pótló termelési kapacitások 

megnyílását eredményezi. Az együttműködés lehetővé teszi a gazdasági egységek számára a méretökonómiában 

rejlő lehetőségek kihasználását. Az erősebb helyi gazdasági egységek számára lehetőség nyílik a régión kívüli 

értékesítéseket növelésére (regionális marketing, regionális branding) is. 

A gazdasági és társadalmi szempontokon túl a RVP-k lehetőséget nyújtanak a fenntarthatóság regionális 

dimenzióinak megerősítésére. (8. táblázat) 

8. táblázat: Az RVP fenntarthatóságra gyakorolt hatása 
 

Környezet Kultúra Szervezet 

Megerősíti a regionális anyag-

áramlási ciklusokat és az 

anyagáramlás-menedzsmentet 

Csökkenti a szállítási igényeket és a 

CO2 kibocsátást 

Megnöveli a környezeti felelősség 

érzését, ahogy elismerik 

környezetet mint a regionális 

hozzáadott-érték bázisát 

Megerősíti a regionális identitást 

Megőrzi a kulturális örökséget 

Megőrzi a termelés, a régióra 

jellemző hagyományos rendszerét 

Erős mobilizáció / a regionális 

szereplők részvétele 

A regionális szolidaritás 

megerősítése 

A pozitív gondolkodás és 

optimizmus erősítése 

A regionális társadalmi tőke 

növelése 
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A kultúrtáj megőrzése és 

fenntartása, védelem a használaton 

keresztül 

A regionális kormányzat javítása 

A regionális szervezeti kapacitás 

erősítése 

Saját szerkesztés 

A kép nem volna teljes, ha nem foglalkoznánk azzal, hogy léteznek kockázatok és potenciális szűk 

keresztmetszetek is a regionális hozzáadott-érték partnerségekben. Ilyen például, hogy a koordináció és a 

hálózati menedzsment költségei megemelkedhetnek a komplex döntéshozatali folyamatok és a sok szereplő 

részvétele miatt. Félreértéseket eredményezhet, ha a rendszerben a jogok és a kötelességek nem világosan 

kerültek elosztásra. 

Egy-egy sikeres példa (szervezeti vagy termékinnováció) gyorsan megszüli az utánzókat és a másolókat. Az 

ismeretek és a know-how kiáramlása tehát nagyon nehezen kivédhető jelenség lehet, hiszen a spektrum másik 

végén felmerül a partneri kör tagjai számára a bezárkózás kockázata. 

A partneri kapcsolatok egy szorosabb fokán előfordulhat az egyes partnerek függetlenségének és 

rugalmasságának elvesztése is. A partnerségben részt vevő egyes szereplők nagy függőségbe kerülhetnek a 

csoport más tagjai által. 

Mivel az RVP-k tagjai között a kormányzati szereplők is megtalálhatók, mindig felmerülhet a politikai illúziók 

hajszolásának és a valódi piaci igényekre való figyelem lankadásának veszélye. 

Az együttműködésben rejlő 10 tipikus probléma a következőkben összegezhető 

1. A résztvevő személyek nem tudnak harmonikusan dolgozni egymással, így nem lehet igazi bizalmat 

teremteni 

2. A partnereknek kommunikációs és nyelvi problémáik vannak, félreérthetően kommunikálnak, félreértések 

keletkeznek, amiket nem tudnak megoldani 

3. Érdekeik különböznek: Minden partnernek különféle elvárásai vannak az együttműködés felé 

4. A munkamegosztás, a költségmegosztás körülményei nem elég világosak 

5. A körülmények túlságosan különbözőek: a cégek mérete, a társaságok szerkezete, a vállalati filozófia, a 

mentalitás és a távolság 

6. Az egyik oldal elkötelezettsége gyenge: bürokratikus gondolkodás, az újdonságtól való félelem, a 

döntéshozatal lassúsága, a lehetőségek elhanyagolása és a nem szisztematikus megközelítés 

7. A költség-haszon arány változik a projekt során az egyik partner hátrányára 

8. A partnereknek nincs idejük és személyzetük az együttműködés menedzselésére 

9. A partnerek kommunikációja és teljesítménye nem elégséges 

10. Egyik-másik partner új önálló projektet kezd a megszerzett ismeretekkel 

9. táblázat: Az RVP sikertényezői 
 

Partnerség/Folyamat Piac/Tartalom 

Közös elképzelés Fogyasztói orientáltság 

Előmozdító Nyitottság az innováció felé 

Bizalom/elfogadás Információ 
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Világos, igazolható célok A termékek jó minősége 

Haszon minden résztvevő számára Hatásos és hatékony logisztika és elosztás 

Korai siker Kommunikáció és marketing 

Tanulási hajlam/ értékelés A fogyasztóknak megfelelő ár-teljesítmény arány 

Megfelelő részvétel és erős támogatók Regionális elkülönülés 

Erőforrások/ anyagi elkötelezettség Minőségbiztosítás 

Folyamat-készségek Marketing készségek 

Saját szerkesztés 

Az RVP módszer minden olyan területen alkalmazható (akár a kultúra területén is!), ahol több szereplő részt 

vesz egy bizonyos termék vagy szolgáltatás előállításában. (9. táblázat) Az alkalmazás gyakorlati korlátai a 

következőkben összegezhetők: 

• Igény/piac/fogyasztók: A létező igény, piac és fizetőképes fogyasztók természetesen szükséges faktorok a 

tervezett termék vagy szolgáltatás sikeréhez. A költségtényezőkön kívül azonban lehetnek még más fontos 

tényezők. 

• Régió: Egy RVP a régió erősségein és különleges potenciálján alapul. A hozzáadott-érték lánc szükséges 

fázisainak építőkövei jelen kell, hogy legyenek a régióban 

• Partnerség: Előfeltétele az RVP sikerének a résztvevők képessége és elkötelezettsége az együttműködésre. 

 

100. ábra: A hozzáadott érték partnerségek vizuális megjelenítése kulcsfontosságú – a „TANNO” csoport 

asztala a miesenbachi RUBIRES workshop keretében (Saját fotó) 

12.3.3. Az RVP fejlesztési fázisai 



 Térség- és településmenedzsment 

elektronikus tananyag 3.0 verzió 
 

 134  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nagyon fontos, hogy egy-egy RVP megszervezése során egy sorrendiség betartásra kerüljön. Szükséges, de nem 

elégséges feltétel, hogy a részt vevő vállalatok között kialakuljon egy bizalmi légkör, illetve tudatosuljon, hogy 

együttműködve nagyobb profitra tehetnek szert mint ha külön-külön vennének részt a gazdaságban. A vállalatok 

közötti együttműködésben többféle szint megkülönböztethető: 

1. Egy projekt támogatása kapcsán a RP segíti a szűk keresztmetszetek megszüntetését egy kínálati láncban 

(pld. egy hiányzó feldolgozó fázis pótlása). A résztvevő vállalatok nincsenek igazi partnerségben, de 

korábban már egyeztettek pld. az árakról. 

2. A hozzáadott érték lánc vállalatai együttműködnek és hálózatot hoznak létre. A RP támogatja az egész 

vállalati hálózat kifejlődését jelentős támogatással pld. a hálózati menedzsment segítésével. 

3. A vállalatok nemcsak kooperálnak egymással, de a vállalatok egész hálózata együttműködik a RP-gel a 

pénzügyi támogatáson túlmutatóan is. A RP részt vett pld. a termékekre vonatkozó standard-ek 

meghatározásában és a minőségi kérdések tisztázásában is. 

Ebből a felsorolásból látható, hogy a gazdaságon kívüli erőknek jelentős feladatai vannak a vállalatok 

együttműködésének megalapozásában. 

