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Témaválasztás indoklása 
 

A globalizáció illetve az európai integráció hatására a különböző országok 

szubnacionális kormányzati szintjein is egyre erőteljesebben érzékelhető az európai dimenzió. 

A folyamatosan változó körülmények között egyre nagyobb szerepet kap az önkormányzatok 

egymástól való tanulási folyamata, ezért nem meglepő, hogy világszerte partnerségeket 

alakítanak ki, melyek a nemzetközi együttműködés új formáit jelentik. E folyamatok 

természetesen a hazai önkormányzatok és önkormányzati érdekszövetségek tevékenységét is 

befolyásolják.   

Dolgozatom
1
 témája az európai önkormányzatok egymással történő kapcsolatépítése, 

főként annak elemzése, hogy a hazai önkormányzatok miként vesznek részt, hogyan tudják 

„használni” ezeket az együttműködéseket.  

Témaválasztásom oka, hogy az önkormányzatok között kialakuló és működő 

hálózatok számos lehetőséget kínálnak az önkormányzatok számára. Kiemelt jelentősége van 

ezeknek az új típusú együttműködéseknek a tapasztaltcsere, „jó gyakorlat” átvétele 

szempontjából. A hazai önkormányzatok viszonylag kevés tapasztalattal rendelkeznek a 

kapcsolattartás e formájának gyakorlásában. Az ilyen jellegű önkormányzatok közti európai 

hálózatokban való részvétel mechanizmusait, az abban rejlő lehetőségek kihasználását illetően 

hazánk önkormányzatai jelenleg tanulási szakaszban vannak.  

Dolgozatom elméleti hátterének az europaizáció valamint a többszintű kormányzás 

rendszerét tekintem, az önkormányzatok hálózatosodását az europaizáció egyik eszközeként 

értelmezve. A szubnacionális szint europaizációja illetve a többszintű kormányzás bizonyos 

aspektusai
2
 egyrészt magyarázzák az unió hatására történő helyi szintű változásokat, másrészt, 

rávilágítanak az önkormányzatok európai politikákra gyakorolt befolyásolási képességére. 

Mindez nélkülözhetetlen az önkormányzatok európai együttműködéseinek, 

„hálózatosodásának” tárgyalásához.  

                                                 
1
 A disszertáció az Európai Unió és Magyarország támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú „Nemzeti Kiválóság Program – 

Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia 

program” című kiemelt projekt támogatásával készült. 
2
 A többszintű kormányzás dolgozatom szempontjából annyiban releváns, hogy az európai önkormányzatok 

hogyan próbálnak részt venni az európai kormányzásban, például azzal, hogy egymással szoros hálózatokat 

hoznak létre és ezzel erősítve érdekképviseleti esélyeiket. 
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A disszertáció célkitűzése az önkormányzati hálózatosodás jelenségének, az 

önkormányzatok új szerepének bemutatása, továbbá a magyar önkormányzatok európai 

hálózatokban való részvételi lehetőségeinek, illetve a részvétel eddigi eredményeinek 

ismertetése és elemzése.  

Az önkormányzatok közti „hálózatok” fogalmát általánosan használom valamennyi 

ilyen jellegű együttműködés összefoglalására.
3
 Értekezésemben azokra a hálózatokra 

összpontosítok, amelyek az európai önkormányzatok érdekképviseleti esélyeit erősíthetik, 

vagyis a tematikus, illetve a nemzetközi önkormányzati szervezetek
4
 keretén belüli 

együttműködésekre. 

Hipotézisek  

1. Az európai önkormányzatok között kialakuló hálózatok tevékenysége a legtöbb 

esetben tapasztalatcserére korlátozódik. Ennek oka, hogy rendkívül különböző az 

önkormányzatok mozgástere, amelyet államaik belső struktúrája határoz meg, eltérő a 

pénzügyi függetlenségük foka, adminisztratív kapacitásaik, valamint kormányzási 

struktúrájuk.  

2. A magyar önkormányzatok nem tartják fontosnak az európai önkormányzati 

hálózatokhoz való csatlakozást. A hazai önkormányzatok nem ismerték még fel kellő 

mértékben a hálózatosodásban rejlő lehetőségeket, az önkormányzatok 

hálózatosodásának folyamata a résztvevőktől folytonos tanulást igényel, amelynek 

hazánk önkormányzatai az elején járnak. 

                                                 
3
 Testvérvárosok között kialakult hálózatok, határon átnyúló együttműködések, tematikus hálózatok, nemzetközi 

önkormányzati szervezetek keretén belüli együttműködések. 
4
 Például: Európai Régiók Gyűlése, Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa, Helyi és Regionális 

Hatóságok Kongresszusa, A Középszintű Helyi Önkormányzatok Európai Konföderációja, EuroCities, 

Középvárosok hálózata, Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa 
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Kutatói kérdések  

 

A kutatómunka kezdetén számos kérdés fogalmazódott meg, amelyek tisztázását a tervezett 

kutatástól reméltem. A dolgozatban bemutatott vizsgálatok arra irányultak, hogy minél 

teljesebb képet kapjunk az európai önkormányzatok hálózatos együttműködéseinek 

kialakulásáról, fejlődéséről, legfőbb céljairól valamint arról, hogy Magyarország hogyan 

kapcsolódik be a nemzetközi önkormányzati hálózatok vérkeringésébe. A kirajzolódó 

végeredmény alkalmas lehet a meglévő ismeretek bővítésére arra vonatkozóan, hogy:  

 Önkormányzataink milyen intenzitással működnek közre az európai 

önkormányzatokat tömörítő szervezetekben, hálózatokban?  

 Milyen előnyökkel járhat a hálózatosodás a magyar önkormányzatok számára? 

 Milyen tényezők szükségesek egy hálózat keretében való sikeres együttműködés 

megvalósításához és ehhez milyen változtatásra lehet szükség a magyar 

önkormányzatok esetében? 

 Milyen irányú fejlődés várható a jövőben a magyar önkormányzatok hálózatokban 

való részvételét illetően? 

Módszer 

A téma feldolgozása különböző módszerek alkalmazását teszi lehetővé és szükségessé. 

Az önkormányzatok „nemzetköziesedésének”, europaizációjának, önkormányzatok közti 

hálózatok kialakulásának vizsgálata leíró jellegű, mely másodlagos szakirodalmi forrásokra 

épül.  Tekintettel a téma újdonságára és folyamatosan változó jellegére, fontos szerepet kapott 

a hálózatok és az Európai Unió honlapján található információk, dokumentumok feldolgozása 

valamint a hálózati tagsággal rendelkező önkormányzatok honlapjainak tanulmányozása. 

A hazai önkormányzatokra vonatkozó empirikus kutatás országos online kérdőíves 

felmérés alapján zajlott, melynek keretében külön kérdőív készült a települési illetve a megyei 

önkormányzatok számára.
5
 A települési önkormányzatokhoz a kérdőívet 2012 januárjában a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége segítségével juttattam el.  A TÖOSZ 

                                                 
5
 A kérdőívek megtalálhatók a dolgozat mellékletei között.  
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tagjain kívül a kérdőívet megkapták még a megyei jogú városok, valamint a fővárosi 

kerületek.  

A kérdőívek visszaérkezési aránya módszertanilag indokolttá tette a kvantitatív 

kérdőíves felmérés kvalitatív interjús vizsgálattal történő kiegészítését.
6  

A kutatás nehézségei: 

Az önkormányzatoknak egy hónap állt rendelkezésre az online kérdőívek kitöltésére. 

A többszörösen kitolt határidő lejártáig 263 önkormányzat töltötte ki a kérdőívet, ami 15, 9 

százalékos visszaküldési arány. Önkitöltős kérdőívekről van szó, a visszaküldési arány a 

módszer jellegéből fakad. A kérdőív ebben az esetben tehát nem reprezentatív. Ennél 

magasabb visszaküldési aránnyal számoltam, bár a visszaküldött kérdőívek is számos érdekes 

információt tartalmaztak az önkormányzatok nemzetközi kapcsolatépítéséről, melyek 

segítségével egyfajta tendencia szépen kirajzolódik.   

A megyei önkormányzatoknak szintén egy hónap állt rendelkezésre az online 

kérdőívek kitöltésére, melyet 2012 áprilisában kaptak meg. A kérdőívet 12 megyei 

önkormányzat töltötte ki,
7
 ami 63,12 százalékos visszaküldési arányt jelent.  

Nehezítette a kutatást, hogy a vizsgált önkormányzatok honlapjai nem tartalmaznak 

naprakész információkat az európai hálózatokban való részvételéről, sok esetben egyáltalán 

nem áll rendelkezésre információ.  

Az interjús vizsgálatok tekintetében nem minden esetben ment gördülékenyen a 

személyes találkozók egyeztetése. Előfordult, hogy az interjú egyeztetését az önkormányzati 

vezetés és az egyetem közötti hivatalos levelezés, „engedélykérés” előzte meg, majd az ennek 

nyomán elküldött írásbeli válaszban a hálózati együttműködések belső működéséről, 

kihívásairól érdemi információkkal nem szolgáltak.  

 

                                                 
6
 Azokban a városokban készültek az interjúk, melyek részt vesznek önkormányzati hálózatban: 

Hódmezővásárhely, Pécs, Szeged, Debrecen, Szigetvár, Budapest, Tatabánya, Miskolc, Várpalota 
7
 Somogy Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Vas Megyei Önkormányzat, 

Tolna Megyei Önkormányzat, Nógrád Megyei Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei 

Önkormányzat, Zala Megyei Önkormányzat, Pest Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei Önkormányzat  
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Szerkezet 

Tartalmilag a dolgozat két nagyobb egységre tagolódik, szerkezetét tekintve hét 

fejezetből áll.  

Az első szakaszban (I-III. Fejezet) az önkormányzatok közti hálózatok elméleti kereteinek 

elemzésére kerül sor, amely magában foglalja a szubnacionális europaizáció és a többszintű 

kormányzás jelenségét, valamint a hálózatok különböző típusainak ismertetését. Itt kerül sor 

nemzetközi hálózatok bemutatására a globálistól az európai szintű szervezetekig, 

megkülönböztetve a többszintű kormányzás szempontjából releváns együttműködéseket
8
 

azoktól, amelyek szakpolitikai, alkalmi jellegűek.
9
 Külön figyelmet szentelek a Régiók 

Bizottságára, mely az önkormányzatok intézményesített képviseletét jeleníti meg az Európai 

Unió struktúrájában.
10

  

A második egység a magyar vizsgálatok eredményeit mutatja be, (IV-V. fejezet) 

elemezve a megyei valamint a települési önkormányzatok által kitöltött kérdőíveket és a 

kapcsolódó interjúkat, mind a hálózatokban közreműködő önkormányzatok, mind pedig a 

Települési Önkormányzatok Országos szövetségének szemszögéből. Külön fejezetben kerül 

ismertetésre Várpaolota nemzetközi kapcsolatait bemutató esettanulmány, a város e területen 

illetékes szakreferensével készült interjú alapján.   

A dolgozat záró (VI.) fejezetében kutatási tapasztalataimat összegzem, a disszertáció főbb 

megállapításait gyűjtöm össze, valamint ennek alapján fogalmazom meg javaslataimat.  

                                                 
8
 Pl.: Európai Régiók Gyűlése, Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa, Helyi és regionális Hatóságok 

Kongresszusa, A Középszintű Helyi Önkormányzatok Európai Konföderációja. Ezekhez a szervezetekhez csak 

önkormányzati érdekszövetségen keresztül lehet csatlakozni. Kérdőívemben is külön kezeltem őket.  
9
 Szektoriális hálózatok, melyeket a helyi-regionális gazdasági körülmények, illetve az európai piaci változások 

motiválnak. Területi alapon szerveződő hálózatok (pl: EuroCities, Középvárosok hálózata) Szakpolitikák, 

irányelvek mentén szerveződő tematikus hálózatok (pl: Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi 

Tanácsa) 
10

 Mivel az RB uniós intézmény, nem tekintem önkormányzati hálózatnak, ezért nem a későbbi, hálózatokat 

tárgyaló fejezetbe került.  
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I. Az európai önkormányzati hálózatok elméleti kereteinek 
elemzése 
 

Az önkormányzatok hálózatosodásának értelmezése lehetséges a hálózatok 

létrehozását motiváló tényezők vizsgálatával, leíró jellegű elemzéseken keresztül, teoretikus 

megközelítések által, vagy az európai kormányzás részeként értelmezve. Jelen fejezetben 

bemutatásra kerülnek a hálózatokban való önkormányzati részvétel ösztönző tényezői, az 

önkormányzati hálózatok különböző típusai, elméleti megközelítései. 

1998-ban Benington-Harvey szerzőpáros feltette a kérdést, hogy vajon az 

önkormányzatok nemzetközi hálózatosodása „múló hóbort vagy új paradigma”?
11

 Ez 

kétségtelenül megválaszolatlan maradt, azonban elmondható, hogy e témakör alapvető 

fontossággal bír az európai integráció megértése szempontjából.  

Nem véletlen, hogy az 1990-es években az EU-n belüli szubnacionális mobilizáció 

(Jeffery, 2000) a tudományos érdeklődés középpontjába került, hiszen a Régiók Európája 

gondolat az 1980-as évek végén, 1990-es évek elején jelent meg az európai politikában, 

válaszként az integráció újító mechanizmusaira, intézményes fejlődésére.  A különböző 

szubnacionális szereplők egy alternatív, nemzeti szint alatti együttműködési forma 

kialakításának lehetőségét látták benne, mely teret enged területi, politikai céljaik 

megvitatására. Az európai integráción belül megjelenő régiók iránti újfajta érdeklődés 

megváltoztatta a strukturális alapokhoz való hozzáférés feltételrendszerét, továbbá a 

Maastrichti Szerződés is jogi, intézményi változásokat hozott, új lehetőségeket teremtett a 

regionális szereplők számára. 1992-ben a Maastrichti Szerződéssel megjelent a szubszidiaritás 

eszméje és az EU intézményi struktúrájának részeként létrehozták a Régiók Bizottságát. Az 

integráció fejlődése, illetve az államokon belüli decentralizáció azok a tényezők, melyek a 

regionális szereplők ösztönzőivé váltak. Az Európai Unió keretein belül megteremtődtek a 

regionális érdekek hatékony lobbizásának lehetőségei. (Kovács, 2009) Emellett, 

magyarázatként szolgálhat a transznacionális tevékenységet tárgyaló szakirodalom számának 

                                                 
11

 Benington, J and J Harvey (1998). ‘Transnational local authority networking within the European Union: 

passing fashion or new phenomenon?’ in D Marsh (ed), Comparing Policy Networks. Buckingham: Open 

University Press. 
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emelkedésére az is, hogy az 1990-es években több új elméleti megközelítés látott napvilágot 

az Európai Unióval foglalkozó szakirodalomban. A két legfontosabb irányzat a közpolitikai 

hálózatok vizsgálata (pl.: Börzel, 1997) majd később a többszintű kormányzás modelljének 

elemzései. (pl.: Hooghe, Marks, 2001, 2003). Ezek a megközelítések a szubnacionális 

szereplők közötti horizontális kapcsolatok vizsgálatát helyezték előtérbe. Az Európai Uniót 

„hálózatos kormányzási struktúraként” (Ansell, 2000) fogják fel, alternatívaként jelentek meg 

a hagyományos neofunkcionalizmus vs. kormányköziség elméletei mellett. A nemzetközi 

szubnacionális kooperációval kapcsolatos kutatások nagy része a határon átnyúló regionális 

együttműködésekre
12

 összpontosít. Jó példa erre Perkman tanulmánya (2003) mely ezen 

együttműködések fejlődésének okait vizsgálja, rávilágít egyes uniós támogatások 

(INTERREG, Phare) ösztönző hatására.  

Sajnálatos módon az önkormányzatok nemzetközi hálózataival foglalkozó jelenkori 

kutatások száma csekély.
13

 A Közép-Kelet Európai államok önkormányzatainak nemzetközi 

tevékenységére irányuló kutatásra még kevesebb példát találunk.14  

Az önkormányzatok nemzetközi aktivitását motiváló tényezők 

 

Hálózatok forrásszerzésben betöltött szerepe 

 

A globalizációs hatások ellensúlyozása érdekében sok helyi térség tűzte ki célul, hogy 

versenyképes helyi gazdasággá váljon, a befektetések vonzásának reményében. 

(Griffiths,1995) Ezzel egyidejűleg növekedés volt tapasztalható a városi térségeket célzó 

forrásteremtő programok területén, és az Európai Unió Bizottságán belül is kezdtek 

napirendre kerülni a városi érdekek. (Payre, 2010). A közös piac létrejöttével csökkent az 

államok közötti határok jelentősége a regionalizmus térnyerésével egyidejűleg. Az 

INTERREG és hasonló kezdeményezések lendületet adtak e folyamatnak azzal, hogy a 

                                                 
12

Handbook on Transfrontier Cooperation (2006) 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160395

&SecMode=1&DocId=1343056&Usage=2  
13

 (Kern - Bulkeley, 2009; Payre, 2010; Baldersheim, H. , Bucek, J. and Swianiewicz, P.(2002) Betsill, M. M., & 

Bulkeley, H. (2004) Perkmann, M. (2003) Keiner, M. and Kim, A. (2007) Ioannis Chorianopoulos (2002) Hubert 

Heinelt and Stefan Niederhafner (2008) Christiansen, T. and K. Jorgensen (2000) Roger Lawrence, 2000).  
14

 Turnock, 2002, Baldersheim, H. , Bucek, J. and Swianiewicz, P. 2002 

https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160395&SecMode=1&DocId=1343056&Usage=2
https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=1160395&SecMode=1&DocId=1343056&Usage=2
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transznacionális hálózati kapcsolatokat a jogosultság feltételéül írták elő (Perkmann, 2003). 

Bár a helyi hatóságok hálózatai a különféle uniós kezdeményezésekben való részvétel 

szándékával jönnek létre, gyakran fennmaradtak a pénzügyi támogatás megszerzése után is. A 

hálózatokkal járó közvetlen és közvetett előnyök közé tartozik az együttműködés kultúrájának 

fejlődése, az új módszerek bevezetése illetve már létező metódusok tökéletesítése, olyan 

struktúra kialakítása, mely lehetővé teszi az együttműködés fenntartását a pénzügyi támogatás 

megszűnése után is. (Church-Reid,1996) Emellett, a centralizált államokban (például az 

Egyesült Királyságban) a helyi önkormányzatok a nemzetközi aktivitásban a centralizáció 

ellensúlyozásának lehetőségét látták. (Perkmann,1999)  

Lobbi tevékenység 

   

A hálózatok létrehozását indokolja a lobbi tevékenység folytatása.
15

 1994-ben egy 

kutatás kimondottan azt vizsgálta, hogy a helyi hatóságok hálózatai hogyan lobbiztak az Unió 

Bizottságnál annak érdekében, hogy kedvezőbb támogatási feltételeket érjenek el a 

strukturális alapok 1988-1993 közötti reformja során. A hálózatok egyértelműen sikeresebb 

lobbi tevékenységet folytattak, mint az egyéni szereplők. (McAleavey-Mitchell, 1994) A 

kutatás kimutatta, hogy a nagyobb hálózatok nagyobb eséllyel vonják magukra a Bizottság és 

a Tanács figyelmét, másrészt viszont ezeknél a szervezeteknél inkább előfordultak 

érdekkonfliktusok a tagok között, gyakrabban volt érzékelhető az egységesség hiánya. Míg a 

kisebb hálózatok könnyebben leküzdik ezeket a problémákat, azonban nem rendelkeznek 

kellő politikai erővel. (Lawrence, 2000)
16

 

Az önkormányzatok uniós döntéshozatalban játszott szerepe függ attól, hogy: 

 Mely tagállam önkormányzatiról van szó; 

 Milyen politikai területet érint; 

 Mely szakaszban van a döntéshozatal. 

                                                 
15

 Több kutató is vizsgálja ezt a témakört, pl:  Benington-Harvey, 1994, Hooghe- Marks, 1996, John P, 1994, 

Sørensen, 1998 
16

 Lawrence a strukturális alapokhoz kapcsolódó lobbi tevékenységet vizsgálta, a Nyugat- Közép-Angliában levő 

helyi önkormányzatok hálózataira összpontosítva.  
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 Bár az önkormányzatok tagállamokon belüli alkotmányos pozíciója, illetve a formális 

érdekérvényesítési csatornák használata nagyon fontos tényezők,
17 

mégsem kizárólag ezek 

határozzák meg az uniós érdekérvényesítés sikerét. Az önkormányzatoknak 

együttműködéseket kell kialakítaniuk, hiszen a formális intézményi képviselet (mind hazai, 

mind uniós színtéren) teszi leginkább „láthatóvá” tevékenységüket. Kiemelten fontos, hogy az 

önkormányzatok lehetőséget kapjanak a döntéshozatal korai szakaszaiba történő 

bekapcsolódásra. (Bomberg és Peterson, 1998) 

Tapasztalatcsere 

  

Az önkormányzatok közti hálózatosodás egyik legfontosabb motivációja a 

tapasztalatcsere, a „jó gyakorlat” átvétele, melynek során kiemelkedő jelentősége van a tudás 

és az innováció nemzetközi színtéren történő megosztásának. Egy-egy hálózat nagyon fontos 

szerepet tölthet be egy adott város európai szinten történő népszerűsítésében is. (Payre, 2010) 

 

Hálózatok típusai 

 

Az önkormányzatok közti hálózatok kategorizálása, sokféleségük okán nem egyszerű 

feladat. Több empirikus kutatás tűzte ki célul az önkormányzatok közti hálózatok különböző 

típusokba történő besorolását.
18 

 

Bennington és Harvey az alábbiak szerint kategorizálják az önkormányzatok közti 

hálózatokat: 

1. Szektoriális hálózatok, amelyek működését a helyi-regionális gazdasági körülmények, 

a globális illetve az európai piaci változások motiválják. 

2. Területi alapon szerveződő hálózatok, mint például az európai városok érdekeit 

megjelenítő szervezetek.
19

 

3. Tematikus hálózatok, azok, amelyek szakpolitikák, irányelvek mentén szerveződnek.
20

  

                                                 
17

 Például a német szövetségi tartományok nagyobb eséllyel fejtenek ki befolyást európai szinten, mint a brit 

helyi hatóságok, mert a német helyi önkormányzatok erősebb alkotmányos pozícióban vannak, és nagyobb 

autonómiával rendelkeznek, mint az Egyesült Királyságban működő társaik. 
18

 Például Benington -Harvey, 1998,  Ercole,E.-Walters, M.-Goldsmith,M 1999, Ward -Williams (1997)  
19

 Pl.:EuroCities, Középvárosok hálózata 
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4. Kormányközi, nemzetközi szervezetek keretein belül létrejövő hálózatok
21

  

 

Fenti kategóriák nem jelentenek homogén besorolást, hiszen a hálózatok formáját és tartalmát 

meghatározza az adott történelmi, ideológiai, gazdasági, politikai, társadalmi kontextus, 

amelyben létrejönnek. Rendkívül nehéz olyan közös érdeket találni, ami alapján, hosszútávon 

fenntartható egy hálózat, ezért hosszú távú együttműködésre leginkább a tematikus 

hálózatokon belül találhatunk példát, hiszen például a szegénység, a környezetvédelem vagy a 

diszkrimináció olyan problémák, amelyekkel az önkormányzatok folyamatosan 

szembesülnek, ezeken a területeken, hosszútávon fenntartható az együttműködés, a 

tapasztalatcsere. A különböző lobbi hálózatoknál, például ahol az önkormányzatok uniós 

döntésekbe való nagyobb fokú bevonásának elérése a cél, szintén hosszú távra szól a tagok 

elköteleződése. Problematikusabb viszont a helyzet azon önkormányzati hálózatok esetében, 

amelyek egy-egy program vagy Közösségi Kezdeményezés okán jöttek létre. Az a tapasztalat, 

hogy a programidő leteltével ezek az együttműködések felbomlanak. Ugyanez a helyzet a 

gazdasági együttműködéseknél, hiszen egy régió, vagy település gazdasági helyezte, érdekei 

gyorsan módosulhatnak.(Benington, Harvey, 1998)  

Phelps, McNeill, és Parsons, (2002) kategorizálása némiképp eltér a fentiekben 

leírtaktól. Az első kategória egyezik a Benington által leirt szektoriális hálózatokkal, a 

szerzők erre példaként említik a RECITE programot, amely egy adott gazdasági ágazatot 

fejleszteni kívánó önkormányzatok együttműködését támogatta. Második csoportba azokat a 

hálózatokat sorolják, melyek tevékenysége a közös lobbi tevékenységre épül, többnyire uniós 

források megszerzése érdekében. A harmadik táborba tartozó önkormányzati hálózatok 

tevékenysége a területfejlesztés, tervezés ügyeit érinti. A negyedik kategóriát azon hálózatok 

képviselik melyek az általuk nyújtott szolgáltatások színvonalának emelésére használják az 

együttműködést, tapasztalatcseréken (szemináriumokon, konferenciákon, tanulmányutakon) 

keresztül. Ide sorolható például a POLIS
22

 hálózat. Végül, külön tárgyalják a városok 

nemzetközi szervezeteit, mint például a CEMR illetve az Eurocities, melyeknek közös célja a 

Régiók Bizottságával együttműködésben az uniós politikák alakításának befolyásolása. 

                                                                                                                                                         
20

 Pl.:Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa, Európai Városok Koalíciója a 

Rasszizmus ellen 
21

 Pl.: Európai Települések és Régiók Tanácsa, Régiók Bizottsága 
22

 European Cities and Regions Networking for Innovative Transport Solutions 
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Hooghe (1995) nézete szerint külön kategóriába tartoznak a Bizottság különböző 

programjainak  keretében működtetett hálózatok. 
23

Másik csoportba sorolja az Európai 

Uniótól függetlenül létrehozott nemzetközi szervezeteket.
24

 Végül, külön tárgyalja a piaci 

logika által vezérelt hálózatokat.
25

  

Összességében jól látszik, hogy az önkormányzatok hálózatosodásának lehetőségeit számos 

tényező befolyásolja, melyek közül kulcsfontosságú a pénzügyi függetlenségük foka, 

adminisztratív kapacitásaik, valamint a kormányzás struktúrája. (Chorianopoulos,2002) 

 

Teoretikus megközelítések 

 

Az önkormányzatok közti hálózatosodás elméleti keretei összefüggésbe hozhatók a 

közpolitikai hálózatok vizsgálatával. A közpolitikai hálózatokat elemző munkák tekintetében 

a brit illetve az európai irányzatot különböztethetjük meg. Még előbbi szerint a közpolitikai 

hálózatok az érdekcsoportok egyfajta modelljének tekinthetők, utóbbi irányzat a kormányzás 

új formájaként értékeli a közpolitikai hálózatokat. Az önkormányzatok nemzetközi hálózatai 

heterogén tagságuk miatt nem tekinthetők közpolitikai hálózatnak, hiszen csak 

önkormányzatok vesznek részt benne, nem pedig a köz-és a magánszektor szereplői. 

(Bulkeley,2004) Általánosságban a transznacionális hálózatok tevékenységének lényege a 

folyamatos, határokon átnyúló kölcsönhatás, amelyben a résztvevők legalább egyike nem 

állami szereplő. E tekintetben tehát az önkormányzatok nemzetközi hálózatai egyedülállóak, 

hiszen tagjaik államaik részét képviselik. (Betsill-Bulkeley,2004) 

Az önkormányzatok hálózatai számos közös tulajdonsággal rendelkeznek. Tagságuk 

független helyi szintű kormányzási egységből áll, melyek szabadon csatlakozhatnak és 

kiválhatnak a hálózatból. A hálózatok alapja mindig közös érdekeltség. A hálózat létrehozói 

között születhetnek formális megállapodások, és akár egy lobby csoport jellemzőit is magukra 

ölthetik. Más kezdeményezések funkcionális érdekeket helyeznek előtérbe. Nem mindegyik 

hálózat követi, az un. „bottom up”, alulról felfelé történő építkezést, az Európai Unió 

Bizottsága például kifejezetten támogatja a hálózatokat, valamint azt, hogy egymással 

                                                 
23

 Pl.: EEP- Exchange of Experience 
24

 AER, AEBR, CPMR 
25

 Pl.: Négy Motor 
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összekapcsolódva vegyenek részt a Közösségi Kezdeményezésekben. A hálózatok 

megmutatják, hogy az önkormányzatok miként vesznek részt számos működési területen, 

folytatnak eszmecserét az európai politikák befolyásolási lehetőségeit keresve.(ENSZ-

Habitat) Felépítésük nem hierarchikus, ebben az értelemben nagyban különböznek a 

hagyományos szervezetektől, vagy a nemzetközi NGOk-tól. A hálózatok kormányzási 

kapacitása korlátozott, hiszen nem rendelkeznek megfelelő autoritással, hogy kötelezzék 

tagjaikat a különböző stratégiák végrehajtására. A tagok között megfigyelhető a centrum-

periféria dichotómia is, látszik, hogy a tagok bizonyos csoportja rendkívül aktív még mások, 

bár csatlakoztak a hálózathoz aktivitásuk csekély vagy egyáltalán nincs is. (Kern és Bulkeley, 

2009) 

Fentiek mellett további megközelítések is alkalmasak az önkormányzatok nemzetközi 

hálózatainak vizsgálatára. Egyrészt a fizikai infrastruktúra az, amely legjobban kifejezi a 

város nemzetközi státuszát.  E mellett történeti megközelítést is alkalmazhatunk, amely 

alapján a politika és gazdaság közti új típusú kapcsolatok valamint a piac társadalmak 

szabályozásában játszott szerepe idézi elő, hogy a városok nemzetközi dimenzióval 

rendelkezzenek. A globalizáció hatására a városok külkapcsolatai nem opcióként foghatók fel, 

hanem a fennmaradás feltételeként. Létezik szociológiai megközelítés is, amely a városok 

„nemzetköziesedésének” folyamatában a köz és magán szereplők részvételét vizsgálja. 

(Payre, 2010) 

Sokkal szélesebb elméleti megközelítésekkel is találkozhatunk (Goldsmith,1993, John 

Peter,2000, Marshall, 2005)
26

 amelyek arra összpontosítanak, hogy ezen hálózatok milyen 

szerepet töltenek be a helyi önkormányzatok európai szintű érdekérvényesítésében 

(európaizációjában) illetve, hogy hogyan járultak hozzá a többszintű kormányzási struktúra 

kialakításához.  