 

101. ábra: Az RVP kialakításának egy lehetséges forgatókönyve (Saját szerkesztés) 

Az első fázisban a regionális partnerséget kezdeményező szervezet elsősorban a bekapcsolható vállalatokat 

igyekszik kiválasztani. (101. ábra) Ekkor kell azonosítani a különböző potenciális hozzáadott-érték láncokban 

rejlő lehetőségeket és meg kell vizsgálni őket a komplex (tehát nem csupán gazdasági) perspektívából. Ebben a 

fázisban: 

• Meg kell erősíteni a szervezet támogatottságát: Az adott térségben be kell vezetni és elismertetni az RVP 

módszertant, hogy a lehetséges partnerek között ezáltal bizalmi tőkét szerezzen, kezdőtőkét kell mozgósítani 

az első lépések megtételére (saját tőke, illetve pályázatok) 

• Biztosítani kell forrásokat a kidolgozáshoz 

• Azonosítandók az ígéretes hozzáadott-érték láncokat 

• Prioritásokat kell kijelölni az azonosított hozzáadott-érték láncok között 

• Gyors elemzés alá vetni a hozzáadott-érték láncokat 
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• Meghatározni a RVP fejlesztésének elsődleges céljait 

A partnerség kialakításával kapcsolatos kommunikációt nem lehet túlhangsúlyozni. A regionális hozzáadott-

érték láncok aktív támogatásának hasznát, a bennük rejlő lehetőségeket és a megoldandó problémákat 

azonosítani és kommunikálni kell. A kommunikáció során a fókuszt a nyereség oldalra kell helyezni, mint 

például a munkahelyekre és a hozzáadott értékekre, illetve a nem gazdasági oldalra is. Azért hogy világos, 

összehasonlítható, látványos és logikus módon leírhatók legyenek a lehetséges nyereségek, a következő 

módszerek alkalmazása javasolható: 

• hasonló sikertörténetek adaptációja más régiókból, 

• közös projekt-látogatások / terepgyakorlatok más régiókban, 

• illetve a külső előadók bevonása hiszen semmi sem tud úgy meggyőzni mint a siker, illetve senki sem lehet 

próféta a saját hazájában… 

A sikeres kommunikáció segítségével a regionális partnerség a kooperáció egyik vezető erejévé válik. 

A kommunikáció természetesen csak akkor lehet sikeres, ha a tartalmat pontosan és ésszerűen dolgozták ki. Az 

RVP módszer szerint pontosan definiálni kell a felhasználható elképzeléseket. El kell dönteni, hogy a 

hozzáadott-érték láncok támogatása stratégiai-módszertani megközelítést fog-e követni, számos területet érintve, 

vagy egy-egy speciális aktivitásra szorítkozik majd? Lehetséges, hogy már létező és pontosan definiált 

hozzáadott-érték láncokat kell támogatnia a partnerségnek. 

A partnerség regionális beágyazottságának biztosításához meg kell határozni, hogy mely fejlesztési célok, 

aktivitási területek és projektek lesznek támogathatók? Mennyi mozgástér áll rendelkezésre, illetve milyen 

tapasztalatok, szakértői területek és erőforrások vonhatók be a regionális partnerségbe? Milyen vállalatok 

vonhatók be a különböző kapcsolódási pontokon? 

A gazdasági fenntarthatóság szempontjából elengedhetetlen, hogy az RVP építéséhez szükséges forrásokat 

kiszámíthatóak és kitermelhetőek legyenek. A kiadásoknál számolni kell az RVP kiindulási fázisának 

moderálásának és menedzsmentjének költségeivel. Bevételek teremthetők ebben a szakaszban azzal, hogy 

felkeressük a hozzáadott-érték láncban részt vevő vállalkozások menedzsmentjét és meggyőzzük őket a módszer 

hatékonyságáról, illetve arról, hogy vegyenek részt ők is a finanszírozásban. Ki kell dolgozni azokat az 

eszközöket, amelyek az első pilóta projektek kialakításához szükségesek. Ezek olyan projektek kell, hogy 

legyenek, amelyek demonstrálják a RVP-ben rejlő lehetőségeket. Az RVP potenciális „erős embereit” már a 

kezdeti fázisokban (pld. tervezés) azonosítani kell és lehetőleg megszerezni támogatásukat a továbbiakhoz. 

A folyamat második lépésében a partnerséget irányító testület kiválasztja a fejlesztendő hozzáadott-érték 

lánco(ka)t. Ebből a célból azonosítani és priorizálni kell az ígéretes regionális hozzáadott érték láncokat. 

A kiválasztási folyamat különösen fontos, mert a hozzáadott-érték láncok kiválasztásának kulcsszerepe van az 

RVP sikerében és a megcélzott növekedési pálya elérésében. A kiválasztási folyamat két fontos lépésre 

osztható: 

1. Az ígéretes hozzáadott-érték láncok azonosítása 

Ez a lépés időben több szakaszban is megvalósítható, például a regionális fejlesztési koncepció kidolgozása előtt 

vagy után. Többféle módszer is használható ennek megvalósítására. Az erősségek és a gyengeségek elemzése a 

régió gazdaságában a regionális fejlesztési koncepció kialakításának során lehet a kiindulási pont. Abban az 

esetben ha egy regionális fejlesztési koncepció már létezik, akkor az referenciapontként használható és a 

hozzáadott-érték láncokat már az előzetesen meghatározott aktivitási területeken lehet kijelölni. Ebben az 

esetben a hozzáadott-érték láncok egy speciális aktivitási területhez tartoznak. Az aktivitási területeket általában 

nem lehet egyértelműen hozzárendelni egy-egy hozzáadott-érték láncot. Például a falusi turizmus aktivitás 

számos hozzáadott-érték láncot tartalmazhat, mint például kerékpáros turizmus, wellness vagy a kulturális 

turizmus. 

2. Kijelölni a végső hozzáadott-érték láncot 

A hozzáadott-érték lánc meghatározása kulcsfontosságú. Egy ilyen rendszer állhat egy termékből (pld. sonka), 

egy termék-kategóriából (húsipari termékek), illetve termék-skálából (pld. regionális élelmiszeripari termékek) 

vagy akár több termék-skálából is (egy teljes regionális esernyő-szerű brand). A meghatározás nagyban függ a 



 Térség- és településmenedzsment 

elektronikus tananyag 3.0 verzió 
 

 136  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

mérettől, a komplexitástól és a hozzáadott-érték lánc földrajzi vonzáskörzetétől. Minden résztvevő szereplő 

hozzájárul a piacképes végtermék kialakításához és értékének növeléséhez, ezen keresztül pedig a térség 

fejlődéséhez. 

A különböző értékláncok közötti választás nem egyszerű, figyelembe kell venni az egyes opciók mellett 

felsorolható előnyöket és a hátrányokat. Valószínű hogy a különböző láncok eltérnek a regionális 

jelentőségükben és a regionális partnerségben betöltött szerepükben, illetve a növekedés és siker 

perspektívájában is. Az értékelési folyamatban ajánlott egy minél egzaktabb kritériumrendszert kialakítani. 

Alapvető, hogy a hozzáadott-érték lánc által előállított termékre legyen kereslet. 

Egy lehetséges kiválasztási kritériumrendszer tartalmazza a következő szempontokat: 

• a siker perspektívája, 

• a növekedés lehetősége, 

• a rendelkezésre álló előkészületek, 

• a vállalatok érdeklődése, 

• a hozzáadott-érték láncokban rejlő potenciál. 

A kiválasztási folyamatba érdemes a partnerek lehető legbővebb körét bevonni, például egy workshop keretébe. 

A megfelelő lánc kiválasztása után már csak ennek elemzésére kell koncentrálnunk. Azonosítani kell a lánc 

központi vállalatait és szereplőit (core team). Figyelni kell arra, hogy a megcélzott és integrálni kívánt vállalatok 

beilleszthetők legyenek a rendszerbe. Az építkezés kezdőpontja az értéklánc elemzése kell, hogy legyen, aminek 

egy vízió kidolgozása is része. Az elemzésben a következő kérdésekre kell választ adni: 

• Mely fázisokat és tevékenységeket tartalmazzon a lánc amíg a végterméket előállítják? 

• Mely szereplők vesznek részt? Hogyan dolgoznak ezek együtt? 

• Mi biztosítja a lánc további növekedését? 