 

 

 

 

                                                 
26

 Ezek részletes kifejtését a következő fejezet tartalmazza.  
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A fent bemutatott, önkormányzatok nemzetközi kapcsolatépítésére vonatkozó elméleti 

megállapítások Nyugat Európai országokban végzett empirikus kutatásokon alapulnak. A 

Közép-Kelet európai önkormányzatok nemzetközi tevékenységének vizsgálatára a 

szakirodalom kevésbé terjed ki. A szerzők által osztályba sorolt elméletek egyike sem 

vonatkoztatható kategorikusan a kelet-közép-európai régió, és benne a magyar 

önkormányzatok nemzetközi kapcsolatépítésére.  

Az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozó államok nem csupán jelentős mértékben 

szegényebbek, mint a többi tagállam, de nagy lemaradással bírnak a regionális szintű 

kormányzás tradícióinak vonatkozásában is, hiszen régióik nagy része azért került 

kialakításra, hogy profitálhasson az Európai Unió Strukturális Alapjaiból. Politika-alkotási 

gyakorlatukat azonban továbbra is erős centralizáltság jellemzi, különös tekintettel a kelet-

közép-európai országokra.  (Brunazzo-Domorenok, 2008)  

A magyar helyzet elemzéséhez a fenti sajátosságok figyelembevételével szükségesnek 

tartottam a meglévő elméletek ötvözését.  

Az önkormányzatok nemzetközi aktivitását motiváló tényezőket vizsgáló 

megközelítésekhez kapcsolódva véleményem szerint a magyar önkormányzatok esetében az 

önkormányzati hálózatok forrásszerzésben játszott szerepét, tapasztalatcserét, információkhoz 

való hozzáférést említhetjük hálózatokhoz való csatlakozás motivációjaként. Tekintettel arra, 

hogy a kelet-közép-európai régió szubnacionális kormányzatai gyenge intézményi 

identitásuknak és adminisztratív kapacitásaiknak köszönhetően nem valószínű, hogy képesek 

egy-egy önkormányzati hálózaton belül a megjelenítendő érdekek befolyásolására.  

A fenti szerzők által felállított besorolás alapján, pedig a tematikus illetve a 

nemzetközi szervezetek keretein belül létrejövő hálózatokban vizsgálható leginkább a magyar 

önkormányzati részvétel.  

 



 

 

 

 

 

 

 

17 

 

II. Europaizáció szubnacionális szinten 
 

A hagyományos értelemben vett helyi kormányzattól a helyi kormányzás felé történő 

elmozdulás folyamatához hozzátartozik, hogy a helyi és a nemzetközi közügyek is egyre 

szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, nagyobb mértékben függnek egymástól, mint 

korábban. Napjainkban már a helyi politika szereplői keresik annak lehetőségét, hogy 

befolyásolni tudják ne csak a nemzeti, hanem a szupranacionális intézmények döntéshozatali 

mechanizmusait.  

A helyi politika nemzetközi dimenziója az 1980-as évek előtt rendkívül kevés 

figyelmet kapott, szinte észrevétlen maradt, annak ellenére, hogy az európai önkormányzatok 

már az 1950-es évek elejétől kezdtek túllépni nemzetállami határaikon. Az önkormányzatok 

nemzetközi tevékenységében két fő irányvonal volt jellemző. Egyrészt kétoldalú kapcsolatok, 

testvér települési megállapodások létrejötte, amelyeknek célja már nem csupán kereskedelmi 

kapcsolatokra korlátozódott, hanem egymás kultúrájának jobb megismerésére. Másrészt, 

kibontakozóban volt a nemzetközi önkormányzati szövetségek, hálózatok tevékenysége is.  

Szintén erre az időszakra tehető az Európa Tanács megalakulása, melynek 

alapokmánya 1949. május 5-én került aláírásra Londonban. Az európai közigazgatási tér 

kialakulásában jelentős szerepet játszott az Európa Tanács által 1985. október 15-én 

elfogadott Helyi Önkormányzatok Európai Chartája. Az aláíró államok, közöttük az Európai 

Közösségek tagállamai magukra nézve kötelezőnek ismerik el a Charta rendelkezéseit, 

amelyek demokrácia, polgárközeliség és decentralizáció elvei alapján biztosítják a helyi 

önkormányzást Európában. Bár e dokumentumot a Magyar Köztársaság csak 1997-ben, a XV. 

Törvénnyel hirdette ki az abban meghatározott valamennyi követelménynek a magyar 

szabályozás a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény messzemenően eleget 

tesz. A Chartában rögzített szabályok és követelmények felfoghatók egyfajta „helyi 

önkormányzati minimum” standardnak, amelynek minden EU tagállam helyi közigazgatása 

szükségképpen meg kell, hogy feleljen és meg is felel. (Torma, 2001) 1994-ben az Európa 

Tanács tanácsadó szervként létrehozta az Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok 
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Kongresszusát. 
27

Az Európa Tanács 1997-ben kezdeményezte a Regionális Önkormányzatok 

Európai Chartájának elfogadását, melynek célja az európai regionális demokrácia 

legfontosabb alapelveinek bemutatása volt, amely azonban a nemzeti kormányzatoktól nem 

kapott támogatást. 2002-ben a helyi és regionális közigazgatásért felelős miniszterek 

elfogadták a helyi és regionális kormányzással kapcsolatos „Helsinki elveket”, amelyben a 

tagállamok egymással egyetértésben meghatározzák a régió, regionális autonómia illetve a 

regionális önkormányzat fogalmát.  2008-ban Helyi és Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa elfogadta a Regionális Demokrácia Európai Chartájára vonatkozó tervezetet, 

amely ebben a formájában szintén nem kapott megfelelő támogatást, azonban ennek 

eredményeként a helyi és regionális közigazgatásért felelős miniszterek 2009-ben az Utrechti 

konferencián elfogadták a Regionális Demokráciára vonatkozó Referencia Keretet.
28

 E 

dokumentumok jól szemléltetik az európai intézmények önkormányzatiság erősítésére 

irányuló törekvéseit. A Régiók Bizottságának véleménye alapján mind a Helyi 

Önkormányzatok Európai Chartája, mind az Európa Tanács regionális demokráciára 

vonatkozó referenciakerete megfelelő kötelezettségeket és intézkedéseket tartalmaz az aláíró 

államok számára, ahhoz, hogy sikerre vigyenek egy koherens decentralizációs folyamatot.
29

  

A következő jelentős tényező az Európai Közösség (később Európai Unió) létrehozása 

volt. Az Európai Közösség számos intézkedést hagyott jóvá, amelyek a közös piac előtt álló 

akadályok megszüntetését célozták, ilyen területek voltak például a szakképzés, a helyi 

közlekedés, a környezetvédelem, kereskedelmi standardok, egészség, biztonság, 

fogyasztóvédelem. Az 1990-es évekre, már nem maradt olyan szubnacionális szinthez kötődő 

terület, amelyet ne érintett volna az európai szabályozás. Mindezek alapján adott volt a feladat 

a helyi kormányzatok számára, hogy folyamatosan nyomon kövessék az európai politikák 

fejlődését, és keressék annak lehetőségét, hogy befolyásolni tudják e területek alakulását, az 

EU nyújtotta támogatásokhoz való hozzáférés reményében. (John Peter, 2000)  

Az elmúlt évtizedekben az Európai Uniónak folyamatosan nőtt a befolyása a városok 

fejlődésének elősegítésében, nem csak közvetett módon (az uniós jogalkotás helyi 

önkormányzatokra gyakorolt hatásán keresztül) hanem közvetlenül is. Számos olyan 

                                                 
27

 Bővebb információk az intézményről: 47. oldal 
28

 http://www.coe.int/t/congress/texts/conventions/cadre_reference_en.asp  
29

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:HU:PDF  

http://www.coe.int/t/congress/texts/conventions/cadre_reference_en.asp
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:HU:PDF
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kezdeményezés született, amely a helyi önkormányzatokat nemzetközi hálózatok 

kialakítására, tapasztalataik egymással való megosztására ösztönözte. (Schultze, 2003)  

Az europaizáció hatására módosul a nemzeti és a szubnacionális szintek közötti 

viszonyrendszer is, a kormányzás egyre komplexebbé válik. Bogdanor szerint az Európai 

Unió hatáskörének folyamatos kiterjesztése az autonómia decentralizálásához vezethet a 

nemzetállamokon belül. Még egy másik álláspont alapján, (Moravscik, 1993) ugyanez 

vezethet centralizációhoz is, amennyiben a nemzeti kormányzatok még több hatalmat akarnak 

saját kezükben összpontosítani az uniós irányelvek alkalmazása miatt. Egyes funkciók 

nemzetállamoktól uniós intézményekhez való eltolódása ösztönözheti a politikai vezetőket 

arra, hogy a szubnacionális szintről bizonyos funkciókat nemzetállami szintre emeljenek. Az 

europaizáció szélesebb értelemben vett elméleti hátteréhez az európai integráció kormányközi 

valamint ez ezzel szemben álló neofunkcionalista megközelítése szervesen kapcsolódik. 

Előbbi szerint a nemzetközi kapcsolatok irányítói az államok. Ebben az értelemben a 

szubnacionális kormányzati szinteknek, nemzetállamaik részeként, nincs túl sok befolyásuk 

az európai politika alakítására. (Moravscik, 1993) A neofunkcionalista  elmélet alapján az 

európai integráció  a közösségi szintre emelt szakpolitikák bővülésével új politikai rendszert 

hoz létre, amely bizonyos területeken autonómia átruházásával jár az európai intézmények 

részére, és ezzel egyre szorosabban kapcsolja össze a tagállamokat és azok szereplőit. (John 

Peter, 2001) 

Radelli szerint az europaizáció során egyre több szakpolitikai területen belül megjelenik az 

európai dimenzió. Az europaizáció értelmezhető továbbá szabályozási folyamatként is, 

amelyen keresztül szakpolitikák széles köre válik Brüsszelben meghatározott szabályozások, 

irányelvek tárgyává. Ennek során a szubnacionális kormányzati szintek bekapcsolódnak az 

őket is érintő, növekvő számú szabályozások végrehajtásába. (Radelli, 2006) 

Az EU tagállamok szubnacionális kormányzatai szintén jelentős változásokon mentek 

keresztül az Európai Közösség/Európai Unió fennállása óta. A változás okozójaként sok 

estben a nemzetállamokon belüli decentralizáció jelölhető meg.  Egyrészt, alulról jövő 

kezdeményezések alapján, amelyeket Loughlin (2000) és Keating (1999) regionalizmusnak 

nevez: a szubnacionális, általában a regionális szintek nyomást gyakorolnak a nemzeti 

kormányzatokra a nagyobb fokú autonómia elérése érdekében.  Másrészt, a nemzeti 

kormányzatok részéről is érzékelhető a középszint megerősödésének elismerése, amely 
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bizonyos feladatok „leosztásának” formájában jelent meg az alacsonyabb szinten lévő 

kormányzatok irányába. Harmadrészt, mind a globalizáció mind az EU által ösztönzött 

változások jelentős hatást gyakoroltak a nemzetállamokra. (Goldsmith, 2003)  

A helyi kormányzás egységesebb természetéből adódóan Adam Marshall szerint a helyi 

önkormányzatok europaizációját meg kell különböztetni az általános értelemben vett 

szubnacionális europaizáció folyamatától. Mindezek alapján Marshall az alábbi kategóriákat 

határozta meg: 

 „Download” europaizáció, amikor az uniós programok megvalósításának hatására 

változások következnek be a politikákban, gyakorlatokban, preferenciákban, illetve a 

résztvevők köre is módosul a helyi kormányzási rendszereken belül.  

 „Upload” europaizáció, a helyi kezdeményezések pán-európai politikákhoz és 

programokhoz történő igazítását eredményezi.  

 A városi intézmények és szereplők által tapasztalt „európai fordulat” egységes 

folyamat, amely csak úgy vizsgálható, ha kombináljuk az europaizációs 

megközelítések elemeit a helyi kormányzás, a helyi dinamika és a nemzetállami 

tényezők értelmezésével (Marshall, 2005) 

Az europaizáció felülírja a különböző állami intézmények és a kormányzás különböző 

szintjei között lévő kapcsolatok tartalmát, kialakítva egy diffúz politikai környezetet, 

amelyben mind a nemzeti mind a szubnacionális szintek új stratégiai kihívásokkal és egyben 

új lehetőségekkel néznek szembe. Ez a folyamat különböző érdekcsoportok robbanásszerű 

megjelenéséhez vezetett az európai térben, illetve olyan új szereplők európai szintű 

együttműködésekbe történő bekapcsolódását vonta maga után, mint a régiók és a városok. 

Europaizációjuk mértékét jól mutatja, hogy jelentős pénzügyi és emberi erőforrást 

invesztálnak a folyamatos brüsszeli jelenlét fenntartására. Az érdekképviseleti irodák száma 

folyamatosan növekszik, jelenleg a helyi, regionális önkormányzati hatóságokat képviselő 

szervezetek száma 121.
30

 Sajátos az érdekképviseleti irodák helyzete, hiszen az EU alapító 

szerződései nem tesznek említést róluk, így szerepük nem lehet hivatalos, a közösségi 

                                                 
30

 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?stat=&categories=37&#searchResult  

(az egyéb közjogi vagy vegyes jogállású intézményeket képviselő szervezetek száma 158, mivel a statisztikai 

adatokban e szervezetek együtt jelennek meg a helyi, regionális önkormányzati hatóságokat képviselő 

szervezetekkel így együttes számuk 279) Legfrissebb adatok: 

http://ec.europa.eu/transparency/docs/reg/new_statistiques_en.pdf  

http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/statistics.do?action=prepareView
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/search.do?stat=&categories=37&#searchResult
http://ec.europa.eu/transparency/docs/reg/new_statistiques_en.pdf
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intézmények mégis partnerként tekintenek rájuk. (Kaiser, 2010) A képviseletek főbb feladata 

az információszerzés, EU források szerzése, a promóció illetve a lobbi. (Kaiser, 2007) 

Számos európai város önkormányzata, és érdekképviseleteik alkalmaznak EU ügyekért 

felelős munkatársakat, akik feladata, hogy segítséget és tájékoztatást nyújtsanak az 

önkormányzatok számára az uniós döntéshozatalban való eligazodáshoz. Azok az 

önkormányzatok, amelyek nem képviseltetik közvetlenül magukat Brüsszelben szintén 

rendelkeznek viszonylag aktív uniós ügyekkel foglalkozó szervezeti egységekkel, és 

rendszeres kapcsolatot tartanak fenn az EU intézményeivel. A különböző helyi 

önkormányzatok nem azonos módon hasznosítják, értékelik az Európai Unióval kapcsolatos 

lehetőségeket, hiszen különböző a városok mérete, gazdasági súlya, a rendelkezésre álló 

anyagi források mértéke, valamint a helyi politikai elit nemzetközi kapcsolatok ápolására 

irányuló magatartása. (Goldsmith-Klausen, 1997) Beal és Pinson tanulmányukban azt 

vizsgálják, hogy a helyi vezetők hogyan használják nemzetközi kapcsolataikat, mi motiválja 

őket erre, és hogy mindez milyen hatással van legitimációjukra.  A szerzők Saint-Étienne 

francia város esettanulmányán keresztül illusztrálják, hogy a nemzetközi kapcsolatok 

ápolásában elkötelezett helyi vezetők elveszítik a helyi társadalomhoz fűződő kötödéseiket. 

Ennek oka, hogy e tevékenységek rendeltetése inkább a koalícióépítés és a különböző 

erőforrások mozgósítása, mint a választói bázis kiépítése. (Beal, Pinson, 2014) Az uniós 

tagállamok helyi önkormányzati rendszerei között megfigyelhető különbségek Schulcze 

szerint nem döntő tényezői az EU-n belüli aktivitásuknak. Meghatározó viszont a városok 

mérete és régiójukban betöltött szerepe. A helyi önkormányzatok uniós szintű megjelenése 

jelentős mértékű befektetést igényel mind politikai elkötelezettség, mind humán erőforrások 

tekintetében. A kisebb önkormányzatok sok esetben nem engedhetik meg maguknak európai 

ügyekkel foglalkozó osztály fenntartását, vagy akár külön e területtel foglalkozó munkatárs 

alkalmazását, így nincsenek birtokában az uniós szintű érdekképviselethez kellő 

adminisztratív, szervezeti kapacitásoknak sem. Még a nagyobb méretű városok között is csak 

néhány képes magát európai szinten releváns résztvevőként pozícionálni. Más a helyzet 

természetesen, ha kollektív szereplőként tekintünk a helyi önkormányzatokra, érdekszövetség 

vagy hálózat tagjaiként. (Schultze, Claus J. 2003)  
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Az alábbi táblázatban Schultze vízszintesen három kormányzási modell között tesz 

különbséget. Függőlegesen pedig a kormányzásban résztvevők viselkedésének főbb jellemzőit 

vizsgálja nyolc különböző dimenzió mentén. A kormányzás három típusa közötti 

különbségtétel alapja a Rhodes (1986) által javasolt modell, mely hasonlóképpen illusztrálja 

az EU, a tagállamok és a szubnacionális kormányzatok közötti kapcsolatokat.  

Az európai uniós kormányzás modelljei az önkormányzatok szerepének figyelembevételével  

 „Policy takers” I „Policy takers” II „Policy makers” 

Kormányzási modellek hierarchikus konzultatív részvételi 

Kapcsolat struktúrája (EU-

szubnacionális szintek között) 

Szubnacionális szintek 

hatáskörüket, kompetenciáikat 

illetően nem érintettek az 

európai közösségi 

jogalkotásában. Hierarchikus a 

kapcsolat a szintek között.  

Növekszik az Eurpai Közösség 

szubnacionális 

szintekre/városokra gyakorolt 

hatása. 

A szubnacionális szintek 

részéről növekvő a tudatosság 

az EU-hoz való alkalmazkodást 

illetően, a kölcsönös függőség 

az uniós, a nemzeti, 

szubnacionális szintek között.   

Az EU egyértelműen a régiók, 

városok politikai napirendjének 

részévé válik. Erős 

egymásrautaltság van a szintek 

között. 

A „policy network”-ök 

jelentősége  

Intézményi hierarchia, formális 

interakció a politikaalkotásban 

résztvevő intézmények között. 

Alacsonyabb fokú hierarchia, 

nagyobb számú szubnacionális 

résztvevő. Regionális 

érdekképviseletek megjelenése 

Brüsszelben. Informális policy 

hálózatokon keresztül a politikai 

folyamatokhoz való nagyobb 

hozzáférés. 

Összetett hálózatok, változatos 

résztvevők. A hálózatok a 

szubnacionális szintek számára 

„gyülekezési platformként” 

működnek. Politikaalkotás 

kimenetelének ellenőrzése, 

viták generálása a politikai 

napirend befolyásolására.  

EU intézmények szerepe Az EU, a tagállamok, és a 

szubnacionális szintek közötti 

konszenzuskeresés, nincs 

célcsoportja az EU 

intézményeknek. 

Az EU, a tagállamok, és a 

szubnacionális szintek közötti 

konszenzuskeresés, a 

szubnacionális szint lesz az EU 

intézmények „speciális 

célcsoportja” legitimációjuk 

növelése céljából.  

Az EU, a tagállamok, és a 

szubnacionális szintek közötti 

konszenzuskeresés 

Szubnacionális szint bevonása a 

„legitimációs rés” kitöltésébe, 

politikai javaslatok 

minőségének emelése. 

Szubnacionális érdekképviselet 

intézményesítése (Régiók 

Bizottsága)  

normatív elkötelezettség: 

nyitottság, részvétel, 

elszámoltathatóság, 

hatékonyság, koherencia, 

megerősített konzultáció, 

párbeszéd iránt.  

Kommunikációs minták „Top-down”, indirekt, nincs Nagyrészt „top-down” de már Erős „bottom up” tevékenység 
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közvetlen kommunikáció az EU 

és a szubnacionális szintek 

között. Nincs köztük önálló 

kommunikációs csatorna.  

megjelenik a „bottom-up” 

karakter is ad hoc konzultációs 

folyamatok formájában. 

Formális és informális 

konzultációs mechanizmusok 

kezdenek kialakulni (Zöld 

Könyvek, Fehér Könyvek)  

egyidejűleg jelen van a „top-

down” kommunikációs 

mintákkal. Számtalan lehetőség 

a közvetlen kommunikációra. A 

különböző résztvevőket bevonó 

konzultációs mechanizmusok 

kialakításra kerülnek 

(standardok felállítása)  

Az EU rendszeréhez való 

hozzáférhetőség 

Politikaalkotás folyamata csak 

alkotmányos résztvevők illetve 

erős szektoriális érdekek 

számára nyitott. 

Az EU intézmények számos 

lehetőséget kínálnak a 

szubnacionális szintek 

bekapcsolódására.  

A döntés-előkészítő rendszer 

számos lehetőséget kínál a 

szubnacionális szintek 

bekapcsolódására. Formalizált 

konzultáció mellett fontos a 

hálózatokon keresztüli 

informális interakció.  

Szubnacionális szint/városok 

tevékenységi köre 

A nemzeti kormányzat 

„szűrőként” működik az EU és 

a szubnacionális szint között. 

Nincsenek önálló csatornái a 

szubnacionális szintnek az 

információgyűjtésre, politikai 

folyamatok befolyásolására.  

Az EU és a helyi 

önkormányzatok közti 

interakciókat a nemzeti 

kormányzat gyámkodása 

jellemzi. Szubnacionális szint 

független tevékenységet is 

folytat (brüsszeli 

érdekképviseleti irodák, 

hálózatokban való részvétel)  

Nemzeti kormányzatok 

gyámkodása nem jellemző. A 

politika kimenetelére gyakorolt 

hatást illetően főleg a 

szubnacionális szintek gyenge, 

de néhány esetben erős 

befolyása jellemző. (hálózatok, 

többszintű partnerségek)  

Kormányzás átalakulása Erősödő európai integráció-közpolitikák növekvő europaizációja 

- 

Politikai folyamatok átláthatósága-információhoz való hozzáférés- szubnacionális szintek, civil 

társadalom részvétele 

Horizontális fejlődés 1975-től (ERFA) és az 

Egységes Európai Okmány 

elfogadása  között. Belső piac 

és a Strukturális Alapok 1988-

as reformja között.  

Egységes Európai Okmány és 

MSZ között. Regionális 

mobilizáció az EU-ban, EU 

nyomást gyakorol a regionális, 

helyi szintekre a részvételüket 

ösztönözve. 

Maastricht utáni időszak, 

Régiók Bizottságának 

létrehozása, erős regionális 

hálózatok, széleskörű regionális 

jelenlét Brüsszelben- 

megváltoztatja a politikaalkotás 

környezetét.  

Forrás: Schultze, Claus J.(2003) 'Cities and EU governance: policy-takers or policy-makers?', Regional & Federal Studies, 13: 1, 126-

127.old.  

Fenti táblázat részletesen bemutatja, hogy az Európai Unió hogyan hat az 

önkormányzatokra, és mindez milyen változásokhoz vezet szubnacionális szinten. E mellett 

jól szemlélteti a szubnacionális szintek uniós kormányzásban betöltött szerepét és annak 

különböző módozatait. Magyarázza továbbá az EU integráció illetve az europizáció hatására 

történő, helyi kormányzat „local governance” felé irányuló változásának folyamatát, melyre a 

fejezet bevezetőjében már utaltam. Kitér a civil társadalom helyi kormányzásba történő 
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bekapcsolódására is, amely szintén fontos, hiszen a magyar önkormányzatok vizsgálata során 

is kiderült, hogy azok az önkormányzati hálózatok képesek hosszú távú együttműködésre, 

amelyek valamilyen módon lehetőséget biztosítanak a civilek véleményének megjelenítésére.  

Schultze tanulmányában a mellett érvel, hogy a helyi önkormányzatok nem pusztán a 

szakpolitikák megvalósítói, hanem egyre inkább részt vesznek a politikák kialakításában is, 

mely egyértelmű elmozdulást jelent a részvételi kormányzás irányába az Európai Unió 

struktúráján belül. Még a Schultze által használt „policy taker” kategória egy hierarchikus, 

top-down karakterrel bíró kormányzási módra utal, addig a „policy maker” kategória alatt a 

„bottom up” kezdeményezések összetett rendszerét, a döntéshozatal megváltozott logikáját 

értjük. A helyi önkormányzatok, mint „szakpolitikák végrehajtói” kategória tehát nem csupán 

annyit jelent, hogy az EU döntéshozatal hatással van rájuk, azzal hogy érvényre kell juttatniuk 

az európai uniós törvényhozást olyan területeken, mint a szabad mozgás, közbeszerzés, 

regionális politika, szociális politika, esélyegyenlőség, szakképzés, környezet, energia, 

közlekedés, egészség és élelmiszer felügyelet. Nemcsak szigorúan jogi alapon (elsődleges, 

másodlagos joganyag, esetjog) értelmezhető az uniós törvénykezés, hanem a tekintetben is, 

hogy az Unió különböző programokon, támogatásokon keresztül segíti politikáinak 

megvalósulását.  
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Kristine Kern az europaizáció három típusát az alábbiak szerint különbözteti meg:  

  Hierarchikus 

europaizáció  

Kooperatív 

europaizáció  

Horizontális 

europaizáció  

Bevont szintek  EU, tagállamok, régiók, 

helyi önkormányzatok  

EU, városok (helyi 

önkormányzatok)  

Városok (helyi 

önkormányzatok)  

Szintek közötti 

dinamizmus  

Top-down  Top-down, bottom-up  Horizontális  

Állam-helyi szint 

kapcsolata  

hierarchikus „Paradiplomácia” 
31

 „Paradiplomácia” 

Intézményi változások  Európai ügyekkel 

foglalkozó bizottságok 

az önkormányzatokon 

belül  

Irodák, lobbi 

tevékenység 

Brüsszelben  

Testvérvárosi 

kapcsolatok, 

önkormányzatok közti 

nemzetközi hálózatok  

Helyi önkormányzatok 

közti különbségek  

Különbözőségek 

nemzeti, regionális 

vonalon (elosztás)  

Szervezetek és 

hálózatok dominálnak  

Szervezetek és 

hálózatok dominálnak  

Forrás: 22. Kristine Kern: (2009) Cities in a European setting. Conference: Innovation for good local and regional governance, April 2-3, 
2009 Enschende, the Netherlands http://www.europeanchallenge.eu/media/papers/ws2_Paper3_Kern_Cities_European_Setting.pdf  

 

A hierarchikus és a kooperatív europaizáció közti fő különbség, hogy előbbi szerint a 

helyi önkormányzatok nem folytatnak lobbi tevékenységet közvetlenül az uniós 

intézményeknél, e tevékenységük a nemzeti szintre korlátozódik. Még utóbbi esetében a helyi 

önkormányzatok önálló kezdeményezéseket dolgoznak ki, így az európai integrációs folyamat 

szereplőivé válnak. Nemzetközi hálózatokat alakítanak, brüsszeli érdekképviseleti irodákat 

nyitnak. Kooperálnak egymással, annak érdekében, hogy növeljék befolyásolási 

képességeiket, és EU támogatásokért folyamodjanak. (Ercole 1997, Goldsmith 2003, Marshall 

2008) A horizontális europaizáció feltételezi, hogy rendkívül fontos lehet más helyi 

önkormányzatoktól való tanulás, melynek eszköze a transznacionális hálózatok alakítása. 

(Kern 2001, Keiner-Kim 2008, Kern-Bulkeley 2009) Az önkormányzatok közti önkéntes 

                                                 
31

 Michael Keating (1999) szerint a paradiplomácia a nemzetközi kapcsolatok értelmezésének kitágítása, 

amelyben az állam már nem az egyedüli szereplő. 

http://www.europeanchallenge.eu/media/papers/ws2_Paper3_Kern_Cities_European_Setting.pdf
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alapon kialakuló kapcsolatok lehetnek bilaterálisak és multilaterálisak egyaránt: a 

transznacionális hálózatokon belül Kern három típust különböztet meg: testvérvárosok 

(bilaterális), transznacionális város-hálózatok, illetve az EU által támogatott projektek 

keretében működő hálózatok. (Kristine Kern, 2009)  

Az Európai Unió hatása nem pusztán az uniós politikákra vonatkozó reakciók 

összességeként értelmezhető, hanem a gondolkodásmód és gyakorlat átalakításával a helyi 

politikai attitűdöt elmozdítja a hierarchikus formáktól egy tárgyalásokon és kölcsönös 

függőségen alapuló gyakorlat felé, oly módon, hogy elmossa a kormányzás szintjei közti éles 

határvonalakat, és az érdekcsoportok széles skáláját vonhatja be. (Goldsmith 1993, Benington 

1994, Bennington és Harvey 1994) 

Goldsmith számára az europaizáció szorosan összefügg a kölcsönös gazdasági 

függőséggel, amely a szubnacionális kormányzati szinteket egymással közelebbi kapcsolat 

kiépítésére, és EU szinten való lobbi tevékenységre ösztönzi.  

Bennington nézete szerint (1994) az europaizáció a hatalmi kapcsolatok nagyobb fokú 

pluralizmusát jelenti. Ez egyben paradigmaváltást is jelent a képviselet és részvétel 

természetét illetően. Bennington felveti, hogy a központi-helyi kapcsolatok is átalakulóban 

vannak a transznacionális hálózatok lobbi tevékenységének köszönhetően. 