A láncok elemzésére többféle módszer áll rendelkezésre, de a vizualizáció mindenképpen egy ajánlott metódus. 

Egy vizuális megjelenítés segít ábrázolni a lánc fázisait, a bevont szereplőket, a szűk keresztmetszeteket és 

biztosítja az átláthatóságot. (100. 104. és 105. ábra) Elősegíti továbbá a részletesebb tervezést és a lánc 

optimalizálását, az információ megosztását, partnerek és támogatók szerzését. 

A lánc vizsgálata után optimalizálni lehet a partnerséget a célok és a stratégia pontosításával, a lehetséges szűk 

keresztmetszetek szűkítésével. Fontos elem még a regionális partnerség részvételének meghatározása a 

gazdasági folyamatokban. 

Természetesen a tervezésnek ennek a fázisában még nem állnak rendelkezésre részletes információk. A cél 

ekkor inkább a megcélzott vállalatok szakmai felkészítése az együttműködésre a regionális partnerségen 

keresztül. Éppen ezért azonosítani kell a lánc számára fontos vállalatokat, a partnerség céljait ki kell jelölni és ki 

kell dolgozni a lánc kifejlesztésének lehetőségeit és kockázatait – ha lehetséges, akkor a vállalatok 

nézőpontjából. Így ezen lépések eredménye sokkal inkább köztes és a részleteket a vállalatokkal együtt kell 

majd kidolgozni. 

A részletek kibontása és a vizualizáció kiteljesítése érdekében egy workshopot érdemes tartani, ahol az adott 

terület szereplői tájékozódhatnak, illetve kifejthetik véleményüket. Ez azért fontos, mert nekik van a legtöbb 

ismeretük az adott láncról, amin dolgozunk. Ha a lánc tagjai már benne vannak a partnerségben vagy nagyon jó 

kapcsolatunk van a lánc bizonyos vállalatival, akkor ezeket mindenképpen meg kell hívni. 

A részletes tervezés elengedhetetlen eszköze az ún. regionális hozzáadott érték-lánc térkép kialakítása. A 

térképnek tartalmaznia kell a következő elemeket: 

1. Azok a fázisok és funkciók, amelyek szükségesek a termék vagy a szolgáltatás kialakításához 

2. A cégek, amik nyújtják a különböző szolgáltatásokat 
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3. Vertikális kapcsolatok a vállalatok között 

A lánc alaptérkép létrehozásának lépései a következők: 

1. Azonosítani kell a vevő számára kínált végterméket 

2. Ki kell jelölni a termelési folyamat különböző fázisait, a végtermékből kiindulva visszafelé az első fázisig. 

Mindig a következő kérdésre kell keresni a választ: „Mi történt a termékkel mielőtt elérte ezt a fázist?” 

Fontos, hogy nem szabad túl sok részletre bontani a folyamatot, 7-8 elemnél több megnehezíti az értelmezést. 

(103. ábra) 

3. Azonosítani kell azokat a vállalatokat és a vállalatcsoportokat, amelyek az egyes fázisokhoz szükséges 

funkciókat ellátják. A cégeket párhuzamba kell állítani ezekkel a funkciókkal, de figyelni kell rá, hogy egyes 

cégek részt vehetnek több lépésben is. 

4. Rajzoljuk fel a cégek közötti vertikális és horizontális kapcsolatokat a térképre. (102. ábra) 

Természetesen ez csak egy kezdetleges átnézeti rajz, a döntéshozatal és a tervezési folyamat támogatására, amit 

tovább kell részletezni, hogy azonosítani tudjuk a szűk keresztmetszeteket és egyéb részleteket (10. táblázat és 

106. ábra): 

• Mennyiségek: pld. a vállalatok száma és nagysága, munkahelyek 

• Gazdaság: forgalmi adatok, hozzáadott érték, árak, profit, termelékenység 

• Elhelyezkedés: Mit lehet a régióban és azon kívül tenni? 

• Irányítás: a koordináció és a kooperáció módja a láncon belül 

• Környezet: pld. tanácsadás, finanszírozás, piaci trendek 
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102. ábra: Egy hozzáadott érték lánc térképe (Forrás: Tischer, M. – Wedler, M. 2007) 

 

103. ábra: A hozzáadott érték keletkezésének elvi lépései (Saját szerkesztés) 

10. táblázat: A partnerség építéséhez szükséges gazdasági adatok – egy példa Szlovéniából 
 

    
Income (EUR) 
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Name of company Activity 2006 2007 2008 

Z.M.E.S. d.o.o. Distribution and instalation of 

biomass heating systems 
273.905,00 234.58

9,00 
189.20

0,00 

Žaga Simon Rupnik 

sp. 
Saw 913.972,00 1.318.2

52,00 
458.95

4,00 

Žaga Ohojak, Miloš 

Ohojak sp. 
Saw 850.104,00 984.28

0,00 
797.13

0,00 

Anles d.o.o. Production and distribution 492.940,00 259.04

0,00 
154.81

8,00 

Brst predelava in 

prodaja lesa d.o.o. 

  
453.203,00 866.21

6,00 
986.35

9,00 

Gozdarstvo Fanc 

Urdih d.o.o. 
Services for forestry 385.749,00 419.99

8,00 
455.73

7,00 

Go-les tesarstvo in 

gozdarstvo d.o.o. 

  
122.633,00 128.78

5,00 
118.48

1,00 

Iles d.o.o. Production of furniture 3.977.712,00 4.991.8

17,00 
4.314.5

52,00 

Lesna Bovec d.o.o. Production of furniture 1.371.449,00 1.358.7

72,00 
1.038.7

31,00 

Eko Les Energetika 

d.o.o. 
Distribution and instalation of 

biomass heating systems 
821.473 866.75

8 
1.629.6

35 

Madon les d.o.o. Distribution of wood n.p. 1.803.1

58 
3.118.6

39 

Guliles d.o.o. Production of furniture 430.962 437.63

3 
408.68

6 

Forrás: RUBIRES 
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104. ábra: Egy biomassza-alapú értéklánc logo-ja Németországból (Forrás: RUBIRES) 

 

105. ábra: Egy szlovéniai hozzáadott érték partnerség egyszerűsített ábrázolása (Forrás: RUBIRES) 
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106. ábra: Egy komplex, biomasszára épülő értéklánc ábrázolása Ausztriából (Forrás: RUBIRES) 

12.3.4. Hazai tapasztalatok a RUBIRES programból 

Az Eszterházy Károly Főiskola partnerként vett részt a nemzetközi RUBIRES programban, ahol az egyik cél 

biomassza energetikai felhasználását célzó értéknövelő partnerség kialakítása volt. A célterületül választott Egri 

kistérség adottságai – a kutatások alapján – leginkább a faaprítékra épülő lánc kiépítését teszik lehetővé. (107. és 

108. ábra) A hozzáadott érték partnerség kialakítása felé tett lépések tapasztalatait az alábbiakban összegezzük. 

A nyersanyag előállító szervezetek közül a nagyobb, állami érdekeltségűek könnyebben elérhetők és vonhatók 

be az együttműködésbe. A kisebb szervezetek és magánszemélyek csak jóval kisebb potenciál felett 

rendelkeznek és sokszor bizalmatlanok a partnerség-alapú kezdeményezésekkel szemben. A térség szőlővenyige 

potenciáljának ésszerű energetikai felhasználása ugyanakkor lehetetlen a kisebb szőlősgazdák együttműködése 

nélkül. 

A civil szervezetek sokszor bizalmatlanok a biomassza energetikai célú hasznosítása felé. Szélsőséges 

vélemények szerint az erdők bármilyen kivágása bűn a természet ellen, csak a legenyhébb rekreációs funkciókat 

tudják elképzelni ezeken a területeken. 

A térség önkormányzatai anyagi ehetőségeik szűkössége miatt rá volnának kényszerítve a helyi és olcsó 

energiaforrások nagyobb arányú alkalmazására. Ez az érdekeltség azonban nem mindig fejeződik ki felelős 

gondolkodásban (saját energiafogyasztásuk pontos figyelemmel kísérése) vagy éppen cselekvésben. Anyagi 

lehetőségeik korlátozottak – általában csak pályázati forrásokkal képesek nagyobb beruházásokra. A kisebb 

önkormányzatok jelenleg csak az ötletek szintjén járnak a megújuló energiák ügyében. A szervezetek 

mozgósíthatóságát nagyban korlátozza a bizonytalanság (választások, önkormányzati reform stb.) Hazai példák 

mutatják ugyanakkor, hogy az önkormányzatok akár mint alapanyag előállítók vagy feldolgozók is részt 

vehetnek a láncban. 

Elvileg egy regionális koncepció megalkotása, illetve workshopokon keresztül történő társadalmasítása, esetleg 

személyes tárgyalások lehetnek a rendszer felépítésének fontosabb eszközei. Gyakorlatilag azonban 

tapasztalataink szerint a regionális koncepció nem volt igazán hatásos, a workshopok sem váltották be a hozzá 

fűzött reményeket. Sokkal hatékonyabbak voltak a személyes találkozók, illetve interjúk. A települési vezetők 

elérését a kistérségi tanácsüléseken való rendszeres részvétellel tudtuk biztosítani. A megkeresett potenciális 

partnerek aktivitását csak abban az esetben lehetett volna fokozni, ha aktuális pályázati kiíráshoz való 

csatlakozásra kértük volna fel őket. 
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107. ábra: Az Eger térségében tervezett bioenergetikai hozzáadott érték partnerség egyszerűsített vázlata 

(Forrás: RUBIRES) 

 

108. ábra: Egy lehetséges bioenergetikai hozzáadott érték lánc alapja Eger térségében: faapríték az Egererrdő 

Zrt. felnémeti telepén (Forrás: Egererdő Zrt.) 

 

12. Animáció: Az Egererdő Zrt. faapríték-készítő berendezése működés közben 

12.4. 4. Összefoglalás 
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A fejezetben részletesen bemutattuk a regionális hozzáadott-érték partnerségek kialakításának elméleti alapjait. 

A területfejlesztésben egyre fontosabb cél, hogy egy-egy régió – lehetőségeihez mérten – minél többféle 

terméket saját maga állítson elő. A regionális partnerségek nyugat-európai tapasztalat szerint erre jelentenek 

megfelelő megoldást. A metódus számos előnyt tartogat a benne részt vevő szereplők (cégek, önkormányzatok 

és civil szervezetek) számára. 

A RUBIRES program ajánlásai alapján leírtuk azokat a lépéseket és fázisokat, amelyeken keresztül sikeresen 

létrehozható egy hozzáadott érték partnerség. A fejezet végén rámutattunk néhány olyan tapasztalatra, amelyet a 

RUBIRES program hazai végrehajtásával kapcsolatosan tudtunk leszűrni. 

12.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Melyek a hozzáadott érték partnerség alkalmazásának erősségei? 

2. Melyek a hozzáadott érték partnerség alkalmazásának gyenge pontjai? 

3. Ismertesse az hozzáadott érték partnerség kialakításának egy lehetséges forgatókönyvét! 

4. Milyen szempontok alapján kell kiválasztani a megfelelő értékláncot? 

5. Melyek a hozzáadott érték lánc alaptérkép létrehozásának lépései? 

6. Hogyan jön létre a hozzáadott érték egy termék kialakítása során? 

7. Miért fontos a vizualizáció a partnerség kialakítása során? 

8. Milyen adatok szükségesek a részletesebb hozzáadott érték térkép létrehozásához? 

9. Mely módszereket kell elvileg használni a hozzáadott érték partnerségek létrehozásához? 

10. Mely módszerek alkalmazása bizonyult sikeresnek a hazai hozzáadott érték partnerség kialakításában? 

12.6. 6. Tesztkérdések 

A regionális hozzáadott érték partnerségek hatásait sorolja be a következő kategóriákba! 

1. Megerősíti a regionális anyag-áramlási ciklusokat és az anyagáramlás-menedzsmentet 

2. A kultúrtáj megőrzése és fenntartása, védelem a használaton keresztül 

3. Megerősíti a regionális identitást 

4. Megőrzi a termelés, a régióra jellemző hagyományos rendszerét 

5. Erős mobilizáció / a regionális szereplők részvétele 

6. A regionális szolidaritás megerősítése 

7. Megnöveli a környezeti felelősség érzését, ahogy elismerik környezetet mint a regionális hozzáadott-érték 

bázisát 

8. A pozitív gondolkodás és optimizmus erősítése 

9. A regionális társadalmi tőke növelése 

10. Megőrzi a kulturális örökséget 

11. A regionális kormányzat javítása 

12. Csökkenti a szállítási igényeket és a CO2 kibocsátást 

13. A regionális szervezeti kapacitás erősítése 
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Környezet Kultúra Szervezet 

      

Megoldás: 
 

Környezet Kultúra Szervezet 

1,2,7,12 3,4,10 5,6,8,9,11,13 

Mely kulcsszempontok alapján kell kiválasztani a térségben fejlesztendő hozzáadott érték láncot? 

1. a siker perspektívája, 

2. létező pályázati kiírás 

3. a növekedés lehetősége, 

4. a rendelkezésre álló előkészületek, 

5. a vállalatok érdeklődése, 

6. a konkurencia engedélye 

7. a hozzáadott-érték láncokban rejlő potenciál. 

Megoldás: 1, 3, 4, 5, 7 

13. 12. LEADER akciócsoportok menedzsmentje 

13.1. 1. Célkitűzés 

A leckében áttekintjük a LEADER típusú vidékfejlesztés főbb általános jellemzőit és alapelveit. Bemutatjuk a 

program európai történetének főbb állomásait és elterjedését. A továbbiakban kitérünk a hazai LEADER típusú 

vidékfejlesztési programok különböző ciklusainak bemutatására a kísérleti – hazai finanszírozású – fejezettől a 

legújabb fázisig. A LEADER típusú programok általános jellemzője az alulról építkezés, így a helyi szereplők 

mozgósítása kulcsfontosságú elem a sikeres működéshez. A fejezet végén néhány – a program hazai gyakorlati 

működéséből levonható következtetést teszünk. 

13.2. 2. Tartalom 

LEADER: Vidékfejlesztés új megközelítéssel 

A LEADER megközelítés Magyarországon – kísérleti programtól (2000-2005) az új LEADER-ig (2007-2013) 

A LEADER kulcsszereplői 

Gyakorlati tapasztalatok a hazai LEADER programból 

13.3. 3. A tananyag kifejtése. A lecke elméleti anyagának a 
közlése, úgymint: 

13.3.1. LEADER: vidékfejlesztés új megközelítéssel 

A LEADER rövidítés mögött egy francia nyelvű kifejezés rejlik: Liaison Entre Actions de Développement de l' 

Economie Rurale. Magyarra a következőképpen fordítható: akciók a vidéki gazdaság fejlesztéséért. Angolul 

némiképp másként értelmezik: Links between actions of rural development. Azaz ez utóbbi értelmezés a 
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kapcsolatok fontosságára helyezi a hangsúlyt, ami a menedzsment funkciók kiemelt fontosságát feltételezi a 

program működésében. 