John Peter (1994) az europaizáció egy másik perspektíváját vázolja fel, a helyi 

önkormányzati menedzsmentekre és belső önkormányzati struktúrákra gyakorolt európai 

hatást vizsgálva. Felveti, hogy az europaizáció olyan folyamat melynek során a helyi és 

regionális kormányzatok fokozatosan, lépésenként jutnak feljebb a „létrán”. (John Peter, 

2000) 

Az intézményrendszer europaizációját illetően Goldsmith és Klausen (1997) nevéhez 

fűződik az Eurolog felmérés
32

, mely a szubnacionális szint EU integrációval kapcsolatos 

attitűdjét vizsgálta, különös figyelmet fordítva az intézményi környezetre, adminisztratív 

kapacitásokra, és a szervezeti és intézményi fejlődésre a helyi önkormányzatok között, illetve 

azokon belül. A vizsgálat alapján a helyi önkormányzatok többsége a passzív kategóriába 

sorolható, melyből látszik, hogy az europaizáció hatása általában néhány dinamikus helyi 

                                                 
32

 Kérdőíves felmérés, melynek célja az volt, hogy feltérképezze a brit és a walesi önkormányzatok Európai 

Unióhoz kötődő tevékenységét, esettanulmányokkal kiegészítve. A kérdőívet 1992-ben összesen 168 (brit és 

walesi) önkormányzat kapta meg, melyből 80 válasz érkezett vissza.  
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önkormányzatra korlátozódik. Az európai integrációra történő reakciókat illetően, ezeket 

nevezik „ragyogó csillagoknak” amelyek a számos „fekete lyuk” között léteznek. ( Balme and 

Le Galés, 1997) Goldsmith és Klausen hangsúlyozza, hogy vannak hasonló vonások az 

önkormányzatok EU integrációval kapcsolatos reakcióit illetően, melyhez ország csoportokat 

is társítottak. A német, a francia, a spanyol és bizonyos értelemben a brit önkormányzatok úgy 

tekintenek az EU-ra, mint központi kormányzatuk megkerülésének lehetőségére. Az „északi 

csoport” professzionális helyi önkormányzatai hajlamosak bürokratikus választ adni az 

európai politikaalkotásra, ahogy a svéd, a holland, és a dán önkormányzatok tették. Uniós 

ügyekkel kapcsolatban, annak ellenére, hogy sikeres rutin adminisztrációjuk van, kevés a 

vállalkozó szellemű kezdeményezés. (Goldsmith és Klausen, 1997) 

 

Az önkormányzatok helye az európai többszintű kormányzás 
rendszerében 

 

A többszintű kormányzás megközelítése alapján az EU sokrétű, különböző szintekből 

összetevődő kormányzati rendszer, mely magában foglalja az európai, a nemzeti, valamint a 

nemzeti szint alatti területeket. (Hooghe-Marks 2003, Smith 2007) A többszintű kormányzás 

koncepciója az európai integrációt magyarázó klasszikus megközelítésektől két szempontból 

tér el. Egyrészt, a kormányzás színtereit nem egy hierarchikus berendezkedés részeként fogja 

fel, feltételezi, hogy a helyi, nemzeti és nemzetközi intézmények közti kompetenciák 

elmozdulása nem csupán felfelé irányul az EU irányába, hanem lefelé is, a nemzetállamok, 

régiók, városok irányába. Másrészt, ez a megközelítés nem korlátozódik a pusztán állami-

alapú szabályozásokra, hanem a kormányzás típusainak teljes skáláját magában foglalja. 

Következésképpen a hatalom szétszóródik mind a területi szintek mind pedig a kormányzás 

különböző szereplői között.  Az elmúlt évek társadalmi-gazdasági változásainak hatására az 

Európai Unió megkezdte kormányzási rendszerének és politikái fenntarthatóságának 

felülvizsgálatát, amely egyben a szubnacionális kormányzati szintek bevonásának 

újragondolását is jelentette. (Kern,2009) 
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A Bizottság által 2001-ben kiadott, Európai Kormányzásról
33

 szóló Fehér Könyv 

szintén a regionális és helyi önkormányzatok, valamint a civil társadalom közti szorosabb 

együttműködés szükségességét hangsúlyozta.  

A gyakorlatban két főbb akadályba ütközik a helyi önkormányzatok szerepének megerősítése 

a többszintű kormányzás struktúráján belül: (Carmichael, 2005) 

 A helyi önkormányzatok számára elérhető uniós támogatás nem jelenik meg az 

Európai Unió költségvetésében, ahol a vidéki területek kapják a támogatások 

többségét. A városi területeknek nyújtott segítség csak egy része egy szélesebb 

értelemben vett regionális „agendának”, az EU strukturális politikáján belül.  

 Az uniós szabályozások, folyamatok nem érnek le egészen az önkormányzati szintig, 

hiszen a központi kormányzati kontroll domináns maradt a helyi autonómia 

befolyásolásában. Valójában, a nemzeti politikák europaizálódása ellenére, az EU 

számára az önkormányzatok alapvetően a különböző szakpolitikák alkalmazásának 

szakaszában fontosak, a politikák kialakításának kérdéseiben az EU a nemzeti szinttel 

működik együtt.  

Továbbra is a nemzeti kormányzatok kezében van a kulcs a helyi önkormányzatok európai 

szinten történő helyzetbehozásához. A nemzetállam, az önkormányzatok uniós döntéshozatali 

folyamataihoz való hozzáférésének szabályozása során, lassíthatja az europaizációt, az 

integrációt, növelheti a bizonytalanságot az uniós szakpolitikák teljesítése kapcsán, 

egyenlőtlenségeket alakíthat ki az Európai Unió önkormányzatai között. Egyes 

önkormányzatok nagyobb hatalommal, autonómiával, forrásokkal rendelkeznek ahhoz, hogy 

ki tudják használni az EU által nyújtott lehetőségeket, így sikeresebbek az uniós szakpolitikák 

alkalmazásában és talán azok befolyásolásában is.   (Carmichael, 2005) 

A többszintű kormányzás gyakorlata nemzetállami szintű változásokat idéz elő, 

melyek hatással vannak a szubnacionális szintre is. Ebből kiindulva Piattoni (2010) szerint az 

alábbi területeken bekövetkező változások vizsgálatával közelíthető meg a többszintű 

kormányzás önkormányzatokat érintő aspektusa: nemzetközi vs. nemzeti ügyek, centrum vs. 

periféria, állam vs. társadalom. Az első két kategóriát illetően az európai intézmények által 

kínált lehetőségek erősítették a régiók és helyi önkormányzatok pozícióját, azzal, hogy 

                                                 
33

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/com/2001/com2001_0428en01.pdf
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számos területen nyitottak voltak a szubnacionális szint döntés előkészítésbe történő 

bevonására, kitágították azon tevékenységek körét, amelyekben a szubnacionális szinteknek 

nincs szükségük a központi kormányzat engedélyére.  A harmadik kategóriában bekövetkező 

változásnak Noferini a civil szereplők döntéshozatalba történő bevonását tartja, amely 

biztosítja a „jó kormányzás” pilléreit, a demokratikus legitimációt, átláthatóságot és 

hatékonyságot. Ez egyaránt vonatkozik a nemzeti és szubnacionális kormányzati szintekre. 

(Noferini, 2010)  

Noferini felhívja a figyelmet arra, hogy a többszintű kormányzás koncepciója nem 

olyan eszközök és elvek összessége, melyek könnyen alkalmazhatók lennének a különböző 

intézményi berendezkedésekben. Az önkormányzatok nagyobb fokú intézményi 

dinamizmusra és kreativitásra lennének képesek, azonban ennek sok esetben a politikai 

hajlandóság hiánya szab gátat. Továbbá, a többszintű kormányzás elveinek gyakorlatba való 

átültetése jelentősen megnöveli az együttműködés költségeit. Az intézményes és 

adminisztratív tekintetben erős önkormányzatok hiánya miatt, valószínű, hogy az új 

többszintű forgatókönyv gyakorlatba történő átültetése jelentős akadályokat gördít a 

megvalósítás elé.  

Az Európai Unió három okból érdeklődik a szubnacionális kormányzati szintek 

döntéshozatalba történő bevonása iránt. Egyrészt hogy nagyobb politikai, szociális, gazdasági 

integráció alakuljon ki a közösségen belül, továbbá támogatási mechanizmusának jellegéből 

adódóan. Harmadrészt, a szubszidiaritást munkája szervező elvének tekinti. (Goldsmith, 

1993)  
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Régiók Bizottsága az önkormányzatok intézményesült „hangja” 

 

A Maastrichti Szerződés ratifikálásáig az Európai Közösség elsődlegesen a gazdaság 

szabályozására fókuszált. Ebben kevés szerep jutott a regionális és helyi kormányzati 

szinteknek. Az európai integráció fejlődése során azonban számos terület került közösségi 

hatáskörbe. Az 1990-es évektől kezdett tudatossá válni az Európai Unión belül, hogy a 

regionális és a helyi kormányzati szinteknek részvételt kellene biztosítani a közösség 

fejlődésében.
34

 Nem véletlen, hogy az Unió maga is érdekelt a szubnacionális kormányzati 

szintek döntéshozatalba történő bevonásában.  Adódik ez egyrészt abból, hogy az EU 

hatáskörének bővítése illetve hatékonyságának növelése érdekében egyre több uniós politika 

megvalósítása került szubnacionális szintre. Másrészt fontos szerepet játszik az arányosság 

illetve a szubszidiaritás, mint alapelv. Nem utolsó sorban, visszavezethető a folyamat az EU 

demokratikusabbá tételének célkitűzésére, a polgár közeliség hangsúlyozására, hiszen ebben 

kiemelten fontos feladat jut a szubnacionális kormányzati szinteknek
35

 

A német tartományok a spanyol autonóm közösségekkel együtt hiányolták a hathatós 

regionális részvétel uniós lehetőségeit. Az Egységes Európai Okmány, az integráció 

mélyülése aggasztónak tűnt számukra, bizonyos hatáskörök szupranacionális szintre 

helyeződése, nemcsak az állam, hanem a tartományok mozgásterére is hatással volt.
3637

 1988-

ban a Bizottság létrehozta a Régiók és Önkormányzatok Konzultatív Tanácsát, melynek 

konzultációs joga volt a regionális politikát illetően. A szervezet 42 taggal rendelkezett, akiket 

az Európai Régiók Gyűlése (AER), a Helyi Önkormányzatok Nemzetközi Uniója (IULA), 

valamint az Európai Közösségek és Régiók Tanácsa javasolt.  A régiók elképzelése az EU 

csúcsszervei közül is támogatókra talált. Az 1988-ban felállított Konzultatív Tanács 

korlátozott szerepe miatt azonban nem tett eleget az elvárásoknak. Az Európai Parlament által 

1988-ban elfogadott Közösségi Charta a regionalizációról című dokumentum
38

 önmagáért 

                                                 
34

 Regional and Local Government in the European Union, Responsibilities and Resources, CoR studies E-

1/2001, 18, old. 
35

 Regional and Local Government in the European Union, Responsibilities and Resources,  CoR studies E-

1/2001, pp.  18, 19.  
36

 Például, a német landoknak kizárólagos kompetenciáik vannak, többek között a közoktatás, egészségügy, 

területfejlesztés kérdéseiben. (Kaiser, 2003) 
37

 A többi, kevésbé decentralizált államban, hatáskör híján ilyen gondja nem volt a régióknak. 
38

Community Charter for Regionalisation. Brussels, 18 November 1988 

http://aei.pitt.edu/1758/1/ep_resolution_regional_11_88.pdf  

http://aei.pitt.edu/1758/1/ep_resolution_regional_11_88.pdf
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beszélt, és a Bizottság is szerette volna a szubszidiaritás elvét a szubnacionális szintekre 

kiterjeszteni. A tartományok követelni kezdték a régiók intézményesített részvételét az EK 

döntéshozatalában, mégpedig olyan uniós szerv formájában, amely kizárólag régiós 

részvétellel a régiók érdekeit képviselné. Ennek feltételeként minden tagállamnak ki kellett 

alakítania a maga regionális szintjét. A tartományok beleszólási jogot követeltek a régiószint 

számára a közösségi szerződés reformjába, ahol a régiók jogi, politikai lehetőségeit szerették 

volna továbbfejleszteni az európai integrációban, illetve a regionalizmus jelentőségének 

növelését szorgalmazták. Utóbbin a kulturális sajátosságok, társadalmi sokféleség megőrzését 

értették, amely ösztönzi a gazdasági fejlődést, a döntéseket polgár közelbe hozza. (Győri, 

2006) Az 1990-91-es kormányközi konferencián végzett lobbi tevékenység (különös 

tekintettel a német Lander tevékenysége) eredményeként megállapodás született a Régiók 

Bizottságának felállításáról, mely átvette a Konzultatív Tanács szerepét. (John Peter, 2000) 

Francoise Mitterand és Helmuth Kohl közötti kompromisszum hozta létre a Régiók 

Bizottságának az eredeti elképzelésekhez képest korlátozott jogkörét és heterogén 

összetételét. A Bizottság felállításának jóváhagyása érdekében a német kormányfő lemondott 

a tényleges döntéshozatali hatáskörökről, valamint arról, hogy a Bizottság kizárólag a régiók 

testülete legyen. Ennek eredményeként a helyi önkormányzatok többséget alkotnak a 

szubnacionális szereplők között. (Kaiser, 2003) 

Az intézményben többnyire polgármesterek, önkormányzati, tartományi vezetők 

képviseltetik magukat, de kizárólag olyan személyek, akiket közvetlenül, demokratikusan 

választottak meg. A képviselők száma jelenleg 353. A nemzeti delegációk összetételének 

kialakítása a tagállamok kompetenciája, ezért nevezi Christiansen inkább „tagállami 

képviselők bizottságának”. (Christiansen, 1996, 104-105) Többségében helyi 

önkormányzatok képviseltetik magukat a szervezetben, hiszen a kisebb EU tagállamok, mint 

például Írország, Dánia, és Észtország, nem rendelkeznek regionális önkormányzatokkal.
39

 A 

szervezet konzultatív jellegéből adódóan hatásköre korlátozott. Az alapító szerződések 

értelmében a Bizottság és a Tanács köteles konzultálni a Régiók Bizottságával, olyan 

javaslatok tárgyalásakor, melyek érintik a helyi illetve a regionális önkormányzatokat. A 

Maastrichti Szerződés
40

 öt ilyen területet jelölt meg
41,

 melyet az Amsterdami Szerződés
42

 

                                                 
39

 http://memberspage.cor.europa.eu/SearchByCountry.aspx  
40

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:HU:PDF  

http://memberspage.cor.europa.eu/SearchByCountry.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:FULL:HU:PDF
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továbbiakkal egészített ki.
43

 A Lisszaboni Szerződés
44

 a helyi és a regionális dimenziót az EU 

jogi keretébe emelte, és kimondja, hogy az Uniónak tiszteletben kell tartania a tagállamok 

nemzeti identitását, mely elválaszthatatlan része azok alapvető politikai és alkotmányos 

berendezkedésének, ideértve a regionális és helyi önkormányzatokat is. A lisszaboni 

szerződéssel bevezetett szubszidiaritás-figyelő hálózat azonban nagy előrelépést jelent a helyi 

önkormányzatok erősítésének tekintetében. A hálózat lehetővé teszi, hogy a helyi és 

regionális önkormányzatok a jogalkotási és az azt előkészítő szakaszban közvetlenül részt 

vegyenek a döntéshozatali folyamatokban.
45

 

A Régiók Bizottsága véleménye alapján a működőképes helyi és regionális 

kormányzásnak, valamint a hatékony decentralizációnak a szubszidiaritás, az arányosság és a 

többszintű kormányzás alapelveire kell épülnie. A Régiók Bizottsága megállapítása alapján az 

elmúlt években a legtöbb tagállamban növekedett a decentralizáció, azonban a 2009-es 

pénzügyi és gazdasági válság negatív következményekkel járt az addigi folyamatokra. A 

Régiók Bizottsága a szubszidiaritás elvét tartja a decentralizáció legfőbb hajtóerejének. A 

decentralizációs folyamatot csak abban az esetben értékeli sikeresnek, ha az pénzügyi 

decentralizációval is együtt jár.
46

  

A Régiók Bizottsága körül zajló tudományos vita az intézmény uniós politikaalkotásra 

gyakorolt hatására összpontosít. Két álláspont körvonalazódik, az elsőt a kutatói szféra 

képviseli, meglehetősen szkeptikus, kritikus nézeteket vallanak, míg a gyakorlatban 

tevékenykedő szakemberek megközelítése inkább optimistának mondható. Általános 

egyetértés mutatkozik abban, hogy az EUSZ által bevezetett változtatások nem 

eredményezték sem a szubnacionális szereplők javára történő jelentősebb intézményi hatalom 

leosztást, sem az unió intézményi struktúrájának „szubnacionalizálódását”(McCarthy, 2011). 

A regionális érdekérvényesítést nehezíti, hogy az RB tagjai nemcsak szakmai bizottságokban 

végzik munkájukat és fogadnak el állásfoglalásokat, hanem politikai pártcsoportok szerint is 

                                                                                                                                                         
41

 Gazdasági és társadalmi kohézió, transz-európai infrastruktúra hálózatok, egészség, oktatás, kultúra 
42

 http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc  
43

Foglalkoztatáspolitika, társadalompolitika, környezetvédelem, szakképzés, közlekedés  
44

 http://bookshop.europa.eu/hu/az-eur-pai-uni-hivatalos-lapja-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/downloads/FX-

AC-07-306-HU-

C/FXAC07306HUC_002.pdf?FileName=FXAC07306HUC_002.pdf&SKU=FXAC07306HUC_PDF&Catalogu

eNumber=FX-AC-07-306-HU-C   
45

 https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx  
46

  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:HU:PDF 

http://eur-lex.europa.eu/hu/treaties/dat/11997D/word/11997D.doc
http://bookshop.europa.eu/hu/az-eur-pai-uni-hivatalos-lapja-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/downloads/FX-AC-07-306-HU-C/FXAC07306HUC_002.pdf?FileName=FXAC07306HUC_002.pdf&SKU=FXAC07306HUC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-07-306-HU-C
http://bookshop.europa.eu/hu/az-eur-pai-uni-hivatalos-lapja-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/downloads/FX-AC-07-306-HU-C/FXAC07306HUC_002.pdf?FileName=FXAC07306HUC_002.pdf&SKU=FXAC07306HUC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-07-306-HU-C
http://bookshop.europa.eu/hu/az-eur-pai-uni-hivatalos-lapja-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/downloads/FX-AC-07-306-HU-C/FXAC07306HUC_002.pdf?FileName=FXAC07306HUC_002.pdf&SKU=FXAC07306HUC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-07-306-HU-C
http://bookshop.europa.eu/hu/az-eur-pai-uni-hivatalos-lapja-c-306-17.12.2007-pbFXAC07306/downloads/FX-AC-07-306-HU-C/FXAC07306HUC_002.pdf?FileName=FXAC07306HUC_002.pdf&SKU=FXAC07306HUC_PDF&CatalogueNumber=FX-AC-07-306-HU-C
https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0039:0045:HU:PDF
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megosztottak, mindemellett ellentét érzékelhető a különböző szintek (régió, kistérség, 

önkormányzat) képviselői között.(Tuka, 2008) 

McCarthy (2011) tanulmányában a Régiók Bizottsága formális (szerződésekben 

meghatározott) és informális szerepét tárgyalja. Az öt területre kiterjedő vizsgálat 

alátámasztotta, hogy az intézménynek legnagyobb jelentősége a gazdasági és szociális 

kohézió területén van, hiszen ezen a területen a legmagasabb fokú a szubnacionális szintekkel 

való kontaktus. A szerző által végzett interjúk során a megkérdezettek elmondása szerint az 

RB sajátos szerepet tölt be a politikaalkotás folyamatában. Ez jelentheti a szubnacionális szint 

egységes „hangjának” megjelenítését, illetve a nemzetek feletti szintről a helyi szintekre 

történő információk továbbítását. Elméletben ezek a szerepek hozzájárulnak az európai 

politika legitimációjához, demokratizálódásához. A vizsgálat során készített interjúk azt is 

alátámasztották, hogy az RB képes szakértői információkkal ellátni a Bizottságot, hiszen az 

intézmény közvetlen kapcsolatot tart fenn a helyi önkormányzati szintekkel. Az RB tagjai 

között is érzékelhető feszültség az RB által kiadott vélemények általános céljával 

kapcsolatban, a tekintetben, vajon az uniós jogalkotás minőségének javítására törekszenek 

vagy csupán képviselik a szubnacionális szintet a nemzetek feletti döntéshozatal során. 

(McCarthy, 2011) 

A 28 tagú Európai Unió regionális szereplői oly mértékben eltérnek egymástól, hogy 

nem képesek megfelelő módon kezelni ezt a tevékenységeikben, igényeikben is fennálló 

különbözőséget. (Pálné, 2012) Elmondható azonban, hogy a Régiók Bizottsága folyamatosan 

saját pozíciójának erősítésén munkálkodik, ezt támasztja alá a 2009-ben kibocsátott 

többszintű kormányzásról szóló Fehér Könyve
47

 mely a többszintű kormányzást „az Unió, a 

tagállamok, valamint a regionális és helyi önkormányzatok partnerségen alapuló összehangolt 

cselekvéseként fogja fel, amelynek célja az Európai Unió politikáinak kidolgozása és 

végrehajtása”. A Fehér Könyv célja, hogy javaslataival hozzájáruljon Európa partnerségben 

történő építéséhez, a közösségi cselekvés hatékonyságának növeléséhez. A Régiók Bizottsága 

számos ajánlást, kérést fogalmaz meg a tagállamok, illetve az uniós intézmények számára, 

valamint pontosan meghatározza saját vállalásait is fenti célok elősegítése érdekében. 

Kötelezettséget vállal például arra, hogy magas szintű együttműködést alakít ki a megfelelő 

                                                 
47

 http://web.cor.europa.eu/epp/Ourviews/Documents/White%20Paper%20on%20MLG.pdf  

http://web.cor.europa.eu/epp/Ourviews/Documents/White%20Paper%20on%20MLG.pdf
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helyi és regionális szintű hálózatokkal. Ennek megfelelően a Régiók Bizottsága jelenleg is 

számos nemzetközi önkormányzati szervezettel működik együtt
48

 mellyel teret biztosít az 

önkormányzatok közti információcserére, jó gyakorlatok átvételére. A Fehér Könyv 

jelentősége, hogy konzultációt kezdeményezett különböző célcsoportok
49

 bevonásával a 

többszintű kormányzás gyakorlati megvalósítása érdekében. A „Többszintű kormányzás 

eredményjelzője az Európai Unióban” elnevezésű program bevezetésének kezdeményezése is 

a Régiók Bizottságához köthető, melynek célja figyelemmel kísérni, hogy milyen szinten 

érvényesülnek e kormányzási mód főbb elvei és mechanizmusai.
 50

  

Megemlítendő azonban hogy a Fehér Könyv által megfogalmazott célok és ajánlások a 

tagállamok számára erőteljesebb decentralizációs folyamat indítására irányuló felhívásként is 

értelmezhetők, ami azért problémás, mert ugyanakkor egyes tagállamok
51

 és talán maga az 

Európai Unió Bizottsága sincs meggyőződve arról, hogy valóban a decentralizáció az, amire 

Európának szüksége van. Néhány fontos dologról nem tesz említést a Fehér Könyv. Nem tér 

ki olyan kérdésekre, hogy milyen módon tervezi a Régiók Bizottsága ösztönözni a helyi és 

regionális önkormányzatokat arra, hogy szorosabb együttműködést alakítsanak ki 

állampolgáraikkal, működik-e a Régiók Bizottsága tagjai között rendszeres tapasztalatcsere. 

Örvendetes, hogy az európai szintű intézmények támogatják a többszintű kormányzás 

rendszerét, de vajon minden szubnacionális szintű kormányzat hajlandó lesz feladni az 

intézményi kompetenciák „megfelelő” megosztására vonatkozó tradicionális értelmezését?  

(Piattoni, 2009)  

A többszintű kormányzás rendszerének relevanciája nem vitatható, azonban annak 

sikere vagy bukása egyértelműen a megvalósításon múlik. A Fehér Könyvben 

megfogalmazott javaslatok szerintem önmagukban nem elegendőek ahhoz, hogy uniós illetve 

nemzetállami szinten is felgyorsuljon a folyamat. Nehezíti a helyzetet a javaslatok 

végrehatásához szükséges időbeli ütemezés hiánya. Prioritások meghatározására lenne 

szükség a Fehér Könyvben foglaltak megvalósításához.  

                                                 
48

 http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/cooperation-with-associations.aspx  
49

 Nemzeti hatóságok, helyi és regionális önkormányzatok és szövetségeik, nemzetközi szervezetek, tudományos 

szféra és egyéb résztvevők 
50

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:HU:PDF  
51

 Unitárius államok, például: Egyesült Királyság, Görögország, Dánia, Finnország, Hollandia, Svédország stb.. 

http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/cooperation-with-associations.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:113:0062:0072:HU:PDF
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Az eredményesség egyértelműen függ attól, hogy a helyi és regionális 

önkormányzatok tudatában vannak-e a partnerségekben, más országok önkormányzataival 

való, európai szintű együttműködésekben rejlő lehetőségeknek, és hogy maguk tegyenek 

erőfeszítéseket annak érdekében, hogy a Fehérkönyv javaslatai a gyakorlatba is átültethetők 

legyenek. Itt fontos szerepe lehet a Régiók Bizottságának, hogy érdekeltté tegye őket ebben. 

(Monar, 2009)  

A Régiók Bizottsága folyamatos kapcsolatot tart a szubnacionális szinteket képviselő 

európai hálózatokkal, biztosítva ezzel a hálózatok véleményének megjelenítését az uniós 

döntés előkészítés során. Az önkormányzatokat képviselő európai hálózatok hivatalosan 

2002-től működnek együtt a Régiók Bizottságával az „európai helyi és regionális 

önkormányzati szervezetekkel való együttműködés” 
52

 című dokumentum alapján, melyben a 

Régiók Bizottsága szorosabb együttműködésre kéri az önkormányzati hálózatokat annak 

érdekében, hogy bekapcsolódjanak a politikai vitákba, közösségi döntéshozatali 

folyamatokba. Az együttműködés további célja, az Unión belüli megfelelő 

információáramoltatás csatornáinak kialakítása a szubnacionális szintek és uniós intézmények 

között. Az együttműködés támogathatja a Régiók Bizottságát állásfoglalásainak 

kialakításában. Mindezek alapján a Régiók Bizottsága közös cselekvési tervek 

megfogalmazását kezdeményezte. A számos hálózattal készült közös cselekvési tervek
53

 
54

 

jellemzően nagy hangsúlyt fektetnek a Régiók Bizottsága és az adott önkormányzati hálózat 

közti kommunikáció továbbfejlesztésére, melynek egyik legjobb eszköze az adott hálózat 

szakértőinek bevonása a Régiók Bizottsága munkájába, részt vehetnek a találkozóin, 

bekapcsolódhatnak a munkacsoportjaiba. A közös konferenciák, szemináriumok szervezésére 

szintén minden cselekvési terv kitért. Bár cselekvési tervek a 2008-2009-es évekre 

vonatkozóan készültek, a 2012. júniusi Innsbruck-i Nyilatkozat
55

 a Régiók Bizottsága és az 

Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, a Törvényhozói Hatalommal 
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 http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Documents/cooperation-with-european-associations/EN.pdf  
53

 http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/action-plans-with-associations.aspx  
54

 A Régiók Bizottsága honlapján csak a 2008-2009-es cselekvési tervek érhetők el, de a jelenlegi partner 

szervezetek felsorolásánál több szervezet is van, mint 2008-ban. : 

http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/european-and-regional-associations.aspx 

http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/action-plans-with-associations.aspx  
55

 http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Documents/Declaration-of-Innsbruck/EN.PDF  
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rendelkező Európai Régiók hálózata, (REGLEG)
56

, valamint az Európai Regionális 

Törvényhozó Gyűlések Konferenciája (CALRE) közötti együttműködés fokozásának 

szükségességét hangsúlyozza.  

A Régiók Bizottsága és a jelentősebb európai szövetségek közötti együttműködési 

szándék gyakorlati formát öltött továbbá a strukturált párbeszéd, a szövetségek elnökeinek 

vagy képviselőinek az RB szemináriumain és konferenciáin való részvétele és felszólalása
57

 

az Open Days, az RB elnökének a legfontosabb európai szövetségek éves közgyűlésein való 

részvétele, valamint az összes jelentős európai szövetség együttműködésével kidolgozott 

közös cselekvési tervek kialakításán keresztül.
58

  

Láthattuk, hogy a szubnacionális szint europaizációja illetve a többszintű kormányzás 

bizonyos aspektusa azok az elméleti keretek, melyek egyrészt magyarázzák az unió hatására 

történő helyi szintű változásokat, másrészt, eligazodást nyújthatnak az uniós tagállamok helyi 

önkormányzatainak európai politikákra gyakorolt befolyásolási képességét illetően. Mindez 

pedig nélkülözhetetlen az önkormányzatok nemzetközi együttműködéseinek, 

„hálózatosodásának” tárgyalásához.  
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 http://www.regleg.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=2  
57

 http://cor.europa.eu/en/activities/structured-dialogue/Pages/aea77ef4-e4ad-4f6a-94ec-a4e15458fd54.aspx  
58

 http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/cooperation-with-associations.aspx  

http://www.regleg.eu/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=2
http://cor.europa.eu/en/activities/structured-dialogue/Pages/aea77ef4-e4ad-4f6a-94ec-a4e15458fd54.aspx
http://cor.europa.eu/en/activities/associations/Pages/cooperation-with-associations.aspx
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III. Nemzetközi szervezetek önkormányzati hálózatosodást 
támogató tevékenysége 
 

 

Szerkezetileg jelen fejezet a hálózatok megalakulása, működése, és egyéb jellemzőik 

alapján két nagyobb egységre osztható. Az első a globális, a második az európai szintű 

hálózatosodás jelenségéhez kapcsolódik.  

Az első szakaszban a különböző nemzetközi szervezetek (ENSZ Habitat, OECD, 

UNESCO) önkormányzati hálózatosodás illetve az ezt elősegítő decentralizációs reformok 

támogatásában játszott szerepét mutatom be. Az első szakasz célja annak bemutatása, hogy az 

európai nemzetközi szervezetek milyen szerepet játszanak a decentralizációs folyamat 

ösztönzésében, milyen módon tudnak hatást gyakorolni a területi reformok megvalósítására, a 

különböző nemzetközi szervezetek azon tevékenységeit összegezve, amelyek segítségével 

érthetőbbé válik a nemzetállamokra gyakorolt, területi kormányzást érintő „európai hatás”.   

A második szakasz az önkormányzatok európai szintű hálózatosodását tárgyalja, 

melynek részeként kitérek az önkormányzatok és az uniós intézmények főbb kapcsolódási 

pontjaira. E mellett a többszintű kormányzás szempontjából releváns önkormányzati 

szervezetek kerülnek bemutatásra, amelyek célja, a Régiók Bizottságával szoros 

együttműködésben az önkormányzatok hangjának uniós döntéshozatal során történő 

megjelenítése. Végül néhány olyan tematikus hálózat ismertetése következik, amelyben 

magyar önkormányzatok is részt vesznek.  
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Globális szintű hálózatosodás 

 

Megfigyelhető a városok autonómiájának globális színtéren való folyamatos 

növekedése. Két főbb fejlődési irány játszik fontos szerepet ebben a folyamatban: a 

globalizáció, illetve a decentralizáció.
59

  

Európa országaiban az 1990-es évektől, a kormányzati szintek közötti viszonyrendszer 

folyamatos átalakuláson megy keresztül. Az elmúlt évtizedek során még a centralizált 

berendezkedésű országokban is a szubnacionális szintű intézményi autonómia növekedése 

volt megfigyelhető. A decentralizációra vonatkozó nemzeti reformtörekvések különböző 

okokra vezethetők vissza, alakíthatják a nagyobb területi autonómiát követelő regionális 

igények, de a nemzetállamok részéről is megfogalmazódhat a centralizált rendszerek 

felszámolásának igénye. A szubnacionális kormányzati szintek számára, új feladataik 

ellátásához nyújtott nemzeti pénzügyi támogatások mértéke szintén országonként eltérő képet 

mutat és különböző kihívásokat jelent. A lényeg azonban az, hogy a decentralizáció minden 

esetben nagyobb önállóságot és tágabb politikai teret jelent a döntéshozatal alacsonyabb 

szintjei számára.  (Parkinson, M. 2005) Láthatjuk, hogy a városok újabb és újabb közvetlen 

kapcsolatokat, együttműködéseket hoznak létre globális szervezetekkel, egyre erősebb pozíció 

alapjait megteremtve a globális térben. A globális szervezetek pedig szintén keresik a városok 

együttműködését, hiszen globális normákat, irányvonalakat sikerül ez által „lokalizálni”. A 

globális fejlődési irányvonal megjelenik helyi szinten, a helyi szint pedig befolyással bír a 

globalizáció dinamizmusára. Napjaink globális problémái, környezetszennyezés, szegénység, 

társadalmi instabilitás, legerősebben a városokban érzékelhetők. (J. E. Nijman , 2009) „A 

városokban és a különböző településekben rejlik a lehetőség a globalizáció előnyeinek 

maximalizálására, illetve negatív hatásainak ellensúlyozására.” -az ENSZ-Habitat 

meghatározása szerint. 
60

 

A nemzetközi szervezetek is elismerik a szubnacionális szint jelentőségét és 

különböző eszközökkel támogatják a decentralizációs folyamatot, sok esetben fontos szerepet 

                                                 
59

 Közvetlenül elősegíti az önkormányzatok önállóságának növelését, mind egy adott államon belül, mind 

nemzetközi viszonylatban, ezáltal közreműködik a városi autonómia globális térben való erősítésében. (J. E. 

Nijman , 2009) 
60

 UN-Habitat report, Cities in a Globalizing World: Global Report on Human Settlements (2001). 

(http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5374 )  

Part VI. Building a Common Future, (233.old.) 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/GRHS.2001.6.pdf   

http://www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5374


 

 

 

 

 

 

 

39 

játszanak az országokon belüli közigazgatási reformok alakításában, megvalósításában. Az, 

hogy milyen módón képesek hatást gyakorolni a reformfolyamatokra nagyban múlik az adott 

intézmény nemzetközi státuszán, a hozzá történő csatlakozás kritériumain valamint azon, 

hogy mely területeket érint az adott szervezet nemzeti kormányzatoktól kapott 

felhatalmazása.
61

 (Charbit-Vammalle, 2010) A nemzetközi szervezetek decentralizációs 

reformokat érintő nyomásgyakorlási lehetőségeit tekintve elmondható, hogy a különböző 

országokhoz fűződő kapcsolataikból adódóan első kézből szerzett információk alapján 

készített összehasonlító elemzéseikkel segíthetik a kormányzatokat reformjaik 

megtervezésében. E mellett a nemzetközi szervezetek nincsenek jelen a közügyekben nap, 

mint nap ez által nincsenek kitéve a választási ciklusok nyomásának sem. Elemzéseik 

politikamentesek és hosszú távra vonatkoznak. Szakmai vélemények becsatornázásával, 

nemzetközi viszonyítási pontok bemutatásával elősegíthetik a reformfolyamatokat.  

ENSZ 

 

Az ENSZ Kormányzó Tanácsának több határozata
62 

támasztja alá, hogy a szervezet 

munkája során nagy hangsúlyt helyez a decentralizációs folyamat támogatására.  Az ENSZ-

HABITAT (Emberi Települések Központja) az, amely kiemelten a helyi önkormányzás 

erősítésére törekszik. 1976-ban jött létre, a településfejlődés világméretű problémáinak 

megoldása, enyhítése céljából a Vancouverben rendezett világkonferencián, mint az ENSZ új 

szakosított szervezete. A szervezet alapvető céljául a világ különböző részein jelentkező 

településfejlődési problémák feltárását és azok orvoslását jelölték meg.  

Már az 1996-ban, Isztambulban megrendezett II. HABITAT konferencián született 

Isztanbuli Nyilatkozat (más néven HABITAT Agenda) rögzítette, hogy a helyi 

önkormányzatokat a központi kormányzatok legfőbb partnereinek tekinti az ENSZ HABITAT 

cselekvési programjának megvalósításában. 
63

 E mellett kiemelte, hogy a decentralizáció 

demokratikus helyi önkormányzatokon keresztül valósítható meg. Néhány évvel később, 

1999-ben az ENSZ HABITAT Kormányzó Tanácsa egy helyi önkormányzatokat képviselő 

                                                 
61

 Pl. az ENSZ egyes ügynökségei illetve az Európai Unió Bizottsága 
62

 Resolution 18/11. Intensifying dialogue on effective decentralization and strengthening of local 

authoritieswithin the framework of implementing the Habitat Agenda. Resolution 19/12. Decentralization and 

strengthening of local authorities. Resolution 20/18. Decentralization and strengthening of local authorities. 

Resolution 21/3. Guidelines on decentralization and strengthening of local authorities.  
63

 http://www.unhabitat.org/content.asp?ID=407&catid=366&typeid=24  

http://www.unhabitat.org/content.asp?ID=407&catid=366&typeid=24
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tanácsadó testület létrehozását kezdeményezte
64

, amelynek célja a kommunikáció elősegítése 

azon önkormányzatok között, melyek részt vesznek a HABITAT Agenda megvalósításában. 

Az ENSZ Helyi Önkormányzatok Tanácsadó Bizottságának (UNACLA
65

), alapító ülését 

2000. október 23-24-én Velencében tartották, ahol elfogadták az alapító szabályzatot.
66

  A 

találkozó eredményeinek összefoglalását a Velencei Nyilatkozat tartalmazza.
67

 A szervezet 

tagjai polgármesterek és önkormányzati szövetségek képviselői, akik elkötelezettek a 

HABITAT Agenda végrehajtásában
68

. A szervezet 35 rendes és 35 póttaggal 

rendelkezik,
69

magyar tagja nincs.  Ezen a fórumon keresztül a helyi önkormányzatoknak 

beleszólásuk van az ENSZ HABITAT munkájába. Célja, hogy élénkítse a helyi, 

önkormányzatok, a központi kormányzatok és az ENSZ közötti párbeszédet. Az ENSZ-

HABITAT 2004-ben UNACLA keretében szakértői csoportot
70

 hozott létre, melynek célja, a 

decentralizációval kapcsolatos nemzetközi párbeszéd elősegítése.
71

  

2005. március 18-án az ENSZ-HABITAT és az UNESCO
72

 szándéknyilatkozatot
73

 írt 

alá, melyben rögzítették, hogy szorosan együttműködnek a szubnacionális szinteket érintő 

ügyekben. A két szervezet közötti együttműködés lehetőséget teremt a városfejlesztés 

társadalmi és környezeti fenntarthatóságát érintő új eszközök és stratégiák kidolgozására.
74

 

2003-ban az UNACLA-t felkérték, hogy működjön közre a hatékony 

decentralizációról és a helyi önkormányzatok erősítéséről szóló nemzetközi párbeszédben. 

Ennek eredménye a „The International Guidelines on Decentralization and Strengthening of 

Local Authorities” című dokumentum, amelyet az ENSZ HABITAT Kormányzó Tanácsa 

                                                 
64

 17/18 /1999 Határozat 
65

 United Nations Advisory Committee of Local Authorities 
66

 http://www.unhabitat.org/downloads/docs/130_1_110.pdf  
67

 http://www.unhabitat.org/content.asp?ID=408&catid=366&typeid=24  
68

 A tagságnak az alábbi földrajzi és regionális felosztást kell követnie: Ázsiai és csendes-óceáni térség (7), 

Latin-Amerika és a Karib-térség (6), Európa (6), Afrika (6), Orosz és közép-ázsiai térség (4), Egyesült Államok 

és Kanada (3) Arab Államok (3). Továbbá, minden régióból ugyanennyi póttag. 

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/130_1_110.pdf  
69

 http://www.unhabitat.org/content.asp?catid=366&typeid=24&cid=11315  
70

 Advisory Group of Experts on Decentralisation 
71

 http://ww2.unhabitat.org/unacla/agred.asp  
72

 A szervezet a decentralizációt oktatásügyi kérdésként értelmezi, nagy jelentséget tulajdonítva ennek a 

folyamatnak. Az állam és a többi oktatásügyi szereplő közötti felelősség megosztásnak az utóbbiak javára 

történő módosítására vonatkozó javaslatok jelennek meg a 2005-ben publikált „Handbook for Decentralized 

Education Planning” című UNESCO dokumentumban.   
73

 http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2393_86730_MOU_UNESCO_2005.pdf  
74

 http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=2393&catid=365&typeid=6  

http://www.unhabitat.org/downloads/docs/130_1_110.pdf
http://www.unhabitat.org/content.asp?ID=408&catid=366&typeid=24
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/130_1_110.pdf
http://www.unhabitat.org/content.asp?catid=366&typeid=24&cid=11315
http://ww2.unhabitat.org/unacla/agred.asp
http://www.unhabitat.org/downloads/docs/2393_86730_MOU_UNESCO_2005.pdf
http://www.unhabitat.org/content.asp?cid=2393&catid=365&typeid=6
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2007. április 20-án fogadott el.
75

 A dokumentum a nemzeti szintű politika és intézményi 

reformok számára kíván iránymutatást adni, támogatva a helyi önkormányzatokat helyi 

kormányzás elsajátításában. 

A dokumentum négy fejezetre tagolódik. Első fejezete „Kormányzás és helyi szintű 

demokrácia” címmel a képviseleti és részvételi demokrácia kérdésével foglalkozik. Második 

fejezete az önkormányzatok felelősségi köreit tárgyalja, hangsúlyozza a szubszidiaritás 

elvének fontosságát. A harmadik fejezet az önkormányzatok és más kormányzati szintek 

közötti adminisztratív kapcsolatokat vizsgálja. Míg az utolsó fejezet az önkormányzatok 

pénzügyi forrásaival és kapacitásaival kapcsolatos problémákat elemzi. Megfogalmazódik 

benne többek között, hogy a hatékony decentralizáció feltétele az önkormányzatok megfelelő 

pénzügyi autonómiája.
76

   

OECD 

 

Az OECD koordinatív szervezet, szankcionálási jogosítványokkal nem rendelkezik, 

azonban elemzéseit a tagállamok irányadónak tekintik. Fő tevékenysége a gazdasági, 

társadalmi folyamatok elemzése, összehasonlításra alkalmas statisztikai adatok gyűjtése, 

elemzések értékelések, előrejelzések közzététele.  

Az OECD is nagy figyelmet fordít a hálózatosodás, illetve a partnerség különböző 

jelenségeinek tanulmányozására. Ennek egyik eredménye, hogy 1999-2003 között az OECD 

14 ország tapasztalatai alapján a területi alapú partnerség kérdéseit elemezte. Az első 

eredményt 2001-ben publikálták „Helyi partnerség a jobb kormányzásért” címmel.
77 

A 

vizsgálat kimutatta, hogy a partnerség jelentős hatást gyakorolhat a helyi kormányzásra, olyan 

hosszan, amilyen hosszan a partnerek biztosítani tudják tevékenységük elvégzését.
78

 Az 

ausztriai Szövetségi Gazdasági és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2004 

szeptemberében hozták létre az OECD LEED elnevezésű fórumát, amely a területi-alapú 

partnerséget a kormányzás jobbá tételének eszközeként definiálja.  A fórum szaktudáson 

alapul, lehetőséget teremt a világszerte kialakult partnerségek tapasztalatcseréjére, arra 
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 http://www.cities-localgovernments.org/committees/dal/Upload/news/ladsguidelines.pdf  
76

 http://www.cities-localgovernments.org/committees/dal/Upload/news/ladsguidelines.pdf  
77

 OECD, Local Partnerships for Better Governance, 2001, 168.old  

78
 http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34455_33834555_1_1_1_1,00.html  

http://www.cities-localgovernments.org/committees/dal/Upload/news/ladsguidelines.pdf
http://www.cities-localgovernments.org/committees/dal/Upload/news/ladsguidelines.pdf
http://www.oecd.org/document/59/0,3343,en_2649_34455_33834555_1_1_1_1,00.html
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törekszik, hogy a politikai együttműködést javítsa, helyi viszonyokhoz adaptálja.
79

 Jelenleg 53 

országból összesen 2600 tagja van. Bármely olyan intézmény vagy szervezet a tagjává válhat, 

amely területi alapú partnerségi menedzsmenttel rendelkezik. A fórum törekvése hogy 

optimalizálja a partnerségek és más kormányzási formák közreműködését a helyi gazdaság és 

foglalkoztatás fejlesztésében, valamint a szakpolitikák hatékony megvalósításában.  

Az OECD nagy hangsúlyt helyez a pénzügyi decentralizáció különböző aspektusainak 

vizsgálatára, számos tanulmányt publikált ebben a témában.
80

 2004-ben létrehozta a 

Kormányzati szintek közötti Pénzügyi Kapcsolatok Hálózatát,
81

 amely elemzői tevékenységén 

valamint statisztikai adatok gyűjtésén keresztül biztosít támogatást az OECD tagállamok 

számára, a központi, regionális és helyi kormányzati szintek közötti pénzügyi kapcsolataik 

szervezéséhez, összehasonlítható információkat szolgáltat a kormányközi pénzügyi 

kapcsolatokat, valamint a szubnacionális közfinanszírozást érintően. A három OECD 

igazgatóság
82

 koordinációja alatt működő hálózat workshopokat és szakértői fórumokat 

szervez, multidiszciplináris politikai párbeszéd platformjának tekinthető. 
83

 A hálózat által 

működtetett pénzügyi decentralizációs adatbázis
84

 segítségével az OECD által meghatározott 

decentralizációs indikátorok alapján válnak összehasonlíthatóvá a kormányközi pénzügyi 

kapcsolatok valamint az állami, regionális illetve a helyi közfinanszírozási módszerek, 

eredmények. A hálózat munkájáról kétévente megjelenő „Fiscal Federalism Outlook”c. 

kiadvány keretében fog bővebb tájékoztatást nyújtani.
85

  

A Pénzügyi Decentralizációs kezdeményezés az OECD, a Világbank az Európa Tanács, a 

budapesti székhelyű Open Society Institute, az UNDP, USAID közös kezdeményezése volt, 

azzal a céllal, hogy segítse a közép kelet európai országok gazdasági átalakulását. E folyamat 

támogatására 1999-2000-ben, a kelet-közép-európai országokról kérdőíves vizsgálaton 

alapuló helyzetfeltáró tanulmányok készültek.
86

 A Magyarországról készült beszámoló,
87

 

                                                 
79

 http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_34417_20743766_1_1_1_1,00.html  
80

 http://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscalfederalismnetworkworkingpapers.htm  
81

 http://www.oecd.org/ctp/federalism/  
82

 Államigazgatási és Területfejlesztési igazgatóság, Adópolitikai és adminisztrációs ügyek központja, 

Közgazdasági Osztály, valamint a különböző nemzeti minisztériumok delegáltjai. 
83

 http://www.oecd.org/ctp/federalism/Presentation-Fiscal_Federalism_Network.pdf  
84

 http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm 
85

A kiadvány még egyszer sem jelent meg eddig. http://www.oecd.org/ctp/federalism/Presentation-

Fiscal_Federalism_Network.pdf  
86

 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/fiscaldecentralisationinitiative1993-2008.htm  
87

 http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/1907077.pdf  

http://www.oecd.org/document/22/0,3746,en_2649_34417_20743766_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/ctp/federalism/fiscalfederalismnetworkworkingpapers.htm
http://www.oecd.org/ctp/federalism/
http://www.oecd.org/ctp/federalism/Presentation-Fiscal_Federalism_Network.pdf
http://www.oecd.org/tax/federalism/oecdfiscaldecentralisationdatabase.htm
http://www.oecd.org/ctp/federalism/Presentation-Fiscal_Federalism_Network.pdf
http://www.oecd.org/ctp/federalism/Presentation-Fiscal_Federalism_Network.pdf
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/fiscaldecentralisationinitiative1993-2008.htm
http://www.oecd.org/ctp/tax-policy/1907077.pdf
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mely a kormányzati szintek közötti pénzügyi tervezést vizsgálja, felhívja a figyelmet arra, 

hogy a koncentráltabb módon történő feladatelosztás a normatív támogatási rendszer helyébe 

léphet.  

Az OECD Magyarországról szóló Territorial Review című 2001-es kiadványában 

megállapítja, hogy az ország visszatért a megfelelő növekedési pályára. A jelentés rámutat az 

országon belül tapasztalható területi különbözőségekre. Számos területi, gazdasági és 

társadalmi kérdés elemzése után felhívja a figyelmet, hogy pontosabban kell meghatározni a 

területi politika kereteit, valamint ajánlásokat tesz az intézményi rendszer ésszerűsítése és a 

szubnacionális szintek megerősítése érdekében. 
88

 

UNESCO 

 

Az UNESCO is együttműködésre törekszik az önkormányzatokkal valamint azok 

érdekszövetségeivel. Az együttműködés hatékonysága az UNESCO interszektoriális 

megközelítésében rejlik, amely azokra az oktatási, természet- és társadalomtudományos, 

kulturális dimenziókkal kapcsolatos problémákra összpontosít, melyekkel a helyi 

önkormányzatok szembesülnek, így igyekszik kezelni a növekvő urbanizáció komplex 

kérdéseit. Az UNESCO szerepe közvetítő jellegű az olyan nemzetközi együttműködésekben, 

amelyek közelebb hozzák egymáshoz az önkormányzatokat, legyen szó akár kétoldalú akár 

hálózati együttműködésekről.
89

 

Jó példa erre, hogy globális szintű önkormányzati hálózat is alakult már az UNESCO 

égisze alatt. A kezdeményezés 2004-ben, Nurnbergben indult azzal a céllal, hogy létrehozzon 

egy olyan nemzetközi hálózatot melyben az önkormányzatok átadhatják egymásnak 

tapasztalataikat, hatékonyabbá tehetik a rasszizmus, a diszkrimináció és az idegengyűlölet 

elleni politikáikat. Az UNESCO a helyi (városi) szintet tartotta legalkalmasabbnak arra, hogy 

összekapcsolja a különböző közigazgatási szintek diszkrimináció ellenes tevékenységét. 

Annak érdekében, hogy számításba lehessen venni a világ különböző régióinak prioritásait, 

specifikumait, külön regionális koalíciók alakítására hívta fel az UNESCO az 
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http://books.google.hu/books?id=7yETTWwGVTcC&pg=PA129&lpg=PA129&dq=hungary+decentralisation+o

ecd&source=bl&ots=p5DjfCOTps&sig=d3N-u53cVx5-

6oAI5qMNjFtevX8&hl=hu&sa=X&ei=1rXCUpEzyfzKA821gJAB&ved=0CEEQ6AEwATgK#v=onepage&q=h

ungary%20decentralisation%20oecd&f=false  
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 http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001561/156108e.pdf  
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önkormányzatok figyelmét, régiónként saját cselekvési programok kidolgozásával. A 

regionális hálózatok cselekvési programjai olyan, önkormányzati kompetenciába tartozó 

területeket érintenek, mint például az oktatás, foglalkoztatás, kulturális programok.  2008. 

június 30-án az UNESCO találkozót szervezett a regionális koalíciók
90 

képviselői számára, 

amelynek keretében a résztvevők létrehozták a „Városok Nemzetközi Koalíciója a 

Rasszizmus ellen” elnevezésű nemzetközi önkormányzati hálózatot, amely ernyő 

szervezetként fogja össze a világ régióinak diszkrimináció ellenes önkormányzati hálózatait. 

A tematikus hálózatok közé sorolható együttműködés elsődleges célkitűzése, hogy az 

antidiszkriminációs programokkal rendelkező városok profitáljanak más városok 

tapasztalataiból, illetve a látott tapasztalatokat adaptálni tudják saját igényeikhez. 
91

 

Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok Világszervezete 

 

Globális szintű szervezetként az Egyesült Városok és Helyi Önkormányzatok 

Világszervezete (UCLG) képviseli a helyi önkormányzatok érdekeit.
92

 Az UCLG hét 

regionális hálózattal rendelkezik, amelyek mind önálló tevékenységet folytató, különálló jogi 

entitások.
 93

  Európai szekciója az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR). A 

szervezet célja volt, hogy világszerte előmozdítsa a demokratikus helyi kormányzatok 

összekapcsolódását.
94

 Legfőbb feladatának tekinti a demokratikus helyi önkormányzás 

segítését, a decentralizált valamint nemzetközi együttműködés előmozdítását, testvérvárosi 

valamint egyéb partnerségi kapcsolatok kialakítását a helyi önkormányzatok és azok 

szervezetei között.  

Az UCLG szándéka, hogy rendszeresen elemezze a világszerte zajló, helyi 

demokráciával és decentralizációval kapcsolatos lehetséges fejlődési irányokat, folyamatokat. 

Ebből a célból készült a 2008-ban publikált „First Global Report”
95

 amely a helyi 

önkormányzatok helyzetének első globális szintű összehasonlító tanulmánya, a világ minden 
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 A találkozón a következő régiók képviseltették magukat: Afrika, Arab Régió, Ázsia, Latin-Amerika, Észak-

Amerika, Karib Térség, Európa 
91

 http://www.citiesagainstracism.org/ICCAR.6.0.html  
92

 Helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzati érdekszövetségek illetve nemzetközi önkormányzati hálózatok 

lehetnek tagjai. Az ENSZ 191 tagállamából 140 önkormányzatait képviseli, a világ 7 régiójában . 95 ország több 

mint 1000 városa közvetlenül csatlakozott a szervezethez, valamint 112 önkormányzati érdekszövetség 
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 http://www.uclg.org/en/organisation/about  
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 http://www.citymayors.com/features/iula.html  
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 http://www.cities-localgovernments.org/gold/gold_report.asp  
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régiójára kiterjed. A dokumentum az önkormányzatok vizsgálatára koncentrál, de a 

különböző területi szintek közötti kapcsolat szintén figyelmet kapott. Szakértők, 

akadémikusok hálózata állította össze a GRALE
96

 („Európai Helyi Igazgatás” kutatócsoport) 

tudományos felügyelete alatt. A vizsgálat az alábbi szempontokra terjedt ki: önkormányzatok 

előtt álló globális kihívások, önkormányzati szövetségek szerepe, nagyvárosi 

önkormányzatok, decentralizáció és helyi demokrácia aspektusai, fejlődési irányok és 

buktatók az önkormányzatokat érintő területeken.
97

  

2010-ben jelent meg a Global Report második része „Local Government Finance: The 

Challenges of the 21st Century”
98

, amely kimondottan a decentralizáció pénzügyi 

vonatkozásaira összpontosít. A dokumentum a világ minden régiójára kiterjedően a helyi 

pénzügyi finanszírozást vizsgálja, azzal a céllal, hogy azonosítsa a legfőbb kihívásokat, 

melyekkel az önkormányzatok szembesülnek a hatékony közszolgáltatások biztosításával 

kapcsolatban. A tanulmány reformok végrehajtásához szükséges ajánlásokat is megfogalmaz.  

 

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

 

Az 1951-ben alakult Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa mintegy 150.000 helyi és 

regionális önkormányzatot tömörítő szervezet, az UCLG nemzetközi önkormányzati hálózat 

európai szekciója.
99

 A szervezet tagjai helyi és regionális önkormányzatok országos 

szövetségei az Európa Tanács tagállamaiból.  A CEMR 2012-ben újra elkészítette a „Local 

and Regional Government in Europe Structures and Competences” c. dokumentumot,
100

 

amely a különböző országok szubnacionális szintjeit, és azok hatásköreit mutatja be. A 

szervezet munkája során öt tematikus területre összpontosít, melyek közül a „demokrácia, 

polgárság, bővítés” témakörén belül érinti a decentralizációt.
101
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 GRALE egy nemzetközi tudományos hálózat, amely a párizsi székhelyű Francia Nemzeti Tudományos Kutató 

Központhoz kapcsolódik.  
97

 Önkormányzati politika, önkormányzatokra vonatkozó nemzeti szintű stratégiák, szervezeti struktúra, 

felelősség kérdésköre, finanszírozás, részvételi mechanizmusok és elszámoltathatóság, intézményi kapacitás. 
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 http://www.urb-al3.eu/uploads/documentos/GOLD_II_ang.pdf 
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http://www.ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/local_government_structuresandcompetences_2012_en.p

df  
101

 http://www.ccre.org/en/activites/index  
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A CEMR kiemelten fontosnak tartja a pénzügyi válság decentralizációra gyakorolt 

hatásának vizsgálatát. 
102

 A gazdasági válság kezdete óta a nemzeti kormányzatok Európa 

szerte különböző intézkedéseket vezettek be a válság hatásainak megfékezése érdekében. A 

költségvetés bevételeinek csökkenése, valamint a kiadások növekedése a helyi és regionális 

finanszírozás terén jelentős korlátozásokhoz vezetett. Az állami költségvetések 

konszolidációja gyakran a decentralizációs folyamat visszafordulását eredményezte, amely 

kompetenciaveszteséggel járt a szubnacionális kormányzati számára. Az Európai 

Önkormányzatok és Régiók Tanácsa 2011-ben kezdeményezte a „Válság és Decentralizáció” 

megfigyelőközpont létrehozását. Az Obszervatórium szakértők tematikus hálózata, amely 

segítséget nyújt az Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsának a válság hatásainak 

önkormányzatokat érintő következményeinek értékelésében. 2012-ben két elemzés is készült 

ebben a témában a CEMR közreműködésével: „Local Government in Critical Times – 

Policies for Crisis, Recovery and a Sustainable Future”
103

 valamint „Sub-national Public 

Finance in the European Union”
104

 

A reformok megvalósításához a fent tárgyalt nemzetközi szervezetek nem 

rendelkeznek jogi eszközökkel, azonban lehetőségük van különböző jó gyakorlatok, normák 

átadására, nagymértékben elősegítik a reformfolyamatokat, iránymutatásokkal, 

keretegyezményekkel, amennyiben ezeket a tagállamok magukra nézve kötelezőnek ismernek 

el. Hatást gyakorolnak továbbá a csatlakozni kívánó országokra, azzal, hogy velük szemben 

elvárásként fogalmazzák meg intézményeik és jogalkotásuk bizonyos standardokhoz 

igazítását. A nemzetközi szervezetek decentralizációs folyamatokra, valamint az 

önkormányzati együttműködések ösztönzésére gyakorolt hatása azokban az esetekben 

legszembetűnőbb, amikor pénzügyi támogatásukat bizonyos politikák alkalmazásától, 

reformok bevezetésétől teszik függővé. Amennyiben azonban az adott nemzetközi szervezet 

nem rendelkezik valamilyen jogi felhatalmazással és nem biztosít pénzügyi ösztönzőket sem, 

szerepe csupán a tapasztalatcsere előmozdítására, információszolgáltatásra, értékelésre 

korlátozódik.  
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Európai szintű hálózatosodás 

 

Európában, ugyanúgy, mint a világ más részein a városok együttműködéseiből 

létrejövő hálózatok száma rendkívüli mértékben növekszik. Néhányuk az Európai Unió 

döntés előkészítő folyamatának befolyásolása érdekében alakult, még más hálózatok az 

információáramoltatás érdekében jöttek létre, egy adott közpolitikai területre fókuszálva. 

Az önkormányzatok és az EU főbb szerveinek kapcsolódási pontjai 

 

Láthattuk, hogy a nemzetközi szervezetek mindegyike nagy hangsúlyt fektet a 

decentralizáció illetve az önkormányzatok közti együttműködések támogatására. Általános 

elvárásként fogalmazódik meg a nemzetközi szervezetek, különös tekintettel az Európai Unió 

intézményeinek részéről az önkormányzati szint megerősítése, azaz, hogy az önkormányzatok 

széleskörű autonómiával rendelkezzenek feladatgyakorlásuk módja és az ahhoz szükséges 

eszközök kiválasztásában. Abban is egyetértés mutatkozik, hogy decentralizációs folyamat 

csak akkor lehet eredményes, ha a hatáskörök szubnacionális szintre történő átadása a 

pénzügyi autonómia növekedésével is együtt jár. 

Fontosnak tartottam itt megemlíteni ezt a témakört, mert, ahogyan a fejezet későbbi 

szakaszában, látható lesz, a fontosabb európai önkormányzati szervezetek is partnerei az uniós 

intézményeknek. Ezért, a következőkben arra keresem a választ, hogy közvetlenül hogyan 

kapcsolódhatnak a helyi önkormányzatok az EU fő szerveihez: a Bizottsághoz, az Európai 

Unió Tanácsához, és az Európai Parlamenthez. 