A LEADER, ami közösségi kezdeményezésként kezdte pályafutását, 2007-2013 között az EU Közös 

Mezőgazdasági Politikájában (CAP) található “Vidékfejlesztés” fejezet részeként jelent meg. (11. táblázat) Fő 

célja a vidékfejlesztés szereplőinek motiválása és segítése az együttgondolkodásban és a fenntartható, integrált 

és innovatív fejlesztési stratégia megvalósításában. A LEADER-típusú fejlesztések kulcselemei a következők: 

• Természeti és társadalmi erőforrások bővítése 

• A gazdasági szféra megerősítése 

• A helyi szerveződések fejlesztése 

• A kooperáció elősegítése 

A LEADER támogatja ún. integrált vidékfejlesztési programok kidolgozását a Helyi Akciócsoportok (HACS) 

által. A HACS-ok felelősek a helyi vidékfejlesztési tervek kidolgozásáért, illetve a helyi pályázati rendszer 

kidolgozásáért. Minden projekt, amely részesül a helyi pályázati támogatásokból hozzá kell, hogy járuljon a 

HACS átfogó, stratégiai céljaihoz. Ezen kívül a támogatható projekteknek kis méretűeknek, innovatívaknak kell 

lenniük, illetve pozitív hatással kell, hogy legyenek a területre a társadalmi, gazdasági és környezeti 

fenntarthatóság szellemében. (109. ábra) 

11.táblázat: A LEADER program első három generációja az EU-ban 

Saját szerkesztés a 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm oldal alapján 

http://europa.eu.int/comm/agriculture/rur/leaderplus/index_en.htm
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109.ábra: A LEADER-típusú vidékfejlesztési megközelítés kulcselemei (FVM LEADER Hírlevél) 

A LEADER fontos szerepet tulajdonít a partnerségnek a HACS-ok hálózatának működtetésében, melyen 

keresztül nagy hatékonysággal valósulhat meg a tapasztalatok és gyakorlati ismeretek cseréje. 

A LEADER az Európai Unióban már 20 éve működik (. táblázat), jelenleg már a negyedik fázisát éli. Azok a 

tapasztalatok, melyek a különböző EU tagállamok gyakorlatából származnak segíthetik az újonnan belépett 

országokat olyan vidékfejlesztési metódusok kimunkálásában, melyek sikeresek lehetnek az ő speciális 

körülményeik között. A 2007-2013-as szakaszban, amellett, hogy az EMVA-s fejlesztési pénzek minimum 7%-

át LEADER programra fordítják, a helyi akciócsoportok lehetőséget kaptak a nem csak a LEADER források 

elosztásába való beleszólásba is. 

Az új költségvetési szakaszban a vidékfejlesztési politika negyedik, átfogó tengelye, a többitől eltérő 

megközelítéssel működik. A tengely célja, hogy LEADER szemléletű helyi fejlesztési stratégiák készüljenek és 

működjenek a másik három tematikus tengely céljai közül egynek-egynek, esetleg több tengely céljainak az 

együttes megvalósításában. A korábban közösségi kezdeményezésként sikeres LEADER megközelítés által 

életre keltett helyi akciócsoportok ekkor már a vidékfejlesztés egyik fő intézményét jelentik az EU-ban. 

13.3.2. A LEADER megközelítés Magyarországon – kísérleti programtól (2000-
2005) az új LEADER-ig (2007-2013) 

Az 1990-es évek változásai után az agrárszektor szerepe és jelentősége a gazdaságban jelentősen csökkent 

Magyarországon. Ez a tendencia hasonló a fejlett országokban tapasztaltakhoz. A privatizáció után a termőföld 

kb. 90%-a magánkézbe került. A birtokok nagy részét egyéni gazdálkodók művelik, a termőterület mintegy 

40%-át. Csak nagyon kevés modern, közepes és nagyméretű, megfelelő tőkeellátottságú magángazdaság 

működik. A többség kisméretű farm, melyek piacorientáltsága csak részleges, illetve versenyképessége sem jó, 

ahogyan azt az EU csatlakozás óta eltelt évek fejleményei is mutatják. A termőföld fennmaradó 60%-át a 

korábbi szövetkezetek utódaiként működő Rt.-k és Kft-k művelik, melyek sokszor bérlik a földeket. 
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110. ábra: Vidéki területek Magyarországon (Forrás: Magyarország Vidékfejlesztési Programja, 2000-2006)16 

Az OECD kategória szerint Magyarország területének több mint 96%-a vidékinek számít, a lakosság 75%-a él 

ezekben a térségekben. (110. ábra) A vidéki területek gazdagok a természeti, épített és történelmi örökségben, 

fontos helyi tradíciók léteznek, mint például a kézműipar, vagy a kiskereskedelem. Sajnos azonban a 

munkanélküliségi ráta magasabb, mint az országos átlag. Képzetlen munkaerő, az idős korosztály és a hátrányos 

helyzetű társadalmi csoportok – köztük romák - nagy aránya igen nehéz helyzetben él. Különösen a félreeső 

területeken rosszabb a közszolgáltatásokhoz, infrastruktúrához való hozzáférés, mint a városokban. Az ország 

számos rurális térségének rossz a közlekedési elérhetősége is. 

A másik oldalról viszont meg kell állapítani, hogy a vidéki területek általában jobb helyzetben vannak. 

Viszonylag nagy területek állnak természetvédelmi oltalom alatt a nemzetközi átlaghoz képest. Az intenzív 

mezőgazdasági kultúrák terjedése, a táj nem megfelelő használata azonban fenyegetést jelenthet például a talaj 

fizikai, kémiai és biológiai állapotára. 

Egy LEADER-típusú kísérleti program 2000-ben indult, azzal a céllal, hogy előkészítse a terepet a LEADER 

közösségi kezdeményezés számára. Ebben a programban a fő célok a megfelelő dokumentumok és 

programozási elvek kidolgozása és a helyi, regionális és országos gyakorlati tapasztalatok összegyűjtése voltak. 

A minisztérium fedezte a program költségeinek 100%-át. (A pályázóknak azonban rendelkeznie kellett az egyes 

projektek bekerülési költségének legalább 25%-val.) A kísérleti program két tevékenységre koncentrált: 

• Felkészítő gyakorlatok 

• Helyi vidékfejlesztési tervek korlátozott számban történő megvalósítása 

Az első körben 40 potenciális helyi kezdeményezést választottak ki, figyelembe véve néhány szakmai 

intézmény és non-profit szervezet ajánlását. A második körben 14 helyi kezdeményezést választott ki a 

Minisztériumok Közötti Bizottság. Végezetül 12 HACS hajtotta végre a fejlesztési tervét. Az egy-egy HACS 

számára rendelkezésre álló összeg 25 millió Ft-ot tett ki. A kísérleti program főbb eredményei a következők 

voltak: 

A 12 HACS keretein belül összesen 270 projekt kapott pénzbeli támogatást, melynek eredményei a következők: 

• Hasznos és másutt is felhasználható tapasztalatok kistérségi, regionális és országos szinten 

• Referenciakötet és kacsolódó dokumentumok kiadása 

• Növekvő érdeklődés a vidéki területeken a LEADER + kezdeményezésben való részvétel irányában 

A problémák, nehézségek az alábbiakban összegezhetők: 

• Egyetlen területi szinten sem állt rendelkezésre elegendő humán erőforrás 

                                                           
16A pontos OECD definíció megkülönböztet alapvetően vidéki térségeket (a népesség több mint 50%-a falusi településeken él – a 

népsűrűség kevesebb mint 150 fő/km2), átmeneti területek (a népesség 15-50%-a él falusi településeken) és főleg városi területek (a lakosság 
kevesebb mint 15%-a él falusi településeken) 
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• Tapasztalatok hiánya helyi szinten a közpénzek kezelését illetően 

• Szkepticizmus, a motiváció és a kezdeményezőkészség alacsony szintje 

• A projektkészítés és közösségfejlesztés alacsony szintje 

• Néhány projektgazda pénzügyi és projekt menedzselési fegyelmezetlensége 

• A fejlesztések nem mindig LEADER-típusúak voltak 

Egy nagyon sikeres HACS működött Nógrád megyében a Ménes-patak mentén. (.ábra) A HACS területe teljes 

egészében halmozottan hátrányos helyzetű településekből állt, melyeket egyaránt sújt az elnéptelenedés, a roma 

etnikum magas aránya, a munkanélküliek nagy százaléka, a hagyományos kézműipari tevékenységek, 

mezőgazdaság és a szolgáltatások hanyatlása. Másrészt viszont a régiónak kiváló turisztikai lehetőségei vannak. 