A Tanácshoz fűződő közvetlen kapcsolatok kialakítása nem könnyű a helyi 

önkormányzatok számára, az intézmény speciális jellege miatt. A Tanács egy kisebb brüsszeli 

adminisztratív apparátuson kívül a tagállamok kormányainak tagjaiból áll, teljesítve az alapító 

szerződések által meghatározott feladatokat, melyek magukban foglalják a tagállamok 

különböző törekvéseinek összehangolását közös célok figyelembevételével, a tagállamok 

képviseletét, valamint a nemzeti érdekek megóvását. Mivel a Tanácsban a nemzeti érdekek 

dominálnak, rendkívül fontos, hogy a tagállami képviseletek jól ismerjék ezeket. A 

városokkal, és szervezeteikkel való kapcsolattartás e tekintetben válik kiemelkedően fontossá.  
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Az Európai Unió Bizottsága központi szereplő az EU törvényhozási folyamatában, 

egyrészt a törvénykezdeményezési jogosultsága miatt, másrészt a jogi aktusok 

végrehajtásának felelőssége miatt. A javaslatok kidolgozása rendkívül nagy szakértelmet 

igényel. A helyi önkormányzatok és az őket képviselő szervezetek kiemelkedő szerepet 

játszanak a Bizottság informálásában. Egyrészt azzal, hogy szoros együttműködésben állnak a 

Régiók Bizottságával, mely biztosítja a gyors és hatékony információáramlást
105

 Másrészt az 

önkormányzatokat képviselő európai szervezetek javaslatokat megfogalmazva véleményezik 

a Bizottság által kiadott dokumentumokat. A helyi önkormányzatok szervezeteinek 

nemzetközi, európai szintéren megvalósuló érdekartikulációja legitimációt biztosít, növeli a 

Bizottság kezdeményezéseinek elfogadottságát. A legitimáció minőségét tekintve a helyi 

önkormányzatok és szervezeteik különböznek más érdekcsoportoktól. A választott 

kormányzati testületek közelebb állnak az állampolgárokhoz, így képesek a tág értelemben 

vett polgárság érdekeinek megjelenítésére. Rendkívül fontos szerepet töltenek be a helyi 

önkormányzatok az EU szabályozás végrehajtásában is. Nem csak azzal vannak tisztában, mi 

tekinthető politikailag, társadalmilag elfogadhatónak, hanem azzal is, mi az, ami technikailag 

megvalósítható. A Bizottság lehetőséget teremtett a helyi önkormányzatok intézményei 

számára, hogy véleményt mondjanak az unió politikáival kapcsolatban azzal, hogy 2004-ben 

bevezette a velük való rendszeres párbeszédet. (Heinelt H. ,Niederhafner S. 2008) Az Unión 

belüli irányítási szintek sokszínűsége, együttesen annak többszintű karakterével, vezettek az 

uniós politikák hálózatainak sokasodásához a különböző szakpolitikai területeken. A 

Bizottság csomópont ezen hálózatok működésében, mivel számos szereplő közötti interakció 

bemeneti csatornája, politikai hálózatokat támogató szerepe, javaslat-előkészítő illetve EU 

programokat menedzselő feladatából adódik. E folyamat részeként dolgozta ki a Bizottság a 

Közösségi Kezdeményezéseket, amelyek nagymértékben hozzájárultak a transznacionális, 

interregionális, valamint a helyi együttműködések létrejöttéhez, terjedéséhez. (Bovaird-

Löffler-Parrado-Diez, 2002) A Bizottság különösen nagy hatást gyakorolt a decentralizációs 

folyamatra, azzal, hogy a strukturális alapok támogatása regionális alapon került kiosztásra, 

mely számos országban, például Magyarországon is indokolttá tette a regionális szint 

kialakítását.  

                                                 
105

 http://cor.europa.eu/en/about/interinstitutional/Documents/EN.pdf  

http://cor.europa.eu/en/about/interinstitutional/Documents/EN.pdf
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Az Európai Parlament közösségi jogszabályalkotásban játszott szerepe folyamatosan 

növekszik. Ahhoz, hogy e funkcióját megfelelően el tudja látni, a Parlament tagjainak 

információra van szüksége, amelyet sok esetben a helyi önkormányzatok illetve az őket 

képviselő szervezetek szolgáltatnak.(Heinelt. H. and Niederhafner. S. 2008) Az Európai 

Parlament ma már a közösségi politikák egy jelentős részénél igen erőteljes befolyással bír, 

hiszen vagy a Tanáccsal egyenrangú, vele együttdöntő szerv, vagy hozzájárulását kell adnia 

egy, a Tanácsban tárgyalt döntéshez. Mindezen esetekben a Parlament gyakorlatilag 

vétójoggal bír, azaz nélküle az Európai Unió nem tud döntéseket elfogadni, jogszabályokat 

alkotni. Az Európai Parlament elsősorban azokon a területeken kapott ilyen erős beleszólást, 

amelyek vagy közvetlenül az állampolgárok jogait, érdekeit, vagy az EU lényegét jelentő 

belső piac működését érintik.
106

 

Fontos szerveződések alakulnak az EP-n belül, ilyenek például a képviselőcsoportok 

közötti csoportosulások, (intergroupok)
107

 melyeknek számos együttműködő partnere van, 

köztük is megtaláljuk a helyi önkormányzatok képviseleteit. Témám szempontjából 

legfontosabb az Urban elnevezésű intergroup
108

, mely az Európai Unió helyi dimenziójával 

kapcsolatos kérdések megvitatására jött létre. Részt vesz benne 70 Európa parlamenti 

képviselő az EP minden képviselőcsoportjából, tagjai jelen vannak továbbá minden 

parlamenti bizottságban. Megközelítőleg 100 partnerszervezettel dolgozik együtt, melyek az 

európai települések, városok érdekeinek megjelenítésére törekszenek.
109

 A helyi 

önkormányzatok nagy jelentőséggel bírnak az EP tagok számára, hiszen kapcsolatot 

teremtenek a választóikkal, információval szolgálnak a hazai politikai ügyekkel kapcsolatban, 

és ezzel segítséget nyújtanak uniós szintű feladataik megfelelő ellátásához. (Heinelt. H. and 

Niederhafner. S 2008.)  

 

 

 

                                                 
106

 http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/0076b966cf/Powers-and-functions.html  
107

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00c9d93c87/K%C3%B6z%C3%B6s-

munkacsoportok.html  
108

 http://urban-intergroup.eu/partners/   
109

 http://urban-intergroup.eu/partners/  

http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/0076b966cf/Powers-and-functions.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00c9d93c87/K%C3%B6z%C3%B6s-munkacsoportok.html
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/hu/00c9d93c87/K%C3%B6z%C3%B6s-munkacsoportok.html
http://urban-intergroup.eu/partners/
http://urban-intergroup.eu/partners/
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Európai Önkormányzati Szervezetek 

 

 Létrehozás 

dátuma  

Képviselt 

szubnacionális 

szint 

Tagság Szervezeti 

felépítés  

Partnerek 

Európai Települések és 

Régiók Tanácsa (CEMR) 

1951 Helyi, regionális 

önkormányzatok  

Nemzeti 

önkormányzati 

szövetségek
110

 

Társult tagok
111

 

Konzultatív 

tagok
112

 

Tiszteletbeli 

tagok 

(adományozók) 

 

Politikai Bizottság 

Igazgatóság 

Elnökség  

Pénzügyi- 

Bizottság 

Bizottságok 

Munkacsoportok 

Titkárság 

(Brüsszel, Párizs) 

CoR 

AEBR 

AEIDL113 

CPMR114 

AER 

ESN115 

Eurocities 

 

Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR) 

1971 Határ menti 

regionális 

önkormányzatok 

Teljes jogú 

tagok, szavazati 

joggal116 

Szavazati joggal 

nem rendelkező 

tagok117 

Konzultatív 

tagok118 

 

 

Közgyűlés 

Végrehajtó 

Bizottság 

(elnökség) 

Munkabizottságok, 

tanácsadó 

testületek   

Titkárság (Gronau) 

Európai 

Parlament 

Európai Unió 

Bizottsága 

CoR 

Európa 

Tanács 

CEMR 

AER 

CPMR 

                                                 
110

 A helyi/regionális önkormányzatok nemzeti szintű érdekszövetségei, valamint olyan helyi/regionális 

hatóságok, amelyek tagjai nemzeti önkormányzati szövetségnek. Jelenleg 53 nemzeti önkormányzati 

érdekszövetség tagja a CEMR-nek. (
110

 http://www.ccre.org/docs/list_of_members_en.pdf ) 
111

 Olyan nemzeti szekciók, amelyek nem tagjai az Európa Tanácsnak, de tiszteletben tartják a demokratikus 

elveket, valamint helyi és regionális hatóságok nemzetközi csoportosulásai. 
112

 Nem helyi/regionális önkormányzatok, csak munkájukban kapcsolódnak a helyi kormányzáshoz, javaslattételi 

joggal rendelkeznek a szervezetben 
113

 Európai Önkormányzati Fejlesztési Információs Szövetség 
114

 Periférikus Tengeri Régiók Európai Konferenciája 
115

 Európai Szociális Hálózat 
116

 Európai határrégiók, és határokon átnyúló régiók, az EU illetve az Európa Tanács tagállamaiból, valamint 

határrégiók egyesületei. 
117

 Tiszteletbeli tagok, akik jelentős mértékben hozzájárultak anyagilag a szervezet munkájához illetve határ 

menti és határokon átnyúló régiók meghatározott időre szóló megfigyelői státusszal. 
118

 Természetes személyek, civil szervezetek, intézmények, akik hasonló területen dolgoznak 

http://www.ccre.org/docs/list_of_members_en.pdf
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CLRAE 

Eurocities 

Európai Régiók Gyűlése 

(AER) 

1985 Regionális 

önkormányzatok 

Teljes jogú 

tagok
119

 

Konzultatív 

tagok
120

 

Megfigyelői 

státusz
121

 

Elnökség 

Közgyűlés 

Hivatal 

Munkabizottságok 

Titkárság 

(Strasbourg) 

 

 

CoR 

CLRAE 

 

Az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok 

Kongresszusa (CLRAE) 

1994 helyi, regionális 

önkormányzatok 

nemzeti 

delegációk
122

 

önkormányzati 

érdekszövetségek 

megfigyelői 

státusz
123

 

Elnökség 

Hivatal 

Törvényhozó 

fórum 

Helyi 

önkormányzatok 

kamarája 

Régiók kamarája 

Bizottságok, 

munkacsoportok 

Titkárság 

(Strasbourg)  

CoR 

NALAS124 

Középszintű 

Hatóságok/Önkormányzatok 

Európai Konföderációja 

(CEPLI) 

2008 középszintű 

(megyei) 

önkormányzatok  

önkormányzati 

érdekszövetségek 

társult tagok 

 

Közgyűlés  

Elnökség 

Titkárság 

(Brüsszel) 

Arco 

Latino125 

Partenalia126 

                                                 
119

 Az Európa Tanács tagállamainak régiói, valamint más európai államok régiói, melyek elfogadják az Európa 

Tanács alapvető elveit. Államon belüli régiók csoportja szintén teljes jogú taggá válhat, kivéve, ha a csoport 

minden régiója egyenként már tagja a szervezetnek. 
120

 Az AER alapító intézményei, európai régiók interregionális szervezetei szabadon csatlakozhatnak. 
121

 Megfigyelői státuszt kaphatnak meghatározott időszakra: egyéb területi entitások, melyek a regionalizmus 

folyamatához köthetők: európai régiók vagy regionális szervezetek, nem európai régiók vagy szervezeteik. 
122

 A Kongresszus nemzeti delegációi az Európa Tanács tagállamainak helyi illetve regionális szintű 

önkormányzatban mandátummal rendelkező képviselőiből állnak. A delegációk létszáma lakosságszám-

arányosan kerül meghatározásra.  
123

 Azok a nemzetközi önkormányzati szervezetek, amelyeknek konzultatív státuszuk van az Európa Tanáccsal, 

megfigyelői státusszal részt vehetnek a Kongresszus munkájában. 
124

 Dél-kelet európai Önkormányzati Szövetségek Hálózata 
125

 Spanyol, olasz tartományok és Francia Megyék Egyesülete 
126

 Az EU középszintű önkormányzatait képviselő szervezet 
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Európai Kisvárosok 

Szövetsége (CTME) 

2011 kisvárosi 

(községi) 

önkormányzatok 

önkormányzati 

érdekszövetségek 

  

Forrás: Saját szerkesztés.  

 

A táblázatban szereplő legkorábban alakult hálózat az Európai Települések és Régiók 

Tanácsa 1951-ben jött létre, európai polgármesterek kezdeményezésére. A CEMR mintegy 

100.000 helyi és regionális önkormányzatot tömörítő szervezet, az UCLG nemzetközi 

önkormányzati hálózat európai szekciója.
127

 A szervezet tagjai helyi és regionális 

önkormányzatok országos szövetségei az Európa Tanács tagállamaiból. A szervezet honlapja 

alapján magyarországi tagjai a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége valamint a 

Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége.
128 

 

Ezt követte az Európai Határ-menti Régiók Szövetségének 1971-es megalakulása. A 

negyven éves múltra visszatekintő szervezet máig az egyetlen, amely kimondottan határ-

menti (CBC) együttműködésekkel foglalkozik. Tagjainak száma eléri a százat.
129

 A Szövetség 

teljes jogú tagjává az Európai Unió illetve az Európa Tanács tagállamainak határ-és határokon 

átnyúló nagy kiterjedésű régiói valamint az őket képviselő szervezetek válhatnak.
130

 Négy 

magyar részvételű Eurorégió tagja a Szövetségnek.
131

 

Az 1985 óta működő Európai Régiók Gyűlése az európai régiók legnagyobb független 

hálózata, 35 ország több mint 230 régióját, 15 interregionális szervezetét tartja össze. 
132 

Az 

AER kulcsszerepet jáatszott az Európa Tanács és az Európai Bizottság önkormányzatokat 

képviselő tanácsadó testületeinek létrehozásában. (CLRAE, Régiók Bizottsága)
133 

Az Európai 

Régiók Gyűlésének teljes jogú tagjai lehetnek az Európai Unió, valamint az Európa Tanács 

tagállamainak régiói,
134

 régióik egy csoportja valamint más európai régiók, amelyek 

                                                 
127

 http://www.cities-localgovernments.org/sections.asp  
128

 http://www.ccre.org/associations  
129

 http://www.aebr.eu/en/members/membership.php  
130

 http://www.aebr.eu/en/members/membership.php  
131

 http://www.aebr.eu/en/members/list_of_members.php (Kárpátok, Ipoly, Bihar-Bihor, Duna-Körös- Maros-

Tisza Eurorégiók)  
132

 http://www.aer.eu/  
133

 http://www.aer.eu/about-aer/vocation/an-introduction-to-the-leading-network-of-regions-in-

europe.html#c55789  
134

 Az AER alapító okirata szerint a régió közvetlenül a központi kormányzati szint alatt elhelyezkedő, politikai 

hatalommal és választott testülettel rendelkező önkormányzat.  

http://www.cities-localgovernments.org/sections.asp
http://www.ccre.org/associations
http://www.aebr.eu/en/members/membership.php
http://www.aebr.eu/en/members/membership.php
http://www.aebr.eu/en/members/list_of_members.php
http://www.aer.eu/
http://www.aer.eu/about-aer/vocation/an-introduction-to-the-leading-network-of-regions-in-europe.html#c55789
http://www.aer.eu/about-aer/vocation/an-introduction-to-the-leading-network-of-regions-in-europe.html#c55789
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elfogadják az Európa Tanács alapelveit. Magyarországról jelenleg 10 megyei önkormányzat 

tagja a szervezetnek.
135

 

A Kongresszus, (CLRAE), az Európa Tanács egy intézményi pilléreként, 47 európai 

állam 200 helyi és regionális önkormányzatának politikusai számára biztosít rendszeres 

tanácskozási lehetőséget a helyi és regionális demokrácia fejlődésével kapcsolatos gyakorlati 

együttműködés megvitatására. 
136

 A Kongresszus belső felépítését illetően két szempontból is 

különbözik a többi szervezettől. Egyrészt, a szubnacionális rendszerek sokféleségéből adódó 

érdekellentétek, egyedülálló módon ebben az intézményben vezettek a helyi és regionális 

kamara különválásához. Másrészt (hasonlóan a Régiók Bizottságához) ideológiák mentén 

szerveződő politikai csoportokban végzi munkáját.
137

 A Kongresszus az Európa Tanácson 

belül erősebb intézményi státusszal rendelkezik, mint a Régiók Bizottsága az Európai Unió 

intézményi struktúráján belül. (Jing Pan, 2011) 

Két „fiatalnak” nevezhető önkormányzati hálózat is szerepel a táblázatban.  2008-ban 

11 nemzeti önkormányzati érdekszövetség
138

 és egy társult hálózat hozta létre a Középszintű 

Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációját.
139

 Az Európai Kisvárosok Szövetsége 

2011-ben jött létre, 7 tagállam nyolc nemzeti érdekszövetségének együttműködése nyomán.
140

 

Mindkét hálózatban alapító tagként vannak jelen magyar érdekszövetségek, előbbi esetében a 

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége még utóbbinál a Kisvárosi Önkormányzatok 

Országos Érdekszövetsége.  

A fenti táblázatban látható szervezetek alapító okiratait vizsgálva rendkívül sok 

hasonlóság állapítható meg, mind a szerkezeti felépítésüket mind tartalmukat illetően. Éppen 

ezért az alábbiakban nem egyenként elemzem a hálózatokat, hanem alapító okirataik 

összehasonlításán keresztül.  

                                                 
135

 http://www.aer.eu/what-is-aer/members-and-partners/member-regions.html#c53186  
136

 http://www.coe.int/t/congress/presentation/default_en.asp?mytabsmenu=1  
137

 Négy politikai csoportja: EPP/CD - Group European People's party – Christian Democrats, SOC - Socialist 

Group, ILDG - Independent and Liberal Democrat Group, ECR - European Conservatives & Reformists Group 
138

 Franciaország – ADF: Assemblée des Departements de France,Németország – DLT: Deutscher Landkreistag, 

Belgium-Vallónia – APW: Associations des Provinces Wallones, Belgium-Flandria – VVP: Vereniging van de 

Vlaamse Provincies Bulgária–NAMRB: National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria, 

Spanyolország – FEMP: Federacion Espanola de Municipios y Provincias, Görögország – ENAE: Union of 

Prefectural Authorities of Greece, Magyarország – MÖOSZ: Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége, - 

Olaszország – UPI: Unione Province d'Italia, Románia – UNCJR: Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din 

Romania, Lengyelország – ZPP: Zwiazek Powiatów Polskich, Arc Latin, Partenalia 
139

 http://www.cepli.eu/  
140

 http://cor.europa.eu/it/regions/belgium/Highlights/Pages/f156bfb5-f4db-4673-b1fc-53273a7924e8.aspx  

http://www.aer.eu/what-is-aer/members-and-partners/member-regions.html#c53186
http://www.coe.int/t/congress/presentation/default_en.asp?mytabsmenu=1
http://www.cepli.eu/
http://cor.europa.eu/it/regions/belgium/Highlights/Pages/f156bfb5-f4db-4673-b1fc-53273a7924e8.aspx
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Az alapító okirat szinte minden esetben preambulummal kezdődik, melyben 

körvonalazódik a szervezetek küldetése. Hangsúlyozzák továbbá, a helyi és regionális szint 

egymással történő együttműködésének valamint az uniós döntéshozatalba történő 

bevonásának fontságát.  

Ezt követően az adott szervezet céljai kerülnek megfogalmazásra, melyek szintén 

számos ponton egyeznek, különbözőségek abban mutatkoznak, hogy az adott szervezet mely 

szubnacionális szint képviseletére helyezi a hangsúlyt.
141

A célja tehát minden szervezetnek, 

hogy felhívja a figyelmet az áltata képviselt területi egységek problémáira, lehetőségeire. 

Kezdeményezze, illetve koordinálja az európai szintű együttműködésüket, javaslatok 

kidolgozásával segítse őket. Mindegyik alapító okirat hangsúlyozza az önkormányzatok 

európai szervezeteinek egymással, valamint uniós szervekkel történő együttműködésének 

fontosságát.   

A következő pontban általában a tagság kritériumait szabják meg, melyre minden 

esetben kitérnek az alapító okiratok. A táblázatból láthatjuk, hogy a különböző 

szervezetekben szinte ugyanazok a tagsági formák léteznek. Fenti szervezetek mindegyikéhez 

nemzeti önkormányzati érdekszövetségek csatlakozhatnak. Az így bekerülő nemzeti 

delegációk tagjai kizárólag demokratikusan megválasztott önkormányzati mandátummal 

rendelkező képviselők lehetnek, a delegáltak jelölését természetesen az adott országra bízzák. 

Megkülönböztetnek teljes jogú (szavazati joggal rendelkező), szavazati joggal nem 

rendelkező, és konzultatív vagy megfigyelői státusszal rendelkező tagokat. A tagdíjjal 

kapcsolatos szabályozás is megjelenik, hiszen az éves tagdíj a szervezetek legfőbb bevételi 

forrása. A CLRAE esetében lakosságszám arányosan illetve az egy főre jutó GNP alapján 

kerül meghatározásra az összeg, a többi szervezetnél ezt a Közgyűlés határozza meg.  

A hálózatok szervezeti felépítését részletesen szabályozzák az alapító okiratok. 

Szintén jól szemlélteti a táblázat, hogy mennyire hasonló struktúrában működnek. 

Mindegyikük legfőbb szerve a Közgyűlés, amely bár elnevezésében különbözik, összetételét 

mindenhol a nemzeti delegációk adják.
142

Jellemzően legalább évi egy alkalommal üléseznek, 

a CEMR alapító okirata határoz meg háromévente egy ülést. E mellett minden alapító okirat 

lehetővé teszi rendkívüli ülés összehívását a teljes jogú tagok egyharmadának kérésére. A 

                                                 
141

 Helyi és/vagy regionális önkormányzatok illetve határrégiók 
142

 Pl.: CEMR esetében politikai bizottság, CLRAE –döntéshozó fórum 
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közgyűlés feladatai közé tartozik az elnökség megválasztása, további tagok felvételéről illetve 

elutasításáról történő döntés, az éves költségvetés elfogadása. A döntéshozatal a legtöbb 

esetben egyszerű többségi szavazással zajlik, csak bizonyos ügyeket kötnek az alapító 

okiratok kétharmados többséghez.
143

Minden hálózat rendelkezik Végrehajtó Testülettel, 

(Igazgatóság, Büró) melynek elnökét és alelnökeit a Közgyűlés választja. A testület legalább 

évente kétszer ülésezik, feladatai közé tartozik a döntések előkészítése, azok végrehatásának 

felügyelete, együttműködés uniós intézményekkel illetve más nemzetközi szervezetekkel, 

költségvetés kidolgozása. E mellett munkabizottságokat alakíthat, illetve szüntethet meg.   

A fent tárgyalt, önkormányzatokat tömörítő szervezetek, munkájukat bizottsági struktúrában 

végzik. A tematikus alapon szerveződő munkabizottságok, munkacsoportok létrehozását, 

megszüntetését, működését is az alapító okiratok szabályozzák.  

Végül minden szervezet Titkárságot tart fenn, adminisztratív ügyeinek intézésére, 

strasbourgi vagy brüsszeli székhellyel. Ez alól kivétel az AEBR melynek titkársága 

Gronauban található. A főtitkárt legtöbb esetben szintén a Közgyűlés választja.  

Tematikus hálózatok  

 

Az alábbiakban azokat a hálózatokat mutatom be melyekben magyar önkormányzatok 

is részt vesznek.  

Eurocities 

 

Az Eurocities elődje a hat városból álló un. „második városok” kezdeményezés,
144

 

melyben a következő városok vettek részt: Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milánó, 

és Rotterdam. Az 1986-ban, Rotterdamban megrendezésre került „Városok, mint a gazdasági 

növekedés hajtóerői” című konferencia idején fenti városok már számos testvérvárosi 

megállapodásokkal rendelkeztek, elhatározták, hogy kialakítanak egy hálózatot az EU-val 

kapcsolatos tevékenységeik koordinálására, az információ áramlás biztosítására. 1991-ben a 

városok forrásokhoz jutottak az EU Recite Programból
145

, majd, ugyanebben az évben egy 

formális hálózat létrehozása mellett döntöttek, melynek az Eurocities elnevezést adták, egy 
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birminghami találkozó alkalmával. A szervezet önálló irodát nyitott Brüsszelben a szaktudás 

és tapasztalatcsere valamint az Európai Unió intézményeivel történő kapcsolatok 

kialakításának megkönnyítése érdekében. Az irodát 1992-ben nyitották meg, nem sokkal 

ezután csatlakoztak az újabb tagok. Az Eurocities nemzetközi szervezet, melyben külön 

nemzeti szekciók kialakítására nem került sor, fő elve, a városok közvetlen részvétele a 

hálózat tevékenységében. (Heinelt. H. and Niederhafner. S. 2008) Tagsága folyamatosan 

növekszik, jelenleg 40 partnervárosának több mint 130 önkormányzatát képviseli. 

Magyarországról Budapest 1996 óta tagja a hálózatnak. A tagságnak két feltétele van, az 

egyik, hogy az adott város 250. 000 fő feletti lakosság számmal rendelkezzen, a másik a 

demokratikus választáson alapuló kormányzati struktúra. Bár tagjai közt találhatunk nem 

tagállami városokat is, a szervezet tevékenysége egyértelműen az EU szakpolitikákra 

koncentrál. Minden tagváros egyetlen szavazattal rendelkezik az éves találkozón, amely 

novemberben kerül megrendezésre Ez az Eurocities legfőbb szerve, tagjai közül választja az 

Adminisztratív Bizottságot, valamint az elnököt. Az elnök feladata a találkozók lebonyolítása, 

a szervezet képviseletének ellátása. Az Eurocities korábban bizottságokban, most ún. 

fórumokban dolgozik, amik lefedik a várospolitika illetve városirányítás különböző 

területeit.
146

 

Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (ICLEI) 

 

A szervezet létrehozásának gondolatát kanadai és egyesült államokbeli önkormányzati 

képviselők fogalmazták meg 1989-ben, az ózonréteg elvékonyodásáról folytatott 

tanácskozáson. A helyi önkormányzatok, illetve nemzeti és regionális kormányzati szervek 

által közösen létrehozott nemzetközi szövetség, a Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések 

Nemzetközi Tanácsa 1990-ben alakult az ENSZ égisze alatt 43 ország több mint 200 helyi 

önkormányzatainak részvételével. Azzal a céllal hozták létre, hogy világszerte kiépítse és 

működtesse a helyi önkormányzatok mozgalmát, a fenntartható fejlődés területén várható 

kézzelfogható előrelépés reményében. 2003-tól a szervezet új elnevezése Helyi 
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Önkormányzatok a Fenntartható Fejlődésért. Jelenleg 70 különböző ország több mint 1200 

önkormányzatát fogja össze.
147

 14 képviseleti irodát tart fenn a világ minden részén.
148

  

Saját meghatározása alapján a szervezet jellegét tekintve hármasság figyelhető meg. Egyrészt 

az ICLEI értelmezhető a helyi önkormányzatok szövetségeként, melyben a városvezetés 

elkötelezi magát a fenntartható fejlődés mellett. Mozgalomnak is tekinthető, amely 

kampányokat indít, programok széles skáláját működteti annak érdekében, hogy 

összehangolja a helyi szintű cselekvést a nemzetközi célokkal. Ügynökségként is felfogható, 

hiszen információkat biztosít az önkormányzatok számára, továbbképzéseket, konferenciákat 

szervez elősegítve a városok tapasztalatcseréjét.
149

 

A szervezet teljes jogú (szavazati joggal rendelkező) tagjai önkormányzatok illetve 

önkormányzati szövetségek lehetnek. Szavazati joggal nem rendelkező, társult tagok lehetnek 

egyéb, nem kormányzati szervek.
150

 

Az alapító okirat alapján a szervezet rendelkezik, egy un Globális Végrehajtó 

Bizottsággal, e mellett létrehozhat, maximum kilenc Regionális Végrehajtó Bizottságot.  

Minden Regionális Végrehajtó Bizottság egy képviselőt jelöl a Globális szintű Bizottságba. A 

Globális Végrehajtó Bizottság jogosult a Tanács ülésének összehívására, a Főtitkár 

kinevezésére, képviseleti irodák megnyitására, megválasztja a szervezet elnökét és alelnökeit, 

továbbá, állandó, valamint ad hoc bizottságokat, tanácsadó csoportokat hozhat létre. A hálózat 

működtet továbbá egy „Menedzsment Bizottságot” amely a jogi, adminisztratív ügyek 

felügyeletét látja el. Az ICLEI főtitkára a szervezet összes hatáskörét gyakorolhatja, kivéve, 

amelyek az alapító okirat alapján a Tanácshoz tartoznak.
151

 Magyarországról Miskolc és 

Tatabánya tagjai a hálózatnak.  
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 A szervezet honlapja szerint Magyarországról Tatabánya és Miskolc teljes jogú, míg a Környezettudományi 
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WHO Európai Egészséges Városok Hálózata 

 

A hálózat tagságát a WHO európai régiójának azon városai alkotják, melyek az 

egészségügyi és fenntartható fejlődés elkötelezettjei, jelenleg harminc ország, több mint 

kilencven települése. A városok csatlakozásának kritériumai ötévente változnak, minden öt 

éves időszaknak megvannak a maga prioritásai, stratégia céljai. A legutóbbi (V. 2009-2013) 

fázis főbb prioritásai a fenntartható fejlődés biztosítása, egyenlő esélyek biztosításának elve 

az egészséggel kapcsolatos ügyekben, a helyi politikában, helyi politikai döntéshozók 

elkötelezettsége egészségügyi kérdéseket illetően. Minden öt éves fázis célkitűzéseit 

nyilatkozatban rögzítik, a 2009-2013 között tartó időszakét a „Zágrábi Nyilatkozat”
152 

tartalmazza. 

Az Egészséges Városok mozgalma globális szintű, mely regionális hálózatokon alapul.
153

 Az 

európai hálózat céljai között szerepel az egészséggel kapcsolatos, valamint fenntartható 

fejlődést célzó helyi politikai döntések, helyi szintű cselekvések régión belül történő 

ösztönzése. Fontosnak tartja a nemzeti és helyi szint együttműködését a közegészségügy és 

városrehabilitáció területén, valamint az európai városok és hálózataik közti tapasztalatcserét, 

jó gyakorlatok átvételét.  

A WHO Európai Egészséges Városok Hálózata három pillérre épül. Első, a WHO 

európai tagállamainak városai, amelyek koordinálják a Hálózat munkáját egy un. Tanácsadó 

Bizottságon keresztül. A nemzeti szintű hálózatok jelentik a második pillért, mint például az 

Egészséges Városok Magyarországi Szövetsége, amely 1992-ben alakult.
154

 A harmadik 

pillérét pedig a különböző munkacsoportok, alhálózatok adják, melyek feladata főként 

technikai segítségnyújtás, képzések, fórumok szervezése melyeken lehetőség nyílik a 

tagvárosokat érintő ügyek megvitatására.
155
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Energia Városok Hálózata 

 

Az Energia Városok hálózata 1990-ben jött létre, napjainkban 30 ország több mint 

1000 városát és települését képviseli. Székhelye Brüsszelben illetve a franciaországi 

Besançonban található. A szövetség egyesületként működik, kétévente más város adja az 

elnökséget, a 2013-2015-ös időszak elnökségi feladatait Heidelberg városa látja el, Igazgató 

Tanácsában 11 város önkormányzati vezetője vesz részt
156

 A szervezet fő célkitűzése a helyi 

fenntartható energiagazdálkodás támogatása, a településvezetők tudásának növelése. Gyakran 

fogalmaz meg állásfoglalásokat a különböző uniós joganyagokkal kapcsolatosan. 

Tevékenységében a konferenciák szervezésére, információk biztosítására, az önkormányzatok 

számára gyakorlati tanácsok megfogalmazására helyezi a hangsúlyt, számos nemzetközi 

projektet koordinál.
157

A hálózat tagja Magyarországról Tata önkormányzata, azonban a tagság 

formális. 

A fent bemutatásra került hálózatokon kívül természetesen még rendkívül sok létezik, 

hiszen szinte napról napra alakulnak új együttműködések egy-egy közös probléma, kihívás 

mentén.  
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IV. A magyar önkormányzatok nemzetközi kapcsolatrendszere 
 

A magyar önkormányzatok, önkormányzati érdekszövetségek határon átnyúló 

együttműködésekben való részvétele, illetve különböző projektek keretében történő 

nemzetközi aktivitása már hagyományosnak mondható. Önkormányzataink ez irányú 

tevékenységének legerősebb motivációja a forrásszerzés. Az önkormányzatok ilyen jellegű 

nemzetközi tevékenysége számos gazdasági, infrastrukturális, szociális területen történő 

fejlesztést tett lehetővé, már az EU-s csatlakozást megelőző időszaktól kezdve hozzájárult az 

európai normarendszer Magyarországon történő meghonosításához.  

Phare CBC 

A 1990-es évektől kezdődően az Európai Unió mind nagyobb figyelmet fordított a 

határon átnyúló fejlesztések támogatására mind a saját külső határain, mind a leendő EU-

tagországok határ menti térségeiben.
158

 Az Európai Bizottság a csatlakozást támogató 

eszközök a Phare
159

 programok keretein belül létrehozta a Phare CBC (Phare Cross-Border- 

Co-operation) határon átnyúló programokat. E programok fő feladata a határ menti területek 

gazdasági és kulturális kapcsolatainak erősítése, a területfejlesztési elképzelések kölcsönös 

összehangolása volt.
160

 A CBC-program szabályzata 1999-ig csak a tagjelölt országok és a 

tagállamok közös határai mentén tette lehetővé a programban való részvételt. A 2004-től 

felhasználhatóvá vált Interreg III típusú programok előfutáraként 2002-ben és 2003-ban 

jelentek meg az Interreg programok megvalósítására felkészítő úgynevezett Interreg Phare 

programok. Ezek keretében már az ukrán, a horvát, majd a szerb határ mentén is bevezették 

kísérleti formában a kisprojekt alapokat, hogy elősegítsék az addig egymástól elzárt 

közösségek együttműködését.
161
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2006-ban véget ért a "Phare-korszak" Magyarországon, befejeződtek a Phare előcsatlakozási 

alapból finanszírozott programok. 
162

 

Magyarországon, az alábbi területeken valósultak meg Phare CBC programok: 

 Osztrák-magyar határszakasz 1995-től, amelybe Magyarországról Győr-Moson-

Sopron, Vas és Zala megyékből kapcsolódhattak be. A program a közlekedési 

infrastruktúra, és turizmus hálózatok fejlesztésével kívánta megvalósítani a határon 

átnyúló együttműködés fejlesztését, a határrégió versenyképességének növelését, 

valamint a határtérség felkészítését az európai uniós csatlakozás kihívásaira. Előbbi 

konstrukció esetében, 14 nyertes pályázó 7,89 millió euró támogatásban részesült, 

amelyből a Phare-támogatás közel 6 millió eurót tett ki. Utóbbi konstrukció keretében 

19 pályázat valósult meg.   

 Román-magyar határszakasz 1996-tól, amelybe Magyarországról Békés, Csongrád, 

Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékből kapcsolódhattak be. Ez volt az 

első olyan Phare CBC program, ahol egyik résztvevő ország sem volt EU-tagállam. A 

program, melynek célja a regionális tervezés és fejlesztés, infrastruktúrafejlesztés, 

környezet- és természetvédelem, 5-5 millió euró támogatást biztosított a határ mindkét 

oldala számára.  

 Szlovák-magyar határszakasz 1999-től, amelybe Magyarországról Győr-Moson-

Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén 

megyékből kapcsolódhattak be. A program célja a határon átnyúló gazdasági 

együttműködés fejlesztése, a határrégió gazdasági potenciáljának, innovációs 

készségének és emberi erőforrásainak erősítése. A 18 nyertes pályázatból a 

fejlesztések kétharmada az észak-magyarországi régióban, három a közép-dunántúli 

régióban, kettő Nyugat–Dunántúlon és egy pedig Közép-Magyarországon valósult 

meg. A pályázók összesen 2,36 millió euró támogatáshoz jutottak, amelyből 1,77 

millió eurót biztosított az Európai Unió Phare-forrása. 

 Szlovén-magyar határszakasz 1999-től, amelybe Magyarországról Vas és Zala 

megyékből kapcsolódhattak be.163 A program keretében 13 projekt valósult meg, 
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melyek a munkanélküliek foglalkoztatásának növelését, fenntartható 

partnerkapcsolatok kialakítását célozták a munkaerőpiacon, a határ mindkét oldalán. 

Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 70 000 euró, maximum 300 000 euró volt, 

összesen 1,6 millió euró Phare-támogatásért lehetett pályázni.
164

 

 

EGTC 

A regionális és helyi hatóságok komoly nehézségekkel szembesülnek a határokon átnyúló 

transznacionális és régiók közötti együttműködést célzó intézkedéseknek az egymástól eltérő 

nemzeti jogszabályok és eljárások keretén belül történő megvalósítása és irányítása során. 

(Zöld-Nagy V. 2007) Ezek leküzdése érdekében készítette el a Bizottság az Európai Unió első 

olyan jogi eszközének tervezetét, mely jogi személyiséget és keretet nyújt az európai 

önkormányzatok és régiók együttműködésére, az uniós támogatások hatékony 

felhasználására. A csoportosulás legalább két tagállam vagy harmadik állam szereplőit (helyi 

önkormányzat, regionális hatóság vagy az állam) fogja közös szervezetbe.
165

 Az Európai 

Parlament és Tanács 1082/2006/EK rendeletével
166

 megvalósult a határon átnyúló 

szervezetek
167

 EU-jogi és belső jogi megerősítése. (Soós E. 2013) Az EGTC célja, hogy 

közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősödjön a határokon átnyúló, 

transznacionális, interregionális együttműködés, valamint a tapasztalatcsere. Az EGTC 

rendelet úgy alakítja a szabályozási kereteket, hogy közben tiszteletben tartja valamennyi 

tagállam alkotmányos rendjét. A rendeletet a tagállamokban 2007. augusztus 1-jétől kell 

alkalmazni, tehát a vonatkozó nemzeti jogszabályok kialakítását eddig kellett megalkotni. 

(Soós E. 2013)
 
A hazai szabályozás alapja az Országgyűlés által 2007. június 25-én elfogadott 

európai területi együttműködési csoportosulásról szóló XCIX. törvény.
168

 A csoportosulás 

tagjai lehetnek tagállamok mellett regionális hatóságok, valamint bizonyos közjogi 

intézmények, illetve ezek egyikébe vagy közülük többe tartozó szervezetekből álló társulások, 

ha azok legalább két tagállam területén helyezkednek el. Hazánkban alakult meg az európai 
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 http://www.vati.hu/index.php?page=main&menu=21810&langcode=hu  
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 Nagy Phare Könyv, 2007. (63, 174, 175, 176. old) 

 http://www.vati.hu/files/articleUploads/10554/Phare_Big_Book_070802.pdf   
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 http://egtc.kormany.hu/mi-az-az-ett-egtc  
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 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:210:0019:0024:HU:PDF  
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 Európai Területi Társulás – European groupings of territorial cooperation: EGTC 
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 http://egtc.kormany.hu/hazai-szabalyozas  
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viszonylatban másodikként bejegyzett európai területi társulás, az Ister-Granum EGTC. (Fejes 

Zs.  2010)
169

 

Hazánkban eddig 14 Magyarországi székhelyű EGTC került bejegyzésre:
170

 

 Torysa EGTC 

 SVINKA EGTC 

 Európai Közös Jövő Építő Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (Európai Közös Jövő Építő EGTC 

 Európa-kapu EGTC 

 Bodrogközi EGTC 

 Pannon EGTC 

 Novohrad-Nógrád EGTC 

 Rába-Duna-Vág Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosulás (RDV EGTC) 

 ARRABONA Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

 Abaúj-Abaújban EGTC 

 Banat-Triplex Confinium Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás  

 Ister–Granum EGTC – magyarországi és szlovák résztvevőkkel 

 Ung-Tisza-Túr-Sajó EGTC 

 Sajó-Rima Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

(Sajó-Rima EGTC) 

 

Külföldi székhelyű, magyar részvétellel megvalósuló EGTC-k
171

: 

 

 Via Carpatia Korlátolt Felelősségű Európai Területi Társulás 

 Pons Danubii Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 

 Bódva-Karszt EGTC – magyarországi és szlovák résztvevőkkel 

 EUKN - European Urban Knowledge Network 
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 http://www.kul-vilag.hu/2010/04/fejes.pdf  
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 http://egtc.kormany.hu/ett-nyilvantartas  
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 http://egtc.kormany.hu/kulfoldi-ett-magyar-resztvevokkel  
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Norvég Alap 

 

A magyar önkormányzatok az európai uniós fejlesztések mellett meglehetősen nagy 

érdeklődést mutatnak a Norvég Alap által meghirdetett pályázatok iránt. 
172

 2013. szeptember 

25-én indult az „Önkormányzati kapacitásépítés norvég–magyar együttműködéssel” című 

projekt, melynek rövid neve MANORKA, s amelynek projektgazdája a Települési 

Önkormányzatok Országos Szövetsége. A projekt 2016. április 30-ig tart a Norvég Alap 

Kapacitásfejlesztés és Intézményközi Együttműködés programterület támogatásával.
173

  

Számos további pozitív példa létezik önkormányzataink aktív nemzetközi 

kapcsolatépítését illetően.  Kutatásomban arra kerestem a választ, hogy a magyar 

önkormányzatok európai önkormányzati hálózatokban való részvételének esetében is 

megfigyelhető-e ugyanez a motiváltság, jellemző-e a hasonló intenzitással való részvétel.  
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 http://www.toosz.hu/digitalcity/servlet/PublishedFileServlet/AAAHSIRO/onkormanyzat_2014_1.pdf  
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Kérdőív 

 

Eddigi tapasztalataim alapján egyértelműen látszik, hogy önkormányzataink 

nemzetközi kapcsolatrendszere dinamikusan fejlődő terület. Mindez arra ösztönzött, hogy 

empirikus kutatást kezdjek a magyar önkormányzatok nemzetközi tevékenységét bemutató 

reális helyzetkép feltárására. Módszerem országos online kérdőíves vizsgálat volt.  

A kérdőívet 2012 januárjában a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 

segítségével juttattam el az önkormányzatokhoz.  A TÖOSZ tagjain kívül a kérdőívet 

megkapták még a megyei jogú városok, a fővárosi kerületek valamint a megyei 

önkormányzatok.  

Az ötvenkét kérdésből álló kérdőív öt szakaszra bontható. Első része az általános 

információkra kérdez rá, a második a testvérvárosi együttműködések számára, jellegére és az 

ezek révén létrejövő projektekre vonatkozó kérdéseket tartalmazza. A harmadik rész az 

önkormányzatok tematikus, szakpolitikai jellegű hálózatokban való részvételére vonatkozik, 

még a negyedik szakaszban külön jelennek meg az önkormányzatok azon európai 

szervezeteire vonatkozó kérdések, melyek munkájába érdekszövetségen keresztül lehet 

bekapcsolódni. Végül, a kérdőív utolsó néhány kérdése az önkormányzatok nemzetközi 

fejlesztési tevékenységét vizsgálja.
174

  

A kérdőív célja egyrészt a magyar önkormányzatok európai hálózatokban való 

részvételi lehetőségeinek, illetve a részvétel eddigi eredményeinek feltárása volt. Másrészt, 

annak vizsgálata, hogy önkormányzataink milyen intenzitással működnek közre az európai 

önkormányzatokat tömörítő szervezetekben. A kutatás központi kérdése, van-e kézzelfogható 

haszna a hálózatosodásnak a magyar önkormányzatok számára? Valóban beszélhetünk-e a 

magyar önkormányzatok hálózatosodásáról?  

Az önkormányzatoknak egy hónap állt rendelkezésükre az online kérdőívek kitöltésére. A 

többszörösen kitolt határidő lejártáig 263 önkormányzat töltötte ki a kérdőívet, ami 15,9 

százalékos visszaküldési arány. Ennél magasabb visszaküldési aránnyal számoltam, bár a 
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visszaküldött kérdőívek is számos érdekes információt tartalmaztak az önkormányzatok 

nemzetközi kapcsolatépítéséről, melyek segítségével egyfajta tendencia szépen kirajzolódik.   

A válaszadó önkormányzatok legnagyobb hányada (70.8%) községi, 21,6%-a városi 

önkormányzat, 5,4%-a megyei jogú város önkormányzata, s csupán 2,2%-ot tesz ki a főváros 

egy-egy kerülete. A települések népességszáma is igen eltérő, nagy szóródást mutat
175

 A 

visszaküldött kérőívek rögzítése, elemzése SPSS program segítségével történt.  

Települési Önkormányzatok 

 

Nemzetközi Kapcsolatok  

 

A nemzetközi kapcsolatok alakulását a megkérdezettek több mint harmada (37,6%) esetében 

tárgyalja a képviselő-testület. 

 

Ki képviseli az önkormányzatot a külföldi 

partnerekkel tartott üléseken? 

Százalék  

Polgármester 57,4 

Alpolgármester 28,5 

Képviselő-testület tagja 30,4 

Nemzetközi referens 5,7 

Jegyző 2,7 

Civil szervezetek 2,7 

intézményvezetők 1,5 

 

Az önkormányzatok döntő többségét (57,4%) a település polgármestere, 28,5%-át 

(időnként) az alpolgármester képviseli a külföldi partnerekkel tartott üléseken, képviselő-

testületi tag külföldi partnerekkel tartott üléseken a válaszadó települési önkormányzatok 

kevesebb mint harmada esetében lép fel az önkormányzat képviselőjeként. Tekintettel arra, 

hogy nagyon kis arányban vannak azok az önkormányzatok, ahol a külföldi partnerekkel való 

kapcsolat létesítésére és ápolására külön munkatársat tudnak alkalmazni, így igen csekély 
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azon válaszadók aránya, ahol nemzetközi referens képviseli a települési önkormányzatot. Az 

önkormányzatok döntő többségét (57,4%) a település polgármestere képviseli a külföldi 

partnerekkel tartott ülések alkalmával.  

E mellett említették a válaszadók, hogy az üléseken részt vehet még a jegyző, a civil 

szervezetek képviselői, illetve a különböző intézmények vezetői. 

 

Milyen témában volt sikeres együttműködés?

32%

4%
9%15%

26%

12% 1%1%
testvérvárosi találkozók

környezetvédelem

oktatás

kulturális programok

infrastruktúrafejlesztés

EU integrációs tapasztalata

informatika

kreatív ipar

 

A leggyakrabban (32 %) a testvérvárosi találkozókat említették a kérdezettek, majd ezt 

követte az infrastruktúrafejlesztés (26 %), valamivel kevesebben a közös kulturális 

programokat nevezték meg (15 %). 9-12 % között mozgott azok aránya, akik az EU 

integráció tapasztalatai és az oktatás témájában működtek együtt más településekkel.  Kis 

csoportot képviselnek, akik valamely környezetvédelemmel kapcsolatos területen alakítottak 

ki sikeres kapcsolatot. 1-1 válaszadó település alakított ki sikeres kapcsolatot az informatika 

és a kreatív ipar területén. 

Arra a kérdésre, hogy mely országok településeivel a legsikeresebbek a kapcsolatok az 

alábbi válaszok születtek.  
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7%

16%

4%

25%

29%

2%
4%

5% 2%2% 2% 2%

Lengyelország

Szlovákia

Ukrajna

Románia

Németország

Egyesült Királyság

Olaszország

Horvátország

Hollandia

Szerbia

Oroszország

Törökország

 

A kérdezett önkormányzatok nagyobb része a legsikeresebbnek ítélt kapcsolatait 

Németországgal, Romániával és Szlovákiával alakította ki, néhányan említették ezeken kívül 

Lengyelországot, Horvátországot, Olaszországot és Ukrajnát.  

 

A válaszadó önkormányzatok az alábbi típusú együttműködéseket tartják a legsikeresebbnek 

 

15%

15%

20%12%

23%

15%

projekt keretén belüli

együttműködés

civilek bevonása

testvérvárosi kapcsolat

oktatási intézmények közötti

együttműködés

kulturális és sport

tevékenységgel összefüggő

együttműködés
határon túli magyarsággal

kapcsolatos együttműködés
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Az említett sikeres együttműködések területei (az említés gyakoriságának 

sorrendjében): kulturális és sport tevékenységgel összefüggő, „csak” testvérvárosi kapcsolat, 

projektek keretén belüli együttműködés, civil szervezetek bevonásával megvalósuló 

együttműködés, határon túli magyarsággal kapcsolatos, valamint oktatási intézmények közötti 

együttműködés. 

 

Megkérdeztem a vizsgált önkormányzatoktól, hogy mi volt a sikeres együttműködés oka, 

melyre az alábbi válaszok születtek. 

33%

34%

8%

11%

5%
9%

civilek, kulturális és oktatási

intézmények közötti kapcsolat

közös projektek, rendszeres

kapcsolattartás

személyes kapcsolatok

nincs nyelvi akadály

település közelsége

történelmi, földrajzi kötődések

 

 

A leggyakrabban a közös projektekben való együttműködést, valamint a civilek, 

kulturális és oktatási intézmények közötti jó kapcsolatokat említették a kérdezettek. Kisebb 

számban nevezték meg indokként a nyelvi akadály hiányát az együttműködő felek között, a 

történelmi és földrajzi kötődéseket, illetve a személyes kapcsolatokat, s csak néhányan 

mondták azt, hogy a települések közötti kis távolság segíti elő a sikeres együttműködéseket. 
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Nyitott kérdésként tettem fel, hogy milyen segítségre lenne szüksége az önkormányzatnak a 

nagyobb nemzetközi aktivitáshoz. 

Milyen segítségre lenne szüksége az önkormányzatnak a 

nagyobb nemzetközi ktivitáshoz?

58%

9%

16%

8%
5% 2% 2% anyagi támogatás

több információ

több pályázati lehetőség

humánerőforrás képzése

szorosabb együttműködés

jogszabályi keretek módosítása

nincs szükség segítségre

 

A legtöbben az anyagi támogatásban (58%), valamint a több pályázati lehetőségben 

(16,4%) látják a nemzetközi aktivitás növelésének lehetőségét. Valamivel kevesebben 

említették azt, hogy több információra lenne szükség (9%), és hogy szükséges a 

humánerőforrás képzése, főként idegen nyelv és nemzetközi kapcsolatok területén (8,2%). 

Néhányan az együttműködések erősítésében és a jogszabályi keretek módosításában látják a 

nemzetközi aktvitás növeléséhez szükséges feltételeket.  

A vizsgált önkormányzatok nagyobb részének költségvetése nem tartalmaz forrásokat 

a nemzetközi kapcsolatok ápolására, a válaszadók több mint harmada (41 %) jelölte, hogy a 

költségvetésükben megjelenik tételként a nemzetközi kapcsolatok ápolása. 
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Az önkormányzat költségvetése tartalmaz-e forrásokat 

nemzetközi kapcsolatok ápolására?

59%

41%

nem

igen

 

 

 

Azok a válaszadó települési önkormányzatok, amelyek pénzt tudnak fordítani a 

nemzetközi kapcsolatok ápolására nagyobb hányadban arról adtak számot, hogy a 

költségvetésük igen kis aránya fordítható ilyen jellegű kiadásokra (101 önkormányzat), s csak 

kevesen tudnak ennél többet, 1% fölötti költségvetési hányadot fordítani a nemzetközi 

kapcsolatok ápolására (összesen 14 települési önkormányzat). 

 

A nemzetközi kapcsolatok ápolására fordított forrás 

aránya a költségvetésben

56,1

38,5

5 0,4

nem tartalmaz

1 %-nál kevesebb

1-3% közötti

3% fölötti

 

A települési önkormányzatok kis része rendelkezik olyan munkatárssal, aki kizárólag a 

nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozik (6%), többségük esetében erre a tevékenységre nincs 

külön ember. 
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Az önkormányzat hivatalában van-e olyan 

munkatárs aki kizárólag nemzetközi kapcsolatokkal 

foglalkozik

94%

6%

nincs

van

 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok típusai 

Kapcsolat típusa Százalék 

 

Testvérváros 54,4 

Határ-menti együttműködés 12,2 

Nemzetközi szervezetben való tagság 4,6 

Euroregionális együttműködés  4,6 

Projektek keretein belüli együttműködés 16,7 

Baráti
176

 1,1 

Nem önkormányzathoz kötődő 1,5 

 

A táblázat alapján elmondható, hogy a kérdezett önkormányzatok elenyésző hányada 

(4,6%) rendelkezik Euroregionális kapcsolatokkal, a határ-menti kapcsolatok már 

jellemzőbbek (12,2%). Szintén alacsony azok aránya, akik valamely nemzetközi szervezet 

tagjai (4,6%).A testvérvárosi kapcsolatok után (54,4%) a második leggyakoribb a projektek 
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keretében megvalósuló együttműködés a kérdezett települési önkormányzatok körében 

(6,7%). 

 A nemzetközi kapcsolatok típusánál egyéb kapcsolatot is bejelölhettek a válaszadók az 

általam megadottakon felül. Jellemzően három típusba sorolhatók a válaszok: legtöbben a 

projektek keretében való együttműködést írták be egyéb kapcsolatként (8), voltak olyanok, 

akik nem önkormányzathoz kapcsolódó együttműködéseket neveztek meg
177

 (4), s a 

harmadik, legkisebb létszámú csoport baráti kapcsolatokról számolt be (3). 

Az EU-hoz történő csatlakozás hatására bekövetkezett települési szintű változásokat 

úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékeltettem válaszadóimmal, hogy mennyire 

értenek egyet azokkal. Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok a következő 

gyakorisággal fordulnak elő.  

 

Az EU-hoz történő csatlakozás hatására: 

 Önkormányzatuk 

hatékonyabban 

tudja érdekeit 

megjeleníteni 

nemzetközi 

színtéren 

Új 

együttműködés/ek 

jött/ek létre uniós 

tagállam 

önkormányzatával 

Új 

együttműködés/ek 

jött/ek létre 

valamely 

szintén 2004ben 

csatlakozó 

tagállam 

önkormányzatával 

Szorosabbá 

vált az 

együttműködés 

a korábbi 

partnerekkel 

(több közös 

projekt) 

Az 

együttműködés 

területei 

bővültek 

Gazdasági 

együttműködésekre 

helyeződött a 

hangsúly 

Nem történt 

változás az 

önkormányzat 

nemzetközi 

kapcsolataiban 

1- nem ért 

egyet 

18,8 35,9 46,8 32,9 23,6 45,5 28,1 

2-inkább 

nem ért 

egyet 

15,4 8,5 8,5 8,4 7,6 19,6 13,7 

3-is-is 26,2 17,6 12,1 19,6 23,6 21,7 15,8 

4- inkább 

egyetért  

23,5 19,0 15,6 14,7 22,2 7,0 19,9 

5-teljes 

mértékben 

egyetért 

16,1 19,0 17,0 24,5 22,9 6,3 22,6 
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74 

Az „Új együttműködés/ek jött/ek létre Uniós tagállam önkormányzatával” állítással az 

erre a kérdésre válaszolók több mint harmada (35,9%-a) egyáltalán nem ért egyet, 8,5%-a 

inkább nem ért egyet, 19-19%-a pedig teljes mértékben, illetve inkább egyetért. A kérdezettek 

csaknem fele (46%-a) nem tudta megítélni ezt.  

Arra is választ vártam, hogy a csatlakozás évében, alakultak-e új együttműködések a 

tagállamok önkormányzataival. Erre a kérdésre nagyobb arányban született olyan válasz, 

mely szerint nem értenek egyet (55,3% - a nem ért egyet és az inkább nem ért egyet válaszok 

aránya). A 2004-ben létrejött együttműködésekkel kapcsolatban az egyetértők aránya is 

kisebb. (32,6% az inkább egyetértők és a teljes mértékben egyetértők hányada). 

Az EU csatlakozás hatására az együttműködések területei bővültek a kérdezettek 

45,1%-a szerint, míg ez nem történt meg 31,3% szerint, a köztes „is-is” választ adók nagy 

aránya (23,6%) a kérdezettek bizonytalanságát mutatja. 

Az önkormányzat érdekeinek hatékonyabb megjelenítése az EU-hoz történő csatlakozás 

hatására a válaszadók 18,8%-a szerint egyáltalán nem valósult meg, 15.4%-a szerint inkább 

nem valósult meg, míg az érdekérvényesítési hatékonyság nemzetközi színtéren való 

egyértelmű növekedéséről az önkormányzatok 16.1%-a, részleges növekedéséről 23.5%-a 

számolt be. Itt is magas azok aránya, akik a köztes kategóriát választották (26,2%). 

Az önkormányzatok többsége szerint gazdasági együttműködésre egyáltalán nem 

helyeződött hangsúly (45,5%), kevésbé van ilyen irányú áthelyeződés 19,6% szerint, s csak 

kevesen vannak olyan kérdezettek, akik szerint a gazdasági együttműködés hangsúlyosabbá 

vált (a teljes mértékben és inkább egyetértők összesen 13,3%-os arányt képviselnek). 

A kérdezett települési önkormányzatok relatív nagy hányada értékelte úgy, hogy az 

EU csatlakozás következtében semmilyen változás nem történt az önkormányzat nemzetközi 

kapcsolataiban (22,6%), s csak valamivel többen gondolják úgy, hogy ez az állítás egyáltalán 

nem igaz (28,1%). A kevésbé egyetértők 13,7%-os, az inkább egyetértők, pedig 19,9%-os 

arányt képviselnek. 

A korábbi partnerekkel az önkormányzatok 24, 5%-ának vált egyértelműen szorosabbá 

az együttműködése, valamelyest szorosabb együttműködésről, pedig ezek 14,7%-a számolt 

be. Az együttműködés szorosságát illetően semmilyen változást sem érzéklet a kérdezettek 

harmada (32,9%). 
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Megvizsgálva, hogy az EU csatlakozás hatására miben és milyen mértékű változásokat 

tapasztaltak az önkormányzatok, olyan kategória rendszert hoztam létre, mely az alábbi 4 

csoportra osztja a válaszadó önkormányzatokat:  

 

1. változásokat nem tapasztalók: Az ide tartozó települési önkormányzatok úgy látják, 

hogy az EU-hoz csatlakozás szinte semmilyen hatással nem volt a partnerekkel való 

kapcsolatokra, sem új kapcsolatok létrejöttéről, sem a korábbi együttműködések 

mélyüléséről nem tudnak számot adni. Egyetlen területen látnak némi változást, bár 

igen kismértékűt, a nemzetközi színtéren való megjelenés területén. Ebbe a típusba 33 

települési önkormányzat került. 

2. korábbi együttműködésekben némi javulást tapasztalók: Az ide sorolható 

önkormányzatok új együttműködések létrejöttét nem tapasztalták az EU-hoz való 

csatlakozás következtében, azonban úgy látják, hogy a korábbi, már meglevő 

együttműködésekben némi javulás következett be. Ebbe a típusba tartoznak a 

legkevesebben, 21 önkormányzat. 

3. változásokat részben tapasztalók: Ez a csoport közepes mértékű változásokat 

tapasztal szinte minden területen, ettől egyetlen változó esetében tér el a véleményük, 

gazdasági együttműködésekre vonatkozóan, ez ugyanis inkább nem következett be az 

EU-hoz való csatlakozás hatására. Ez a legnagyobb létszámú csoport, 41 települési 

önkormányzat tartozik ide. 

4. minden területen (de főként a korábbi együttműködésekben) jelentős javulást 

tapasztalók: ez az a csoport a négy típus közül, amely a legpozitívabban értékeli az 

EU-hoz történő csatlakozást. Véleményük szerint minden felsorolt területen pozitív 

változás következett be, egyetlen kivétel említhető ez alól, a gazdasági 

együttműködések felé való hangsúlyeltolódás szerintük sem következett be. A 

legnagyobb változásokat ők is a meglevő partnerekkel való együttműködések területén 

tapasztalták, de úgy együttműködések létrejöttéről is be tudnak számolni. Ezt a típust 

35 önkormányzat alkotja. 
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A település jogállása nem befolyásolja, hogy melyik típusba tartozik 1-1 önkormányzat. Azok 

az önkormányzatok, amelyek nem tapasztaltak az EU-hoz csatlakozás hatására változásokat 

kevésbé tűzik képviselő-testületi üléseik napirendjére a nemzetközi kapcsolatok alakulásának 

megtárgyalását (62,5% esetében nem szerepel a napirendi pontok között ez a téma), mint azok 

a települési önkormányzatok, amelyek legalább valamilyen mértékű változást tapasztalnak. A 

legnagyobb arányban kerül napirendre ez abban a típusban, mely szinte minden területen 

jelentős változásokat tapasztalt a csatlakozás következtében (87,9%), a következő a 

változásokat részben tapasztalók csoportja (70%), s a korábbi együttműködésekben némi 

javulást tapasztalók körében is nagy azok aránya, amelyek a testületi üléseken tárgyalnak a 

nemzetközi kapcsolatokról (61,9%). A képviselő-testületi üléseken a nemzetközi 

kapcsolatokat tárgyaló önkormányzatok legnagyobb arányban a minden területen jelentős 

javulást (35,4%) és a változásokat részben tapasztalók (34,1%) típusokba sorolhatók. 