A természeti környezet, az épített, anyagi és szellemi örökség kifejezetten gazdag. A lakosságra jellemző a 

kettős kulturális identitás: palócok és romák. A HACS vidékfejlesztési tervének címe a következő volt: 

„Életmód-rehabilitáció a Ménes-patak menti településeken”. (111. ábra) 

 

111. ábra: A Ménes HACS elhelyezkedése (Saját szerkesztés a LEADER Hírlevél adatai alapján) 

A helyi program középpontjában a roma nem roma együttműködés állt, a fő cél az új munkahelyek teremtése 

volt. Konkrétan öt támogatható pályázati jogcímet fogalmaztak meg: 

• Családi mintagazdaságok kialakítása és fejlesztése 

• Roma mesterembereket befogadó műhely 

• Kézműves falvak – a helyi vállalkozások támogatása a hagyományos kézműipari ágazatokban 

• A régió vonzóereje – két kultúra kínálta értékek 

• Iskola a mezőn és a műhelyben 

A teljes program zárásáig 17 pályázó összesen 24 projektet fejezett be, 25,5 millió Ft pénzösszeget felhasználva. 

A program pozitívhatást gyakorolt a térségre a következő területeken: 

• A helyi identitás megerősítése 

• Párbeszéd kialakítása a helyi kulcsszereplők között 
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• A vállalkozói szellem megerősítése 

• Új társadalmi szervezetek kialakulása 

• Korábbi társadalmi szervezetek új funkcióval való gazdagodása 

A program tágabb következménye, hogy kialakult és széles körben ismertté vált egy új társadalmi-földrajzi 

kategória: “Ménes-patak régiója”. A program ugyanakkor rámutatott arra is, hogy a vegytiszta roma programok 

helyett inkább a roma nem-roma együttműködést kell támogatni. 

Az ország EU csatlakozása után LEADER + programot Magyarországon a Nemzeti Fejlesztési Terv Agrár- és 

Vidékfejlesztési Operatív Programja (NFT I. AVOP) részeként hirdették meg. (. ábra) A magyar LEADER + 

főbb céljai közül az átfogó célok a következőkben foglalhatók össze: 

• A falusi életkörülmények és munkalehetőségek javítása, a jólét növelése 

• Élhető rurális közösségek kialakítása, a szervezetek és a kooperációs képességek javítása 

• Új, fenntartható jövedelemforrások létrehozása 

• Munkahelyek létrehozása és megőrzése 

A LEADER + specifikus céljai az alábbiakban összegezhetők: 

• A gazdasági tevékenységek sokszínűvé tétele 

• A helyi termékek fejlesztése és versenyképességük javítása 

• A helyi lakosság igényeit kiszolgáló, új és jó minőségű szolgáltatások kialakítása 

• Olyan módszerek és lehetőségek kialakítása, amelyek javítják a vidékfejlesztés intézményi hátterét és a helyi 

részvételt 

• Elősegíteni a helyi szereplők fejlesztésekben való részvételét, hogy ezáltal alulról-felfelé kezdeményezéseket 

valósíthassanak meg 

A megvalósításban négy fontos operatív cél fogalmazódott meg: 

• Regionális közösségi együttműködések előkészítése a HACS-ok kialakítására és a valódi LEADER típusú 

munka megvalósítására, hogy ezáltal aktívan és sikeresen vehessenek részt a LEADER+ közösségi 

kezdeményezésben 

• Néhány HACS vidékfejlesztési tervének elkészítése és megvalósítása 

• Az együttműködés fejlesztése a magyarországi vidéki térségek között, illetve a nemzetközi kooperáció 

megvalósítása 

• Az eredmények, tapasztalatok és új ismeretanyagok átadása hálózatfejlesztésen keresztül 

A magyar LEADER + program pályázati felhívása négy támogatható tevékenységet tartalmazott: 

• Képességfejlesztés: Egy oktatási konzorcium (Promei Kht) képzéseket, workshopokat és konzultációkat tart 

minden hazai régióban a potenciális HACS-ok képviselői számára. A Regionális Vidékfejlesztési Hivatalok 

segítették ezen képzések megszervezését és lebonyolítását, melyek legfőbb elvárt eredménye az volt, hogy a 

HACS-ok képesek legyenek elkészíteni helyi integrált vidékfejlesztési tervüket, illetve módszertanilag és 

adminisztratív módon előkészítsék a LEADER-típusú lépések megtervezését és végrehajtását. 

• Integrált vidékfejlesztési stratégiák: A HACS-ok és vidékfejlesztési tervek kialakítása, illetve az elkészített és 

elfogadott tervek megvalósítása. A vidékfejlesztési tervek elő kell, hogy segítsék az együttműködést a 

közigazgatási szervezetek, civil szervezetek és vállalkozások között. A terveknek egy vagy több speciális 

szakterületre, célcsoportra, vagy témára kell koncentrálniuk. A vidékfejlesztési terveknek tükrözniük kell a 

térség főbb jellemzőit – egy SWOT analízist is hozzájuk kellett csatolni – be kell mutatni terv helytállóságát, 

beleértve a társadalmi, gazdasági és ökológiai fenntarthatóságot. A tervezetnek innovatívoknak kell lenniük 
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regionális és LEADER szempontból is. A helyi fejlesztési terv céljai között nem szerepelhetnek olyan célok, 

amelyek megjelennek valamilyen más országos, vagy regionális tervben vagy operatív programban. A 

hagyományosan megkülönböztetett gazdasági ágazatokat együtt kell kezelni a tervben. 

• A HACS-ok közötti hazai és nemzetközi együttműködés támogatása: Közös projektek, technikai 

segítségnyújtás, kiegészítő fejlesztések finanszírozhatók, hogy egyesítsék a mozaikszerűen szétszórt know-

how-t, humán és pénzügyi erőforrásoknak. Az együttműködésben szükséges, hogy legalább egy partner a 

LEADER + kedvezményezettje legyen, csak az ő költségei számolhatók el a program számlájára, illetve azok, 

amelyek a közös promóciót szolgálják. Nem EU tagállamokban is lehet partnerséget építeni, ha ott léteznek 

LEADER-típusú szervezetek, de az ő költségeit az EU nem finanszírozza. 

• Egy országos koordinációs hivatal szervezése, melynek fő tevékenysége a HACS-ok információ-, tapasztalat- 

és ismeretcseréjét megvalósító rendszerbe történő szervezése. Ez a szervezet gyűjtötte össze, elemezte és 

terjesztette az információkat, adott technikai segítséget a helyi és nemzetközi együttműködés 

megvalósításához. Minden olyan HACS, amely pénzügyi támogatásban részesült, kötelező módon aktívan 

részt kellett, hogy vegyen a hálózatban. A szervezetnek létezik egy, az egész EU-ra kiterjedő mintaképe, 

melyet az EU Bizottság szervezett, ez az ún. „Contact Point”, vagy „Observatory”. 

Elsőként, 2005 első felében a képző szervezet oktatói képzéseket tartottak a LEADER + program általános és 

speciális kérdéseiről a potenciális HACS-ok képviselőinek. Erre az alapra építve megszerveződhettek a HACS-

ok és kidolgozhatták a helyi vidékfejlesztési tervek vázlatát. Ezeket a vázlatokat nyújtották be az FVM 

Regionális Vidékfejlesztési Hivatalokhoz, ahol az illetékesek és a Döntés-előkészítő Bizottság értékelték azokat, 

mely bírálatokra alapozva hozta meg döntését az Irányító Hatóság vezetője. 

Az első forduló győztesei további oktatásban és technikai segítségnyújtásban részesültek az általános tervezés, 

közösségtervezés, partnerség és hálózatfejlesztés szakterületeken. Konkrét információkat is kaptak a program-

menedzsmentről és az adminisztrációról. Ezeknek a képzéseknek a fő célja a minél jobb helyi vidékfejlesztési 

tervek kidolgozása. A második körben kidolgozott és benyújtott részletes vidékfejlesztési terveket ugyanazok a 

hivatalos szervek értékelték, amelyek az első forduló vázlatait. Országszerte 67 győztes HACS-ot választottak ki 

végső győztesnek 2006 márciusában. 

Ezek a csoportok egyenként kb. 100 millió Ft-ot kapott a halmozottan hátrányos helyzetű (társadalmilag-

gazdaságilag elmaradott, ipari szerkezeti válságban lévő) területeken, a többi térség pedig egyenként mintegy 90 

millió Ft-ot. 