A nemzetközi hálózati tagság és a kialakított csoportok között nincs szignifikáns 

különbség, mely valószínűleg részben annak köszönhető, hogy a mintában nagyon alacsony 

azon önkormányzatok száma, amely tagja valamely nemzetközi hálózatnak. 

A határ-mentiség szintén nem befolyásolja azt, hogy melyik típusba tartozik az adott 

települési önkormányzat. 

A változásokat nem tapasztalók jelentősen kisebb arányban választották azt, hogy növekedett 

a település ismertsége (3%). Míg ugyanezt a választ a minden területen (de főként a korábbi 

együttműködésekben) jelentős javulást tapasztalók több mint fele, 51,4%-a választotta. Az 

összes olyan önkormányzat közül, akik úgy látják, hogy növekedett a település ismertsége a 

pályázatok következtében 58,1%-os a minden területen jelentős javulást tapasztalók, 

negyednyi (25,8%) a változásokat részben tapasztalók aránya, és 12,9%-os a korábbi 

együttműködésekben némi javulást tapasztalók aránya. 

A változásokat nem tapasztaló csoportból egyetlen települési önkormányzat sem 

alakított ki új együttműködést az oktatás területén a pályázatok következtében. Míg ezen a 

téren a legsikeresebb a minden területen javulást tapasztalók csoportja, melyben az 

önkormányzatok 22,9%-a ki tudott alakítani új oktatási együttműködést valamely 

testvértelepülésével. Az összes ilyen új együttműködést kialakító önkormányzat kétharmada 

ebből a típusból került ki.  
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A pénzügyi támogatások megszerzése is a minden területen (főként a korábbi 

együttműködésekben) jelentős javulást tapasztalók csoportjára jellemző a leginkább (42,5%), 

és a változásokat nem tapasztalókra a legkevésbé (2,5%). A változásokat részben tapasztalók 

a pénzügyi támogatások megszerzését előnyként említők szintén magas arányát, 30%-át teszik 

ki. 

Testvérvárosi kapcsolatok 

 

Ebben a fejezetben kerül sor a magyar önkormányzatok körében végzett kérdőíves 

vizsgálat testvérvárosi együttműködésekre vonatkozó eredményeinek ismertetésére, melyek 

az önkormányzatok közti nemzetközi kapcsolatok fejlődésének mérföldköveit jelentik.  

A gazdaság nemzetközivé válása intenzívebbé tette a városok nemzetközi 

kapcsolatainak alakulását. A sikeres város egyik jellemzője, hogy jelentős külkapcsolatokkal 

rendelkezik. (Enyedi, 1997) Napjainkban a városok kapcsolatot teremthetnek egymással a 

világ bármely pontjáról, amely már nem csak eseti kereskedelmi kapcsolatokra korlátozódik, 

hanem tartós „hálózati” kapcsolatokra is kiterjed. A testvérvárosi kapcsolatok kialakításának 

gondolata a francia ellenállási mozgalom egyik kiemelkedő alakjától, Jean-Marie Bressand-

tól származik (Gergó, 2005) A testvérvárosok kialakításának gyakorlata Európában a második 

világháborút követő időszakra tehető. Ezen együttműködések célja kezdetben az volt, hogy 

Európát többé ne szakíthassa szét háború, napjainkban pedig, legfőbb törekvésük, hogy 

általuk az európaiak közelebb kerüljenek egymáshoz az által, hogy lehetőségük van egymás 

kultúrájának megismerésére.
178

 A testvér-települési kapcsolatok, nem nevezhetők 

kizárólagosan sem formális, sem informális jellegűnek, inkább e két kategória között 

értelmezhetők. (Giczi-Sik, 2004) Jellemzően hosszú távú együttműködésekről van szó, 

melyek lehetővé teszik, hogy a városok polgárai ne csak egy-egy rendezvény alkalmával 

találkozzanak. (Gergó, 2005)  

Az európai testvérvárosi mozgalom támogatásában két önkormányzati hálózat játszott 

fontos szerepet. Egyrészt az Egyesült Városok Szövetsége (UTO) mely 1957-ben jött létre az 

ENSZ égisze alatt. Másrészt az 1951-ben alakult Európai Önkormányzatok és Régiók 

Tanácsa (CEMR), amely ma is az európai testvérvárosi együttműködések koordinációját látja 
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el, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy testvérvárosi munkabizottságán keresztül az 

Európai Unió prioritásaihoz illeszkedően a támogatási rendszert koordinálja. Az Unió 

számára fontos prioritásokat szab meg a következő évre, ilyen módon irányító szerepe van, 

hiszen a testvérvárosi aktivitást a támogatandó tevékenységekhez kell hozzárendelni. 

(Kovács, 2010) 

Az Európai Közösség, később Európai Unió is nagy hangsúlyt fektet a testvér-

települési együttműködések támogatására, mely a „Polgárok Európája” eszme gyakorlati 

magvalósításának célkitűzésével hozható összefüggésbe. Az Európai Bizottság 1989 óta 

pénzügyi támogatást nyújt a testvérvárosi kapcsolatok kialakításának ösztönzésére, hiszen ez 

az egyik legfontosabb eszköze az állampolgársági részvétel megvalósításának. A 2007-2013. 

időszak során az Európa a Polgárokért program keretében vehető igénybe a támogatás.
179

 Az 

Európai Bizottság minden évben megrendezi az Arany Csillag díjátadó ünnepséget a 

kiemelkedő minőségű testvérkapcsolati partnerségek és egyéb, a polgárságot érintő határon 

átnyúló kezdeményezések értékelése céljából.
180

2009-ben, egy magyar város, Gyomaendrőd 

is a díjazottak között volt.
181 

 

Hazánkat illetően különbséget kell tennünk a rendszerváltás előtt, valamint a 

rendszerváltás után született testvér települési kapcsolatok között. A szocializmus évei alatt 

hazánk korlátozott szuverenitása a települési szintű kapcsolatokra is rányomta bélyegét. A 

tanácsi szervek nemzetközi kapcsolatainak rendjét a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának 

elnöke belső utasításban szabályozta. A tanácsi szervek a jóváhagyott éves nemzetközi terv 

szerint létesíthettek, tarthattak fenn hivatalos kapcsolatot. (Farkas, 1987) A keleti orientáció 

következtében a település szintű kapcsolatok építése – elsősorban ideológiai okok miatt - jól 

körülhatárolható korlátok között mozgott. 
182

 A rendszerváltás után a településközi 

kapcsolatok alakításának iránya nyugat felé mozdult el, amelyben, bizonyos esetekben 

szerepet kapott a gazdasági haszonszerzés reménye is. Az 1990-es években 

megsokszorozódott az újonnan alakult testvérvárosi kapcsolatok száma. Az intenzív 
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kapcsolattartás azonban jelentős anyagi és szervezési erőfeszítést igényelt, ezért egyes 

kapcsolatok elkezdtek leépülni, lelassult a „testvérvárosiasodás” folyamata. (Kurilla, 2010) 

Hazai vonatkozásban is nagy jelentőségű a testvérvárosi mozgalom. Az 

önkormányzatokhoz eljuttatott kérdőív egy szakasza kimondottan a magyar önkormányzatok 

testvér-települési kapcsolatainak feltérképezésére vonatkozott. Alábbiakban ennek 

ismertetésére kerül sor.  

A válaszadó önkormányzatok testvér-települési együttműködései 

 

A testvér települési kapcsolatok alakításnak országok szerinti megoszlása  

 

 

 

Látható, hogy a válaszadó önkormányzatok fontosnak tartják az Európai Unió 

országaiban fekvő testvér-településekkel való intenzív kapcsolattartást, hiszen számos 

szakterületen nyílik lehetőség közös pályázatok benyújtására, szakmai tapasztalatcserék 

bonyolítására. Az intézmények közti együttműködés különböző szakmai programokon 

keresztül valósul meg.  

Mindezek mellett sok esetben találhatunk példát az Európai Unión kívüli kelet-európai és 

távolabbi országokban fekvő testvér-településekkel való együttműködésére is. Összességében 

a legmagasabb a romániai testvér-településekkel való kapcsolatok száma. A kimagasló szám 

indoka lehet a közös történelmi múlt, a földrajzi közelség, illetve, hogy nyelvi akadályok sem 



 

 

 

 

 

 

 

80 

nehezítik az együttműködéseket. Ezt követi a Németországgal és Szlovákiával fenntartott 

kapcsolatok száma. A megkérdezett önkormányzatok kb. felének (52,5%-ának) van olyan 

testvér-települési kapcsolata, amelyet a külföldi partner kezdeményezett. 

 

A testvér-települési együttműködések területei

12%
4,9%

8%

4,2%

25,1%

57,4%

kultúra

oktatás 

szociális ellátás

gazdaságfejlesztés

környezetvédelem

településfejlesztés

 

 

 

A mintába került települési önkormányzatok leggyakrabban kulturális területen 

működnek együtt a testvértelepüléseikkel. A válaszadók 57,4%-a fenntart ilyen jellegű 

kapcsolatot más településekkel. A második leggyakoribb együttműködési terület az oktatás, 

habár az ilyen típusú kapcsolatok jóval alacsonyabb arányban (25,1%) jellemzőek, mint a 

kulturális együttműködések. A gazdaságfejlesztés, mint együttműködési terület a kérdezettek 

csupán 8%-ról mondható el. A gazdaságfejlesztésnél kisebb arányban (4,9%) jellemző a 

környezetvédelemmel kapcsolatos projektekben megvalósuló együttműködés. A szociális 

ellátás területe az egyik legkevésbé előforduló együttműködési forma (4,2%).A kérdezettek 

kis arányban működnek együtt más településekkel településfejlesztés területén (12%). 

Közös pályázatok 

 

Az önkormányzatok nagyobb részének nem sikerült közös pályázatot készíteni a 

testvértelepülésekkel, kevesebb, mint negyedük (24,3%) pályázott testvér-települési 

együttműködés segítségével. Igen alacsony azok aránya, ahol volt olyan sikeres pályázat, 

amelyet a külföldi partner önkormányzat kezdeményezett (9%), s még kevesebb azon 
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önkormányzatok száma, amelyek esetében kettő vagy annál több pályázat kezdeményezője 

volt a partner önkormányzat. 

 

Sikeres pályázatok előnyei Százalék  

Pénzügyi támogatás 17,5 

Nőtt a település ismertsége 14,1 

Valamely gazdasági ágazatban új kapcsolat 

kiépítése 

2,3 

Új együttműködés az oktatás területén 5,3 

Civil kapcsolatok építése 1,1 

Mélyült a meglévő együttműködés 1,9 

Új együttműködés(ek) jött(ek létre 1,1 

 

A sikeres pályázatok a legnagyobb arányban pénzügyi előnnyel jártak az 

önkormányzatok számára. Második leggyakoribb válasz volt, hogy a település ismertsége 

növekedett a sikeres pályázati együttműködés következtében. Az oktatás területén szintén 

nem sok önkormányzatnak sikerült előnyhöz jutnia a sikeres közös pályázat következtében.  

A sikeres pályázatok előnyeire nyitott kérdésként is rákérdeztem, hogy a kérdőívben fel nem 

sorolt, de fontos előnyök is feltárásra kerüljenek. Három fő csoportba oszthatók azok az 

előnyök, melyekre a kérdőívben nem kérdeztem rá konkrétan: mélyült a meglevő kapcsolat, 

civil kapcsolatok jöttek létre, új együttműködések jöttek létre. 
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Testvér-településekkel tartott kapcsolat gyakorisága

16%

26%58%

nincs

esetleges

rendszeres

 

A válaszadók több mint fele tart fenn rendszeres kapcsolatot a testvér-településeivel, 

még 26% esetében az együttműködés esetleges. A válaszadó önkormányzatok 16%-ának 

pedig nincs élő kapcsolata a testvér-településeivel.  

 

Önkormányzati hálózatokban való részvétel 

A kérdőív harmadik részében, kérdéseim arra vonatkoztak, hogy a vizsgált 

önkormányzatok mely hálózatok tagjai, milyen rendszerességgel tartják a kapcsolatot a 

hálózat többi önkormányzatával, milyen tevékenységi formák jellemzik az adott hálózaton 

belül az önkormányzatok együttműködését illetve, hogy önkormányzataink milyen témákban 

fogalmaztak meg észrevételt, javaslatot a hálózatban történő együttműködés során.
183

  

A válaszadó települési önkormányzatok közül csak néhányan tagjai nemzetközi 

önkormányzati hálózatnak,
184

 összesen 14 önkormányzat (ami a minta 6,6%-át jelenti). 

 

                                                 
183

 Az egyéb, általam fel nem sorolt, hálózati együttműködésekre is rákérdeztem kérdőívemben. A válaszadók 

közül hárman valamely tematikus hálózatban működnek együtt más településekkel, egy-egy, pedig határ menti 

együttműködésről, EGTC-ben való részvételről számolt be. Az „egyéb” kategóriában megjelölt 

együttműködések 1992 és 2011 között jöttek létre, több ilyen együttműködés az elmúlt években, 2010-ben és 

2011-ben alakult ki. Az egyéb, fel nem sorolt hálózatokban a partnerekkel fenntartott kapcsolat a kérdezettek 

közül 6 esetében rendszeres, 3 települési önkormányzat válaszolta azt, hogy alkalomszerű, 2 folyamatos 

kapcsolatot tart fent a partnertelepüléssel és 1 van folyamatos kapcsolatban vele. 
184

 Azokban a városokban melyek tagjai valamely európai önkormányzati hálózatnak.  
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Önkormányzatuk tagja-e nemzetközi önkormányzati hálózatnak?

93,4%

6,6%

Nem

Igen

 

 

Önkitöltős kérdőívekről van szó, a visszaküldési arány tehát a módszer jellegéből 

fakad. Ahhoz hogy a kutatás adatai értékelhetőek legyenek, az adatoknak reprezentatívnak 

kell lenniük az alapsokaságra, előre megállapítható kritériumok (jelen esetben a 

településtípus) szerinti eloszlásnak azonosnak kell lennie az alapsokaságban és a válaszadók 

körében. Amennyiben ez nem tejesül, akkor az adatok torzítanak, nem a valós képet, 

mutatják.  

Az alábbi táblázat a visszaküldők, és ebből a valamely önkormányzati hálózatban részt vevők 

összetételét hasonlítja össze, a településtípus, mint reprezentativitási szempont szerint.  

 

Visszaküldők %-os eloszlása Hálózatban részt vevők 

község (70. 8%) 3,57 % 

város 21, 6% 0,648 % 

megyei jogú város 5, 4% 0,324% 

főváros egy-egy kerülete 2,2% 0% 
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Látható, hogy a hálózatosodásra pozitív választ adók
185

 nem reprezentálják megfelelően az 

alapsokaságot, így az adatok érdemben nem elemezhetők kvantitatívan. Ezért volt szükség 

kvalitatív interjúk készítésére is.
186 

 

A válaszadóknak több tevékenységi terület közül kellett kiválasztani azokat, amelyek 

jellemzőek azokban a hálózatokban, amelyekben tagok, valamint lehetőségük volt arra is, 

hogy egyéb ilyen területet jelöljenek meg. 

Az önkormányzati együttműködés területei a 

hálózatokban 

Százalék  

Kultúra 3,8 

Oktatás 1,1 

Kutatás 0,4 

Szociális ellátás 0,8 

Településfejlesztés 2,7 

Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás 2,3 

Környezetvédelem 2,3 

Fenntartható fejlődés 2,3 

Közszolgáltatások 1,1 

Regionális politika 1,5 

Európai uniós “kormányzás” 0,8 

Helyi érdekérvényesítés az EU-ban 1,5 

Esélyegyenlőség  0,8 

Egyéb: projektszintű együttműködések  0,8 

 

Két kérdezett válaszolta, hogy projektszintű együttműködések is vannak a hálózat 

tagjai között. Esélyegyenlőségi területen két önkormányzat működik közre olyan hálózatban, 

melynek tagja. EU kormányzás területét szintén ketten választották. A fenntartható fejlődés, 

                                                 
185

 A válaszadó önkormányzatok az alábbi hálózatokban vesznek részt: Eurocities, Helyi Környezetvédelmi 

Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (ICLEI), Energia Városok Szövetsége, WHO European Healthy Cities 

Network 
186

 Lásd: V. Fejezet  
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mint tevékenységi terület a válaszadók közül 6 esetben jellemző adott hálózaton belül. A 

gazdaságfejlesztés és foglalkoztatás területét szintén 6 önkormányzat jelölte meg mint 

jellemző tevékenységi terület a hálózaton belül. A helyi érdekérvényesítés az EU-ban kevésbé 

jellemző a hálózatokban, 4 önkormányzat jelölte ezt a választ. A környezetvédelem 6 

települési önkormányzat hálózatában fontos tevékenységi terület. A közszolgáltatásokat, mint 

együttműködési tevékenységi területet 3 kérdezett jelölte. A kultúra a felsoroltak közül a 

legfontosabb tevékenységi terület a hálózatokban, a válaszadók ezt a területet jelölték a 

legtöbben, tízen.  

A kutatás csak egyetlen önkormányzat válaszában jelenik meg fontos együttműködési 

területként a hálózatokban. 

Az oktatás is igen kis számban, 3 esetben szerepelt, mint együttműködési tevékenységi 

terület. A regionális politikát 4 település jelölte meg, mint a hálózatok lényeges tevékenységi 

területe. A szociális ellátás szintén kevés hálózatban kaphat szerepet, hiszen összesen 2 

önkormányzat jelölte együttműködési területként. A településfejlesztés a második 

leggyakrabban (7 esetben) említett terület. 

Az önkormányzatok nemzetközi önkormányzati hálózathoz való csatlakozásának 

motivációit úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékletettem válaszadóimmal, hogy 

mennyire értenek egyet azokkal. Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok a következő 

gyakorisággal fordulnak elő.
187

  

 

 pénzügyi 

támogatások 

elnyerése 

más országok 

önkormányzataival 

való 

szakmai 

tapasztalatcsere 

Tanulás, jó 

gyakorlat 

átvétele 

helyi érdekek 

megjelenítése 

nemzetközi 

színtéren 

Európai uniós 

szakpolitikák 

befolyásolása 

információszerzés 

1-nem volt 

fontos 

20,0 12,5 11,8 18,8 21,4 17,6 

2-kevésbé volt 

fontos 

6,7 6,3  6,3 35,7  

3-is-is 40,0 12,5 23,5 25,0 7,1 23,5 

4-fontos volt 13,3 43,8 29,4 31,3 21,4 11,8 

5-legfőbb indok  20,0 25,0 35,3 18,8 14,3 47,1 

 

                                                 
187

 A táblázatban a száz százalék állításonként (oszloponként) került felosztásra.  
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Az EU-s szakpolitikák befolyásolása 5 önkormányzat esetében volt fontos indok a 

hálózathoz történő csatlakozásra, 5 települési önkormányzat esetében pedig kevésbé volt 

lényeges tényező. A hálózati tagsággal rendelkező önkormányzatok nagyobb része (8) 

esetében fontos tényezőként jelent meg, hogy a helyi érdekeket meg tudják jeleníteni 

nemzetközi színtéren, míg 4 esetben nem, illetve kevésbé volt fontos ez az ok. A kérdezett 

nemzetközi hálózati tagok esetében a hálózathoz csatlakozás egyik legfőbb indoka az 

információszerzés volt. A hálózathoz csatlakozás esetében kevésbé fontos tényezőként jelent 

meg a pénzügyi támogatások elnyerése,
188

 fontos és nagyon fontos indokként pedig 5 

önkormányzat említi ezt. A szakmai tapasztalatcsere szintén lényeges tényezőjeként jelenik 

meg a hálózathoz való csatlakozásnak, a kérdezettek közül 11-en mondták, hogy ez fontos, 

illetve a legfőbb indok volt a hálózathoz csatlakozásról való döntésben. A jó gyakorlat, a 

másoktól való tanulás szintén igen lényeges motivációs tényező a hálózathoz csatlakozásban 

(11 település). 

 

Azt, hogy a hálózatban résztvevő önkormányzatok között mely területeken folyik 

együttműködés, szintén úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékletettem 

válaszadóimmal. Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok a következő gyakorisággal 

fordulnak elő. 

 szakmai 

anyagok 

előkészítése 

reagálás 

uniós 

anyagokra 

közös 

projektekről 

való 

egyeztetés 

tapasztalatcsere lobbytevékenység kulturális 

kapcsolat 

gazdasági 

együttműködés 

1-nincs 

együttműködés 

a területen 

29,4 35,3 10,5 16,7 22,2 10,5 22,2 

2-

alkalomszerű 

35,3 29,4 21,1  27,8 15,8 38,9 

3-rendszeres 23,5 29,4 21,1 27,8 27,8 31,6 22,2 

4-gyakori 5,9  15,8 27,8 11,1 15,8 11,1 

5-folyamatos 5,9 5,9 31,6 27,8 11,1 26,3 5,6 

 

A hálózatokban leginkább alkalomszerű a gazdasági együttműködés a tagok között, 

rendszeres, gyakori vagy folyamatos gazdasági együttműködésről csak néhány önkormányzat 

                                                 
188

 4 önkormányzat szerint ez kevésbé, illetve nem volt fontos tényező 
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számolt be. A közös projektekről való egyeztetés szorosabb kapcsolattartást igényel a hálózat 

tagjaitól, többségben rendszeres, gyakori és folyamatos együttműködésről számoltak be ezen 

a területen. A hálózat tagjai közötti kulturális kapcsolatok területén való együttműködés a 

kapcsolatok gyakoriságában is megjelenik, válaszadók többsége rendszeres vagy ennél 

gyakoribb együttműködésekről számolt be. A hálózatok tagjaira kevésbé jellemző a gyakori 

lobbytevékenység, ahol van, ott inkább alkalomszerű. 

Az uniós anyagokra való reagálás, mint szoros együttműködési forma szintén nem 

gyakori a hálózat tagjai között, alkalomszerűen, esetleg évente néhányszor fordul elő. A 

hálózat tagjai kevésbé gyakran működnek együtt a szakmai anyagok előkészítésében, évente 

néhányszor vagy ritkábban. A települések közötti tapasztalatcsere egyike a relatív gyakori 

együttműködési formáknak a hálózatokban, többségben gyakori vagy folyamatos kapcsolatról 

adnak számot ezen a területen. 

A hálózatokon belüli együttműködés megítélésére a kérdezettek igen kis hányada volt 

képes (9,1%), mely az alacsony mértékű tagságot is jelenti. A válaszadók többsége inkább 

negatívan nyilatkozik az együttműködésről, akadozónak és nehezen összehangolhatónak 

tartják, s igen kevés önkormányzat nevezte gördülékenynek (összesen 4). 

 

Kértem a vizsgált önkormányzatokat, hogy rangsorolják 1-5ig, hogy a nehezen 

összehangolható együttműködésben mekkora szerepe van az általam felsorolt tényezőknek.  

 anyagi 

források 

hiánya 

nyelvtudás 

hiánya 

eltérő 

fejlettségi 

szinten 

lévő 

települések 

érdekeinek 

összehangolása 

1-egyáltalán 

nincs szerepe 

12,8 19,1 15,6 

2-inkább nincs 

szerepe 

2,1 14,9 13,3 

3-is-is 8,5 21,3 37,8 

4-inkább 

szerepe van  

19,1 25,5 22,2 

5-nagy szerepe 

van 

57,4 19,1 11,1 
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Az anyagi források hiányának van az egyik legnagyobb szerepe a kérdezett 

önkormányzatok szerint abban, hogy nehezen tudják összehangolni a tevékenységeiket, az 

érvényes válaszokat adók több mint fele úgy látja, hogy ennek nagy szerepe van (57,4%), s 

jóval kevesebben tartják ezt kevésbé fontos tényezőnek. Az, hogy az együttműködő 

települések eltérő fejlettségi szinten vannak, így nehéz összehangolni érdekeiket, kevésbé 

lényeges tényező a válaszadók szerint. A köztes „is-is” kategóriát választók csoportja a 

legnagyobb, az érvényes válaszokat adók 37,8%-a tartozik ide. Őket követi az a tábor, akik 

szerint valamilyen mértékű szerepe van, de nem nagy („inkább szerepe van” 22,5%), valamint 

sokak szerint nincs, illetve inkább nincs ennek a tényezőnek szerepe az együttműködési 

nehézségekben (a kettő együtt (28,9%). A nyelvtudás hiánya valamivel nagyobb szerepet 

kapott, mint a települések eltérő fejlettségi szintje. Az önkormányzatok több mint harmada 

szerint nincs vagy inkább nincs ennek a tényezőnek szerepe az együttműködések 

összehangolásának nehézségében.  

 

Azt, hogy milyen tényezők segítik, illetve milyen tényezők akadályozzák egy 

(bármely) hálózatban a tag önkormányzatok együttműködését szintén úgy vizsgáltam, hogy 

különböző állításokat értékletettem válaszadóimmal. Az egyes állításoknál a különböző 

osztályzatok a következő gyakorisággal fordulnak elő. 

 

 Az EU támogató 

politikája 

A felek eltérő 

kompetenciái 

A felek eltérő 

érdekei 

A szervezethez 

kapcsolódó 

felek száma, 

aktivitása 

A hálózat 

szervezeti 

felépítése 

Közös tervek 

megvalósításához 

szükséges 

források hiánya 

1- nagyban 

akadályozza 

 17,6 23,5 24,2 3,1 54,5 

2- kis mértékben 

akadályozza 

 29,4 20,6  12,5 6,1 

3-nincs 

különösebb 

hatása 

41,2 41,2 44,1 39,4 59,4 9,1 

4-kis mértékben 

segíti 

14,7 8,8 11,8 18,2 18,8 15,2 

5-nagyban segíti 15 2,9  18,2 6,3 15,2 
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A kérdezettek nagyobb hányada szerint a felek eltérő érdekeinek nincs különösebb 

hatása a hálózat tagjainak együttműködésére (44,1%-a az érvényes válaszokat adónak így 

vélekedik), azonban ugyanilyen magas azok aránya is, akik szerint valamilyen (kis vagy 

nagy) mértékben akadályozza ez az együttműködést (44,1%).  

A hálózat tagjainak eltérő kompetenciái a válaszadók többsége szerint legfeljebb kis 

mértékben akadályozzák az együttműködést, kevesen értékelték úgy, hogy nagyban 

akadályozzák az eltérő kompetenciák a hálózat tagjai közötti együttműködést, s néhány 

önkormányzat volt, amely úgy vélekedett, hogy ez a tényező segíti az együttműködést. 

Az EU támogató politikája a hálózati tagok együttműködését a többség szerint segíti, 

sőt nagyban segíti (15 %), azonban ennél csak valamelyest kisebb azon önkormányzatok 

aránya, melyek szerint nincs különösebb hatása a támogató politikának az 

együttműködésekre. 

A hálózathoz kapcsolódó felek száma és aktivitása a kérdezettek többsége szerint 

nincs hatással a tagok együttműködésére (39,4%). Az ezt követő válaszgyakoriság a „kis 

mértékben akadályozza” (24,2% vélekedik így), s azonos arányban vannak azok, akik szerint 

ez a tényező kis mértékben, illetve nagyban segíti a tag önkormányzatok együttműködését. 

A megvalósításhoz szükséges források hiánya a többség szerint nagyban akadályozza 

az önkormányzatok együttműködését a hálózatokban (54,5%), azonban meglepő módon 

vannak olyan intézmények, melyek szerint ez kis vagy nagymértékben elősegíti az 

együttműködést (15,2-15,2%). 

A tagok együttműködésére a hálózat szervezeti felépítésének nincs különösebb hatása 

a kérdezett önkormányzatok nagyobb hányada szerint (59,4%), valamint többen vannak azok, 

akik úgy vélik, hogy a szervezeti felépítés valamilyen szinten segíti az együttműködést 

(25,1%), és kevesebben vannak azok, akik szerint ez bármilyen mértékben akadályozza azt 

(15,6%) 

Kértem a vizsgált önkormányzatokat, hogy eddigi tapasztalataik alapján rangsorolják 1-5ig, 

hogy egy (bármely) önkormányzati hálózatban való részvétel során milyen mértékben 

jellemzőek az alábbi tényezők. 
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A hálózaton belüli érdek-koalíciók kevésbé, egyáltalán nem jellemzőek a kérdezett 

önkormányzatok többsége szerint (45,8%), s kevesebb, mint 30% azok aránya, amelyek 

szerint inkább vagy nagyon jellemzőek ezek a csoportosulások. Az EU-s szakpolitikák 

befolyásolása még kevésbé jellemző az egyes hálózatokon belül, csupán egy olyan települési 

önkormányzat volt, aki szerint inkább jellemző ez tevékenység. Az uniós érdekérvényesítésre 

befolyással bíró ügyek feltérképezése, elemzése, kutatása szintén kevésbé jellemző 

tevékenység, bár több olyan önkormányzat van, amely szerint közepes mértékben jellemző 

(„is-is” 52,2%), mint az uniós szakpolitikák befolyásolása esetén volt tapasztalható. Az, hogy 

az önkormányzat nyomon követi, hogy bizonyos szakpolitikai ágazatokhoz kötődően ki, mit 

és hogyan csinál a legjobban a települési önkormányzatok többsége szerint csak közepes 

mértékben jellemző (41,7%), ötödük szerint ez egyáltalán nem jellemző, negyedük szerint 

pedig inkább jellemző. (a többi válaszlehetőséget csupán 1-2 önkormányzat jelölte). 