A 2007-2013-as ciklusban 96 LEADER Helyi Akciócsoport alakult hazánkban. A részükre folyósított támogatás 

nagyságrendileg volt nagyobb, mint az előző szakaszban. A közösségekben összesen 12000-nél több szervezet 

került regisztrálásra, összesen 3021 érintett településről. (112. és 113. ábra) 
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112. ábra: LEADER akciócsoportok a 2007-2013-as szakaszban Magyarországon (Forrás: www.umvp.eu) 

 

113. ábra: Az Ipoly-menti Palócok LEADER Közösség logo-ja (Forrás: www.palocok.com letöltve: 2013. 

február 23.) 

http://www.palocok.com/
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114, ábra: A megújuló energiaforrások hasznosítása a LEADER program egyik fontos eleme lehet: A BÜKK 

MAK Egyesület telephelye Bükkaranyoson (Saját fotó) 

13.3.3. A LEADER kulcsszereplői 

Egy HACS optimális esetben az adott terület társadalmi és gazdasági szereplőinek kiegyensúlyozott és 

reprezentatív metszete. Tagjai a térség lakosságából, a területen működő vállalkozások, társadalmi szervezetek, 

alapítványok, egyházak, széles körben elismert személyek és a helyi önkormányzatok. (114. ábra) 

A HACS-okat földrajzilag folytonos területen elhelyezkedő, szomszédos falusi települések együttműködésével 

lehet létrehozni, ahol a részt vevő települések társadalmilag-gazdaságilag homogén egységet alkotnak. Fontos 

megjegyezni, hogy nem szükséges, hogy a tagok ugyanannak a statisztikai kistérségnek, megyének, vagy 

régiónak a tagjai legyenek. Szigorú kitétel azonban, hogy egy település csak egyetlen HACS tagja lehet. 
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115. ábra: A LEADER + program jogosult települései Magyarországon 2005-ben (Saját szerkesztés a LEADER 

+ Pályázati felhívás 4. melléklete alapján) 

Egy HACS területén élő népesség a magyar szabályozás szerint 10.000 – 100.000 fő között lehet, ez alól 

azonban vannak kivételek. Azokban a megyékben, ahol a településszerkezetben jelentős a kis települések száma 

(Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Győr-Moson-Sopron, Somogy, Tolna, Vas, Veszprém és Zala) a minimum 

létszámot leszállították 5.000 főre. A HACS-ok tagjai azok a települések lehetnek, amelyek lakossága kevesebb, 

mint 10.000 fő, vagy népsűrűségük kevesebb, mint 120 fő/km2. (115. ábra) 

A LEADER + idején a HACS-ok olyan szervezetek voltak (9-25 taggal), amelyekben a tagok a konzorciumi 

szerződés aláírásával kinyilvánították azon szándékukat, hogy együtt fogják végrehajtani a helyi vidékfejlesztési 

tervet a szabályoknak megfelelően és a lehető leghatékonyabban. A HACS belső szerkezetét, működési 

szabályait úgy kellett kialakítani, hogy biztosítva legyen a tagok eltérő érdekeinek egyensúlya. A tagok 

természetesen csak helyi lakosok, vagy a területen működő szervezetek lehettek. 

A pályázatban a HACS-oknak meg kellett nevezniük azt a szervezetet (Helyi Bíráló és Monitoring Bizottság – 

HBMB), ami meghozza a döntéseket. Ez a HBMB esetleg lehetett maga az egész HACS is, azonban célszerűbb 

egy szűkebb, működőképesebb testületet létrehozni a HACS keretein belül. Ennek a szűkebb szervezetnek a 

tagjai azonban kötelezően legalább 50%-ban a társadalmi és gazdasági partnerek közük kellett, hogy 

kikerüljenek. Erre azért volt szükség, hogy a települési önkormányzatokon kívül a többi szervezet is tevőlegesen 

részt vehessen a döntéshozatalban. 

Hogy biztosítva legyen a HACS napi normális működőképessége, szükség volt egy adminisztratív szervezet 

(gesztor) kiválasztása. A gesztor felelt a pályázatok kezeléséért (befogadás, értékelés), a költségvetés 

figyelemmel követéséért, a monitoringért. A gesztor szervezetnek a HACS tagjának kellett lennie, de a HBMB-

ben nem bírhatott tagsággal. (116. ábra) 
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116. ábra: Egy idealizált HACS organogramja (Forrás: http://www.sze.hu/etk/_palyazatiras/22_leader+.ppt) 

Az új szakaszban (2007-2013) a LEADER csoportok mellett eleinte Helyi Vidékfejlesztési Irodák működtek, 

amelyek a helyi csoportok megalapításának és menedzsmentjének segítői voltak. A csoportok önálló jogi 

személyiséggel rendelkező egyesületként funkcionálnak. A korábbi szakaszokhoz képest nagyobb területi 

kiterjedés és népesebb tagság jellemzi őket. Ennek magyarázata az, hogy a forrásokat az egyes közösségek 

népességszáma alapján osztották el. 

13.3.4. Gyakorlati tapasztalatok a hazai LEADER programból 

E sorok írója a LEADER kezdeményezést már korán, 2003-ban megismerte a „Taking Charge” című 

nemzetközi vidékfejlesztési szimpóziumon Invernessben. A hazai LEADER+ kibontakozását az Eger Térsége 

Helyi Akciócsoport tervezési munkacsoportjának tagjaként élte meg. Az új ciklusban közvetlenül a Hortobágyi 

HACS tervezésében, kutatóként és egykori, a diplomaszerzés után LEADER csoportokban dolgozó tanítványok 

mentoraként is kapcsolatban maradt a programmal. 

Ilyen előzmények után a program hazai megvalósulásáról néhány tanulságot szeretnénk közreadni, melyek 

remélhetőleg hasznos adalékot jelentenek a jövendő LEADER menedzsereknek. 

A helyi közösségek szervezésében fontos alapelv a különböző szférák (önkormányzatok, civilek, vállalkozások) 

szereplőinek megszólítása. A tapasztalatok szerint esetenként ez csak szimbolikus, azaz a részt vevő pld. 

önkormányzatok, hogy teljesíteni tudják a jogszabályi kötelezettségeket „beszerveznek” még „látszólagos 

tagnak” civileket vagy vállalkozásokat. Ezektől a „tagoktól” ugyanakkor nem várhatunk valódi aktivitást, 

fejlesztési ötleteket és főként megvalósítható pályázatokat sem. 

A helyi vidékfejlesztési stratégia (HVS) megfelelő kidolgozása jelenti a közösség sikerének alapját. Ez azt 

jelenti, hogy nemcsak papíron kell követni a javasolt módszertant (aláírt jelenléti ívek, fotódokumentált 

workshopok stb.), hanem valódi eszmecserét, vitát kell folytatni a legfontosabb helyi társadalmi csoportokkal 

(idősfórum, fiatalok fóruma, pedagógusfórum, vállalkozói fórum stb.). „A terv semmi, a tervezés minden.” Ez 

az idézet Dwight D. Eisenhower amerikai elnöktől származik és jól kiemeli a probléma lényegét. 

http://www.sze.hu/etk/_palyazatiras/22_leader+.ppt
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A nem megfelelően végigvitt tervezési folyamat következménye aztán, hogy például vannak olyan kiírások, 

amelyekre nem érkeznek pályázatok. Olyan fejlesztési célok szerepelnek tehát a HVS-ben, amelyeknek nincs 

gazdája a térségben. (117. ábra) 

 

117. ábra: A HPME módszer által egységesített LEADER stratégiák katalógusa (Forrás: MVH) 

Az egyik legfontosabb alapelv a helyi menedzsment és döntéshozatal, amivel elvileg nem áll szemben az a tény, 

hogy a vidékfejlesztési tárca illetékes a szerződések formai szentesítésében. Ettől a helyi döntés még nem volna 

megkérdőjelezhető. A nyertes akciócsoportok kiválasztásában a hazai LEADER+ ciklusban ugyanakkor sajnos 

sokszor nem csupán szakmapolitikai tényezők játszottak szerepet. 

A hazai elmaradott vidéki térségekben működő akciócsoportok számára kulcsfontosságú lehet, hogy a 

rendelkezésre álló forrásokat nagy hatékonysággal tudják lekötni. Sajnos a pályázók önrészének biztosítása 

jelentős problémákat jelenthet, így a pályázati kiírásokban feltüntetett támogatási intenzitás mértékének 

meghatározása igényli a finomhangolást. 

A támogatható projektötletek innovatív jellege ugyancsak európai előírás, aminek tartalma azonban vitatott. 

Nehéz megtalálni a mértéket a két szélsőség, azaz innovatív az, ami másutt még nem létezett, illetve a minden 

annak számít, ami még a térségben eddig nem létezett. A kérdés eldöntésében az európai és nemzeti irányelvek 

mellett figyelembe kell venni a helyi véleményeket is. (Heanue, K. 2010) 

A LEADER egyik varázsa, hogy a látens helyi erőforrások mozgósítása már viszonylag kis összegű 

támogatások segítségével is megvalósítható. Ezt számtalan sikeres mikro-méretű projekt sikere bizonyítja tőlünk 

északra és nyugatra. A hazai szakértők egy része ugyanakkor más véleményen van, nevezetesen, hogy a kis 

összegű támogatásokkal nem érhetünk el átütő sikereket.17 A magyar álláspont változatlanságát tükrözi a 

tervezett 2013-as LEADER rendelet 4. § (2) pontja is: (119. ábra) 

„Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el az 1 000 000 forintot.” 

Ezzel pont azokat a mikro-projekteket zárják ki a támogathatók köréből, amelyek sokszor egy-egy vidéki 

térségben segítenék a helyi lakosság fejlődését. 

Fontos szempont a LEADER közösségek területének lehatárolásakor, hogy elvileg – a települési határok 

kivételével – nem kell kötődniük a közigazgatási határokhoz. E sorol írója még a LEADER+ pályázatok 

megszületésekor volt fültanúja, amikor egy minisztériumi tisztviselő ezt nyilvánosan elismerte, majd 

sejtelmesen hozzátette: „Természetesen a hatóság főleg azokat a szerveződéseket fogja támogatni, amelyek 

tiszteletben tartják a határokat.” 

                                                           
17A szerző szem- és fültanúja volt egy éles vitának a 2010-es pécsi nemzetközi RSA konferencián, amikor a magyar előadó ilyetén 
kijelentését igyekezett cáfolni az idézett írországi szakember. 
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Ennek megfelelően, ha a térképre nézünk, számos olyan közösséget találunk, amelyek talán túlságosan is 

tiszteletben tartják az adminisztratív határokat. Ez a tény akkor válik feszültség forrásává, ha átgondoljuk hogy a 

mai közigazgatási határok gyakran nem esnek egybe a természet, a gazdaság vagy a társadalom által képviselt 

határokkal. 

A LEADER-ben való részvétel lehetősége szigorú népességföldrajzi feltételekhez kötött. A résztvevő 

településnek vagy 10 ezer fő alatti népességszámúnak, vagy ennél népesebb település esetén 120 fő/km2-nél 

alacsonyabb népsűrűségűnek kell lennie. Létezhet ugyanakkor olyan kisváros, melynek népessége meghaladja a 

lakosságszám korlátját és a népsűrűsége is felülmúlja a limitet. A szerző szülővárosa, Tiszaföldvár pontosan ez a 

kategória, mégis jellegét tekintve igazi mező-, sőt agrárváros. A tőle északra fekvő Martfű, számos nagyüzem 

telephelye, az épített környezetet tekintve is igazi iparváros ugyanakkor, mivel lakosságszáma 10.000 fő alatti, 

elvileg LEADER település lehetne. Megállapítható, hogy az egyszerű statisztikai lehatárolás nem minden 

esetben találkozik a komplex valósággal. (118. és 119. ábra) 

 

118. ábra: Tiszaföldvár – város széle belvíz alatt, kisváros, ami kimaradt a LEADER programból (Saját fotó) 

Egy-egy ilyen, a helyi összefogásra és a közösség aktív részvételére építő vidékfejlesztési eszköz működésénél a 

bizalmi tőke, a baráti-partneri kapcsolatok elsődleges fontosságúak. Célszerű tehát, ha a kialakuló helyi 

közösségek EU költségvetési és LEADER ciklusokon keresztül azonos területi keretek között tudnak működni. 

Ez a kontinuitás biztosítani tudná a hosszabb távú célok megvalósulását és a helyi identitás, mint tőke 

megerősödését. (120. ábra) Ha megnézzük a LEADER-szerű programok területi kiterjedését bizonyos hazai 

térségekben, megállapíthatjuk a területi kontinuitás hiányát. (Tácsik B. 2009) 
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119. ábra: Elvileg LEADER résztvevő lehetne: Martfű új városközpontjával és egyik régi ipartelepével (Forrás: 

www.viragosmagyarorszag.hu letöltve: 2013. február 23.) 

 

http://www.viragosmagyarorszag.hu/
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120. ábra: A hazai vidékfejlesztés új arca, a Darányi Ignác Terv projektlogo-ja: új arc vs. kontinuitás? (forrás: 

www.kormany.hu letöltve 2013. február 20.) 

 

13. Animáció: LEADER-szerű együttműködések a Belső-Cserhát térségében 

13.4. 4. Összefoglalás 

A fejezetben áttekintettük a LEADER típusú vidékfejlesztési program európai történetét a kezdetektől 

napjainkig. Megállapíthatjuk, hogy egy kezdeti, a vidéki perifériák újszerű fejlesztését tesztelő 

kezdeményezésből egy, a hivatalos vidékfejlesztési politika integráns részét képező programmá vált. 

Magyarországon már a csatlakozás előtt létezett LEADER-szerű program, majd 2004 után hazánk is 

csatlakozott az európai kezdeményezéshez. A program hazai megvalósítása ugyanakkor néhány olyan 

sajátosságot is tartalmaz, amely nem biztos, hogy előnyösen befolyásolja a LEADER sikerét. 

13.5. 5. Önellenőrző (nyitott) kérdések 

1. Mit jelent a LEADER rövidítés? 

2. Melyek a LEADER megközelítés fő alapelvei? 

3. A 2007-2013-as szakaszban mi jellemzi a LEADER programot Európában? 

4. Mi jellemezte a kísérleti LEADER programot Magyarországon? 

5. Milyen sajátosságokkal bírt a LEADER+ hazánkban? 

6. Milyen típusú szereplők alkotják a helyi akciócsoportokat? 

7. Melyek voltak a LEADER+ program főbb szervei? 

8. Milyen népességstatisztikai korlátai vannak a LEADER-ben való részvételnek? 

9. Mi a támogatható projektek alsó határa (Ft-ban) 2013-ban? 

10. Mit jelent az innovativitás fogalma a LEADER-ben? 

13.6. 6. Tesztkérdések (2-3 eldöntendő, párosításos, 
feleletválasztásos) 

Melyik európai LEADER szakaszhoz kapcsolhatók az alábbi megállapítások? 

1. 1991 és 1993 között zajlott 

2. 1994 és 1999 között zajlott 

3. 2000 és 2006 között zajlott 

4. 400 millió ECU összköltséggel jellemezhető 

5. 1,7 milliárd ECU összköltséggel jellemezhető 

6. 2,02 milliárd euro összköltséggel jellemezhető 

LEADER I: 

LEADER II: 

LEADER+: 

http://www.kormany.hu/
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Megoldások: 

LEADER I: 1, 4 

LEADER II: 2, 5 

LEADER+: 3, 6 

Melyek NEM LEADER alapelvek? 

1. Helyi finanszírozás és menedzsment 

2. Innováció 

3. Szubszidiaritás 

4. Hálózat és kooperáció 

5. Térségi szemlélet 

6. Demokratikus centralizmus 

Megoldás: 3, 6 

14. Irodalomjegyzék 
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