A hálózatokban közepes mértékben vagy ennél inkább jellemzőnek ítélik a válaszadók, hogy 

konkrét ügyek esetében állandó konzultatív jellegű kapcsolat van az érintettekkel, s csak 

kevés önkormányzat szerint nem jellemző vagy kismértékben jellemző ez. 
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1-

egyáltalán 

nem 

jellemző 

16,7 20,8 4,0 4,0 30,4 16,7 12,5 20,8 16,7 37,5 8,0 12,0 

2- 

kismértékb

en jellemző 

29,2 8,3 12,0 12,0 13,0 8,3 4,2 20,8 25,0 25,0  4,0 

3-is-is 25.0 41,7 28,0 48,0 52,2 33,3 37,5 47,1 41,7 33,3 36,0 36,0 

4- inkább 

jellemző 

20,8 25,0 44,0 32,0 4,3 25,0 29,2 12,5 12,5 4,2 28,0 24,0 

5-

leginkább 

jellemző 

8,3 4,2 12,0 4,0  16,7 16,7 4,2 4,2  28,0 24,0 
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Közepes mértékben és kevésbé tartják jellemzőnek az érintettek, hogy a hálózat 

hatására láthatóvá válik a városuk az uniós színtéren (66,1%), s kevesen gondolják úgy, hogy 

ez inkább vagy nagyon jellemző az adott hálózatban. Az önkormányzati hálózatokban 

közepes, kis mértékben vagy egyáltalán nem tartja jellemzőnek a kérdezettek többsége a 

lobby tevékenységet (összességében a fenti három kategóriába tartozók aránya 83,3%), s csak 

néhány olyan települési önkormányzat van, amely szerint inkább vagy nagyon jellemző ez a 

típusú tevékenység. A munkatársaknak kialakult egyfajta személyes kapcsolatrendszere a 

válaszadók nagyobb hányada szerint (56% az inkább és a leginkább jellemző választ adók 

együttes aránya), és csak 2 önkormányzat szerint egyáltalán nem alakult ki ilyen kapcsolat a 

tagok között. A válaszadók úgy látják, hogy a szakmai tapasztalatcsere jellemző tevékenység 

az egyes hálózatokban, kevesen vannak, ezzel ellentétes állásponton. Közepes mértékben 

vagy ennél nagyobb mértékben valósul ez meg az önkormányzatok 74%-a szerint, és kis 

mértékben vagy ennél kevésbé jellemző 16%-uk szerint. A konkrét ügyeknél tájékoztató 

jellegű kapcsolatot tartanak fenn az érintettekkel a hálózati tagok a települési önkormányzatok 

45,9%-a szerint, közepes mértékben jellemző ez a kérdezettek 37,5%-a szerint, s néhány 

önkormányzat van csupán, amely szerint ez kis mértékben vagy egyáltalán nem jellemző. A 

hálózat tagjai között a válaszadók többségének véleménye szerint inkább vagy nagy 

mértékben jellemző az egymástól való tanulás, a jó gyakorlatok átvétele (56%), s néhányan 

vélekednek úgy, hogy ez csak kis mértékben vagy egyáltalán nem jellemző, s relatív nagy 

azok aránya is, akik közepes mértékben tartják jellemzőnek a fenti tevékenységet. Az 

önkormányzati hálózatban jellemzőnek tartják a kérdezettek, hogy új ötleteket, módszereket 

sikerül átültetni a gyakorlatba, az érvényes válaszokat adók 84%-a szerint ez legalább közepes 

mértékben megvalósul, s ezzel kapcsolatban is kevesen vannak, akik úgy vélekednek, hogy 

csak kis mértékben vagy egyáltalán nem jellemző. 
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Nemzetközi szervezetekben való részvétel 

 

A kérdőív e szakasza azokra a nemzetközi, önkormányzatokat képviselő 

szervezetekre
189

 vonatkozott, melyek munkájába önkormányzati érdekszövetségen keresztül 

lehet bekapcsolódni. Arra a kérdésre, hogy az önkormányzat részt vesz-e nemzetközi 

szervezet munkájában hasonlóan kevés pozitív válasz született, mint az önkormányzati 

hálózatokban való részvételt illetően.  

 

3
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CEMR AER AEBR CLRAE  CEPLI  CTME  CoR

Részt vesz-e az önkormányzat nemzetközi szervezetek 

munkájában?

 

 

Két önkormányzat vett részt AEBR, (2006,2008) az AER (2000) illetve a CoR
190

 (2003,2009) 

munkájában, projektjében. Összesen három önkormányzat vett részt CEMR (2005,2010) 

valamint a CLRAE (2010) munkájában. Csupán egy-egy önkormányzat jelölte, hogy részt 

vett a CEPLI illetve a CTME (2012) munkájában.  

 

                                                 
189

 Európai Települések és Régiók Tanácsa (CEMR), Európai Régiók Gyűlése (AER), Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR), Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE), Középszintű 

Hatóságok/Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI), Európai Kisvárosok Szövetsége (CTME), 

Régiók Bizottsága (CoR/RB) 
190

 A delegált lista javaslat a tagok és póttagok jelöltjeiről az önkormányzati szövetségek bevonásával készül el, 

amit a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium állit össze és hagy jóvá. A hivatkozott listát ezt követően a 

Minisztérium a Magyarországi Állandó Képviselet (Brüsszelben) közreműködésével juttatja el az Európai Unió 

Tanácsához, ahol, tanácsi eljárás keretében kerülnek kinevezésre a CoR magyar tagjai. 
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A nemzetközi szervezetek megítélését úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat 

értékletettem válaszadóimmal. Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok a következő 

gyakorisággal fordulnak elő. 

 

 CEMR AER AEBR CLRAE CEPLI CTME CoR 

1-nem 

érdekes, 

nem 

fontos 

25,0 50,0 40,0 25,0 66,7 33,3 33,3 

2-

kevéssé 

érdekes 

és fontos 

       

3-érdekes 

de nem 

fontos 

50,0 25,0 40,0 25,0 33,3 33,3 33,3 

4-érdekes 

és fontos 

   25,0    

5-nagyon 

érdekes, 

fontos 

25,0 25,0 20,0 25,0  33,3 33,3 

 

Csupán egy önkormányzat értékelte úgy az AEBR munkáját, hogy az érdekes és 

fontos a saját munkájához, ketten érdekesnek tartják, de munkájukban nem fontos, és szintén 

két települési önkormányzat szerint nem érdekes és nem is fontos az AEBR munkája. 

Egyetlen önkormányzat értékelte úgy az AER munkáját, hogy az érdekes és fontos a saját 

munkájához, szintén egy önkormányzatnál érdekesnek tartják, de nem fontos munkájukban, 

és két települési önkormányzat szerint nem érdekes és nem is fontos az AER tevékenysége. 

Egyetlen önkormányzat értékelte úgy a CEMR munkáját, hogy az érdekes és fontos a saját 

munkájához, ketten érdekesnek tartják, de nem fontos munkájukban, és egy települési 
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önkormányzat válaszolta azt, hogy nem érdekes és nem is fontos az CEMR által végzett 

tevékenység. 

Egyetlen önkormányzat sem értékelte úgy az CEPLI munkáját, hogy az érdekes és 

fontos a saját munkájához, egy érdekesnek tartja, de nem fontos munkájában, és két települési 

önkormányzat szerint nem érdekes és nem is fontos az CEPLI munkája. 

Egy-egy olyan település önkormányzat volt, amelynek a CLRAE munkája nem érdekes és 

nem fontos, érdekes, de nem fontos, és ketten voltak akik szerint fontos és érdekes saját 

munkájuk szempontjából. 

Egyetlen önkormányzat értékelte úgy a CoR munkáját, hogy az érdekes és fontos a 

saját munkájához, egy érdekesnek tartja, de nem fontos munkájához, és szintén egy települési 

önkormányzat szerint nem érdekes és nem is fontos a CoR munkája. 

Egyetlen önkormányzat értékelte úgy a CTME munkáját, hogy az érdekes és fontos a saját 

munkájához, egy érdekesnek tartja, de nem fontos munkájához, és szintén egy települési 

önkormányzat szerint nem érdekes és nem is fontos az CTME munkája. 

 

Települések jogállása szerinti különbözőségek 

 

A megkérdezett települések jogállását vizsgálva kiderül, hogy nincs olyan község, 

mely önkormányzatában valaki kizárólag csak a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozna. A 

városi rangú települések pusztán 8,3%-ában van ilyen közalkalmazott. A megyei jogú városok 

valamivel több, mint kétharmadában azonban van olyan személy, akinek feladata kizárólag a 

nemzetközi kapcsolatok ápolása. A kérdőívet kitöltő fővárosi kerületi önkormányzatok 

egynegyede rendelkezik csak ilyen munkatárssal. Látható tehát, hogy a települési jogállás 

befolyásolja a nemzetközi kapcsolatok alakulását, pontosabban az olyan önálló munkakör 

létrehozását, melynek feladata kizárólag a nemzetközi kapcsolatok ápolása. 

A megkérdezett települések 6,6%-a tartozik csak valamilyen önkormányzati 

hálózathoz, közülük is 45,5% megyei jogú város.  

Szintén befolyásolja a település jogállása, hogy az önkormányzat költségvetése a 

nemzetközi kapcsolatok ápolására tartalmaz-e forrást. Elmondható, hogy minél „nagyobb” 
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egy önkormányzat, annál valószínűbb, hogy költségvetése tartalmaz ilyen forrást.
191

Ezt a 

megállapítást azonban ki kell egészíteni azzal, hogy a megkérdezett önkormányzatok 

majdnem fele 1%-nál kevesebb részt fordíthat ilyen tevékenységre.
192 

A megkérdezett 

települések 48,7%-ának költségvetése nem tartalmaz nemzetközi kapcsolatok ápolására 

forrást, 45,5%-uk 1%-nál kevesebbet tartalmaz, a megkérdezett önkormányzatok 5,9%-a 

pedig 1-3% között költhet. 

A település jogállása és a nemzetközi kapcsolatok ápolásáért felelős munkatárs 

alkalmazása szintén kapcsolatot mutat. Jól látható, minél nagyobb egy település, annál 

valószínűbb, hogy van ilyen feladatokat ellátó alkalmazottja, kivétel a fővárosi 

önkormányzatok.
193

 

A települések jogállása és nemzetközi testületek képviselőtestületi tárgyalása is 

szignifikáns kapcsolatban áll. A fővárosi területek mindegyike tárgyalja a nemzetközi 

kapcsolatok alakulását, a megyei jogú városok 88,9%-a tárgyalja a nemzetközi kapcsolatok 

alakulását, míg a városok kétharmada, a községek kevesebb, mint fele tárgyalja ezt. 

A település jogállása hatással van a nemzetközi önkormányzati hálózatban való 

tagságra. A fővárosi kerületek egyike sem tagja önkormányzati hálózatnak, a megyei jogú 

városok 55,6%-a tagja valamilyen nemzetközi önkormányzati hálózatnak, a városok 5,3%-a 

tagja, míg a községek 3,5%-a tagja nemzetközi önkormányzati hálózatnak.  

A település jogállása befolyással van a gazdaságfejlesztés területén történő 

együttműködésre is. A fővárosi kerületek 25%-a együttműködik más önkormányzattal ezen a 

területen, a megyei jogú városok 30%-ának van együttműködése ezen a területen, a városok 

15, a községek 6%-ának van ilyen tárgyú együttműködése. 

                                                 
191

 Látszik, hogy a fővárosi kerületek mindegyike különít el nemzetközi kapcsolatok ápolására forrást, míg a 

megkérdezett községek csupán 34.5%-a. A megyei jogú városok önkormányzatainak majdnem kilenctizede, a 

városi rangú települések megközelítőleg kétharmada rendelkezik ilyen forrással. Továbbá, a települések 

jogállása és a nemzetközi kapcsolatok ápolására fordítható összeg nagysága is összefüggést mutat. Általános 

tendenciaként elmondható, hogy minél „magasabb” a település jogállása, annál nagyobb összeget fordíthat 

nemzetközi kapcsolatok ápolására.   
192

A fővárosi kerületek 75%-a 1%-nál kevesebb részt, 25%-a 1-3% közötti költségvetési részt követ.  A megyei 

jogú városok 20%-ának a költségvetése nem tartalmaz ilyen forrást, 70%-uk 1%-nál kevesebbet, 10%-uk 1-3% 

között költhet nemzetközi kapcsolatok ápolására. A városi jogállású települések 32,5%-aának költségvetése nem 

tartalmaz ilyen jellegű forrást, 62,5%-a 1%-nál kevesebbet költhet, 5% pedig 1-3%-ot. A községek 57,1%-ának 

költségvetése nem tartalmaz ilyen forrást, 37,6%-uk 1% alatt költhet ilyen tevékenységre, 5,3%-uk 1-3% között 
193

 A fővárosi kerületek 25%-ában van ilyen alkalmazott, a megyei jogú városok önkormányzatainak 66,7%-

ában van kifejezetten ilyen feladatokat ellátó munkatárs, a városok csupán 8,3%-a alkalmaz ilyen munkatársat, 

míg a megkérdezett községek egyáltalán nem alkalmaznak erre a feladatra külön munkatársat. 
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A kultúra területén történő együttműködést szintén befolyásolja a település jogállása. 

A válaszadó fővárosi önkormányzatok mindegyikének van ilyen tárgyú együttműködése, a 

megyei jogú városok és a városok 90%-ának van ilyen együttműködése, míg a községek 

csupán 59%-a rendelkezik kulturális területen együttműködéssel. 

Az oktatási területen történő együttműködést is befolyásolja a település jogállása. A 

fővárosi kerületek mindegyikének van ilyen tárgyú együttműködése, a megyei jogú városok 

90%-ának, a városok 52,5%-ának, a községek 20,1%-ának van ilyen tárgyú együttműködése. 

A település jogállása befolyásolja az EU-hoz való csatlakozás hatását is 2 esetben. Az „új 

együttműködések jöttek létre más 2004-ben csatlakozó tagállammal” válasz esetén van a 

település jogállásának hatása,
194

 azaz leginkább a fővárosi kerületek és a megyei jogú városok 

önkormányzatai értékelik úgy, hogy az EU csatlakozás pozitív hatással volt új 

együttműködések létrejöttére, legkevésbé érzékelik ezt a községek. 

Az EU csatlakozás hatására szorosabbá váltak az addig meglévő együttműködések is, 

legpozitívabbnak ítélték ezt a fővárosi önkormányzatok, a megyei jogú városok 

önkormányzatai, majd a városok és legkevésbé a községek. 

Regionális különbségek: 

A kérdőíveket legtöbben a Közép-Dunántúli Régióból küldték vissza (19,5%), őket 

követi az Észak-Magyarországi Régió (17,2%), majd a Nyugat-Dunántúli Régió visszaküldési 

gyakorisága (16%). Közepes arányt képviselnek a mintában a Dél-Dunántúli Régió 

települései (13%), valamint a Közép-Magyarországi Régióban levő települések (11,1%). 

Kevesebb, mint tizede a válaszadó települési önkormányzatoknak tartozik a Dél-Alföldi 

Régióba (9,2%) és az Észak-Alföldi Régióba (8,8%).
195

 

Különbség van az egyes régiók települései között a tekintetben, hogy a nemzetközi 

kapcsolatok ápolására elkülönít-e forrásokat az önkormányzat. A Közép-Magyarországi 

                                                 
194

 Ugyanis a fővárosi kerületek esetében a rangátlag 96,83, a megyei jogú városok esetében a rangátlag 74,67, 

városok esetében 68,97, míg községek esetében 53,62 a rangátlag. 
195

 A települések közül a legnagyobb arányban az alábbi megyékből válaszoltak: Veszprém (9,2%), Borsod-

Abaúj-Zemplén (8,8%), Pest (8,4%), Győr-Moson-Sopron (8%), Fejér (6,9%). A fentieknél valamivel 

alacsonyabb arányt képviselnek a Somogy (5,7%), a Zala (5,3%), a Bács-Kiskun (5%), a Szabolcs-Szatmár-

Bereg és a Nógrád (4,6%), valamint a Baranya (4,2%) megyei települések.  

Ennél is kisebb arányban vannak az alábbi megyék települési önkormányzatai: Heves (3,8%), Komárom-

Esztergom (3,4%), Tolna (3,1%). 2,7%-os arányt képviselnek a Csongrád, Vas, Hajdú-Bihar megyei, valamint a 

budapesti önkormányzatok, s ennél is alacsonyabb az arányuk (1,5%) a Jász-Nagykun-Szolnok és a Békés 

megyei települési önkormányzatoknak a mintában. 
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Régió településeinek kétharmada különít el forrást a nemzetközi kapcsolatok ápolására, míg a 

Dél-Alföldi és a Közép-Dunántúli Régió településeinek valamivel több, mint fele (56,5% és 

51,2%). Jóval kisebb arányban különítenek el ilyen tevékenységre forrásokat az Észak-Alföldi 

(38,9%), a Nyugat-Dunántúli (35,1%), míg a Dél-Dunántúli Régió településeinek negyede, az 

Észak-Magyarországiaknak csupán valamivel több, mint ötöde (21,6%) tudja ezt megtenni. 

Megyei jogú városok  

 

A megyei jogú városok, egy 2009-ben készült vizsgálat
196

 eredményei alapján 38 országban 

összesen 257 testvérvárosi együttműködést ápoltak. (Kurilla, 2010) Az alábbi grafikon a 

kapcsolatok irányát és számát mutatja.  

 

 

Forrás: Saját szerkesztés, Kurilla Annamária: Testvérvárosi kapcsolatok múltja és jelen dél-dunántúli példák alapján c. tanulmányban 

szereplő 1. és 2. sz. táblázat alapján, pp. 252, 253. 

A kutatás megállapítja, hogy a testvérvárosi partnerségben a legerősebb motiváció a 

magyar-magyar viszony, illetve a hazánkból egykor kivándorolt vagy kitelepített, más 

nemzetiségű csoportokhoz fűződő kapcsolat. Ezt támasztja alá a kiemelkedően magas számú 
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 Kurilla Annamária: Testvérvárosi kapcsolatok múltja és jelen dél-dunántúli példák alapján. In: Tér – 

Tálentum – Tanítványok II. Szerk: Görcs Noémi Lívia, Pirisi Gábor, 2010. pp. 249-258. A vizsgálat célja az 

volt, hogy a testvérvárosi kapcsolatok számát elemezze a történelem tükrében.  
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romániai kapcsolat. A német településekkel való magas számú partnerség oka pedig azon túl, 

hogy hazánk egyik legfontosabb gazdasági partnere Németország, a német-magyar 

lakosságcserékben keresendő. Az együttműködések elsősorban kulturális jellegűek, magyar 

részről pedig különösen fontos a nyelvtanulás lehetősége. 

A szocializmus időszakában köttetett kapcsolatok nagy részét még nem számolták fel 

a megyei jogú városok, annak ellenére, hogy ezek az együttműködések már kialakulásuk 

idején is formálisak voltak. A kapcsolatépítés szempontjából az 1990-es évek utáni időszak 

aktivitása kiemelendő, tekintettel arra, hogy a „testvérvárosiasodás” folyamata főként a 

rendszerváltoztatások utáni évekre tehető, amikor Magyarország települési szinten is elkezdett 

közeledni a „nyugati” államok felé. (Kurilla, 2010) 

 

Megyei Önkormányzatok 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

A megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak feltérképezésének esetében is 

kutatási módszerem az online kérdőíves vizsgálat volt. A kérdőívet 2012 áprilisában juttattam 

el a megyei önkormányzatokhoz.  Az önkormányzatoknak egy hónap állt rendelkezésükre az 

online kérdőívek kitöltésére. A többszörösen kitolt határidő lejártáig 12 megyei önkormányzat 

töltötte ki
197

 a kérdőívet, ami 63,12 százalékos visszaküldési arány. A megyei 

önkormányzatok számára készült változat struktúráját tekintve hasonló volt a települési 

önkormányzatok számára készült kérdőívhez. A negyvenhét kérdésből álló kérdőív négy 

szakaszra bontható. Első része az általános információkra kérdez rá, második a testvérmegyei 

együttműködések számára, jellegére és az ezek révén létrejövő projektekre vonatkozó 

kérdéseket tartalmazza. A harmadik egység a megyei önkormányzatok nemzetközi 

önkormányzati hálózatokban, nemzetközi szervezetekben való részvételére vonatkozik. 

Végül, a kérdőív utolsó szakasza a megyei önkormányzatok nemzetközi fejlesztési 
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 Somogy Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Vas Megyei Önkormányzat, 

Tolna Megyei Önkormányzat, Nógrád Megyei Önkormányzat, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Heves Megyei Önkormányzat, Veszprém Megyei 

Önkormányzat, Zala Megyei Önkormányzat, Pest Megyei Önkormányzat, Fejér Megyei Önkormányzat  
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tevékenységével kapcsolatos kérdéseket tartalmaz.
198

 A kérdőív megtalálható a dolgozat 

mellékletei között.  

A megyei önként vállalt tevékenységek egyik fontos területe a nemzetközi kapcsolatok 

ápolása, amely a kisebb települési önkormányzatokhoz képest lényegesen több forrást köt le. 

(Pálné, 2008) A nemzetközi együttműködések tendenciáit értékelve elmondható, hogy az 

Európai Unióhoz való csatlakozás, valamint az erre való felkészülés időszaka, intenzívebbé 

tette e kapcsolatok alakulását. A meglévő együttműködések sok új területtel bővültek, továbbá 

számos új együttműködési megállapodás született. Örvendetes tény, hogy a kapcsolatok 

formálásában nem csupán a közgyűlések politikusai, és hivatalnokai, hanem gazdasági 

kamarák, egyetemek, intézmények, civil szerveztek is részt vesznek. A testvérmegyei 

kapcsolatokon túl számos más szállal kötődnek a megyei önkormányzatok külföldi 

önkormányzatokhoz, régiókhoz, szervezetekhez. Egyértelműen látszik, hogy megyei 

önkormányzataink nemzetközi kapcsolatrendszere dinamikusan fejlődő terület, ahol 

viszonylag nagy a mozgástér, ha nem is pénzügyileg, minden esetre a kapcsolatok formálása, 

a partnerek megválasztása terén. (Kovács, 2009) 

A megyei önkormányzatok nemzetközi kapcsolataikat legtöbbször konkrét, írásban 

rögzített együttműködési megállapodások alapján, közös, gyakorlati célok elérése érdekében 

szervezik. A külkapcsolatokat legfőképpen kétoldalú kapcsolatok jellemzik, de a nemzetközi 

szervezetekben való részvétel is fontos szerepet tölt be. 

A megyei szint sajátos helyzete természetesen keretet szab a külkapcsolatok 

alakulásának, tartalmának. Hiszen a megyei önkormányzatok törvényi szabályozásuk alapján 

egy-egy ágazatban szinte kizárólag konkrét intézmények üzemeltetésére kaptak 

felhatalmazást, így nem rendelkeznek egyéb „policy” eszközökkel. A különböző 

jogosítványok és eszközök nagy többsége a települési önkormányzatok kezében van. (Pálné, 

2001) A megyei önkormányzat legfontosabb feladata abban rejlik, hogy kiegészítő, kisegítő 

jelleggel mindazokat a közszolgáltatásokat biztosítsa, amelyeknek ellátására a települések 

gazdasági helyzetükből, nagyságukból adódóan, valamint a települési társulások 

esetlegességei miatt nem képesek.(Szabó Imre, 2005) 
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 A kérdőív e szakasza a kevés beérkezett adat miatt nem elemezhető. 
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A nemzetközi kapcsolatok alakulását leginkább az önkormányzat pénzügyi 

mozgástere befolyásolja, ezért elsőként arra kérdeztem rá, hogy az önkormányzat 

költségvetése tartalmaz-e forrásokat nemzetközi kapcsolatok ápolására. A beérkezett válaszok 

alapján 9 megyei önkormányzat költségvetése tartalmaz forrásokat a nemzetközi kapcsolatok 

ápolására, míg 3 megyei önkormányzat esetében financiális források nem állnak 

rendelkezésre. 7 megyei önkormányzat esetében ennek aránya nem teszi ki a költségvetés 1%-

át, 2 önkormányzat költségvetéséből 1-3% között tud biztosítani forrást nemzetközi 

kapcsolatok ápolására. 

Szintén jól mutatja a nemzetközi kapcsolatok fontosságát az, hogy az önkormányzat 

hivatalában van-e olyan alkalmazott, aki kizárólag ezzel a területtel foglalkozik. A kérdőívet 

kitöltő megyei önkormányzatok közül 8 esetében nincs olyan munkatárs, akinek kizárólagos 

feladata a nemzetközi kapcsolatok ápolása lenne. 

 

 

Nemzetközi kapcsolatok jellege 

Milyen típusú nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik az 

önkormányzat?
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A testvérmegyei kapcsolatok fontosságát tükrözi, hogy mind a 12 kérdőívet kitöltő 

megye rendelkezik testvérmegyei kapcsolatokkal, melyekből nem kevés azoknak az 
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együttműködéseknek a száma, mely a külföldi partner kezdeményezésére jött létre.
199 

Határ-

menti együttműködése viszont már csak 5 megyei önkormányzatnak van. A 12 válaszadó 

önkormányzatból csupán 7 vesz részt valamilyen nemzetközi szervezetben, és 5 tagja 

euroregionális együttműködésnek. Mindössze 4 megyei önkormányzat dolgozik együtt 

határon kívüli önkormányzati szervvel bizonyos projektek keretén belül.  

Az EU-hoz történő csatlakozás hatására bekövetkezett megyei szintű változásokat úgy 

vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékletettem válaszadóimmal, hogy mennyire értenek 

egyet azokkal. Az egyes állításoknál a különböző osztályzatok
200

 a következő gyakorisággal 

fordulnak elő.  

Az EU-hoz történő csatlakozás hatására: 

 Válaszokra adott átlag pontszámok 

Önkormányzatuk hatékonyabban tudja érdekeit 

megjeleníteni nemzetközi színtéren 
3, 58 

Új együttműködések jöttek létre Uniós tagállam 

önkormányzatával 
3, 08 

Új együttműködések jöttek létre valamely szintén 

2004-ben csatlakozó tagállam önkormányzatával 
3, 17 

Szorosabbá vált az együttműködés a korábbi 

partnerekkel 
3, 58 

Az együttműködés területei bővültek 3, 50 

Gazdasági együttműködésekre helyeződött a hangsúly 2, 75 

Nem történt változás az önkormányzat nemzetközi 

kapcsolataiban 
2, 50 

 

A válaszadók szerint az Európai Unióhoz való csatlakozás hatására önkormányzatuk 

hatékonyabban tudja érdekeit megjeleníteni nemzetközi színtéren, valamint korábbi 

partnereikkel sikerült szorosabbra fűzni együttműködéseiket. Továbbá az együttműködések 

területeinek bővülése is a csatlakozásnak köszönhető. A többi állítást nem tartották 

jellemzőnek.  
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 A kérdésre 9 önkormányzat adott választ. 2 önkormányzat számolt be arról, hogy meglévő testvérmegyei 

kapcsolatai közül ötöt kezdeményezett külföldi partner, 3 önkormányzat esetében a meglévők közül négy 

testvérmegyei kapcsolat alakult ki hasonló módon. A további négy válaszadónak is 1-3 között van a külföldi 

kezdeményezésre alakult kapcsolatainak száma.  
200

 1-5ig terjedő skálán értékelhettek a kérdezettek, ahol 1: nem ért egyet 5: a leginkább egyetért az állítással.  
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Nyitott kérdésként tettem fel, hogy milyen segítségre lenne szüksége a megyei 

önkormányzatnak a nagyobb nemzetközi aktivitáshoz. A válaszokból egyértelműen 

kiolvasható, hogy főként nagyobb anyagi támogatásra lenne szükség, egyrészt a nemzetközi 

szervezetek tagsági díjaihoz, másrészt azok találkozóin, programjain történő részvételhez. 

Többen említették azonban, hogy plusz információkra is szükség lenne mind a nemzetközi 

szervezetekhez való csatlakozással kapcsolatban, mind pedig a nemzetközi kapcsolatok 

ápolására felhasználható pályázati forrásokat illetően.  

 

Testvérmegyei kapcsolatok  

 

A megyei önkormányzatok is fontosnak tartják az Európai Unió országaiban fekvő 

testvérmegyékkel való intenzív kapcsolattartást. Számos szakterületen nyílik lehetőség közös 

pályázatok benyújtására, szakmai tapasztalatcserék bonyolítására. Mindezek mellett sok 

esetben találhatunk példát megyei önkormányzat és az Európai Unión kívüli kelet-európai és 

távolabbi országokban fekvő testvérmegyék együttműködésére is.  

Mind a 12 válaszadó megyei önkormányzat testülete szokta tárgyalni a nemzetközi 

kapcsolatok alakulását. Külföldi megjelenések alkalmával 12 megyei önkormányzat esetében 

a közgyűlés elnöke képviseli az önkormányzatot.
201

 A megyei önkormányzatot nemzetközi 

szervezetben képviselő személy feladatai közé tartozhat a találkozó szakmai anyagainak 

áttekintése, szükség esetén fordítások készítése, illetve az utazással kapcsolatos előkészületek 

elvégzése, konzultáció az egyes témák megyét érintő hatásairól, illetve háttér információk 

gyűjtése a hálózatról, a vonatkozó bizottságról, illetve annak működési területeiről. 

A testvérmegyei kapcsolatok nagy része változatlanul az oktatás illetve a kultúra 

területére koncentrál,
202

 de az uniós csatlakozással egyre nagyobb hangsúly helyeződik a 

gazdasági együttműködésekre, hiszen az EU alapokból való támogatások lehívhatósága csak 

partnerség révén valósulhat meg. Az együttműködő megyei önkormányzatok kiemelten 
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 Külföldi megjelenések alkalmával, a közgyűlés elnöke helyett a megyei önkormányzatot képviselheti a 

képviselő-testület valamely tagjai, nemzetközi referens vagy a közgyűlés hivatalának illetékes szakembere.  
202

 A válaszadó megyék nemzetközi kapcsolatainak egyik fő területe a kultúra, hisz mind a 12 megye ápol ilyen 

kapcsolatot. Az oktatásra vonatkozó nemzetközi együttműködések már csak 6 megye esetében jelenik meg. A 

gazdaságfejlesztés 7 megye esetén tárgya a nemzetközi együttműködéseknek. A szociális ellátások fejlesztésére 

6 önkormányzat létesített nemzetközi együttműködést. A településfejlesztés 5 megyei önkormányzat nemzetközi 

kapcsolatainak tárgyát képezi. A környezetvédelem szintén 5 megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolataiban 

játszik szerepet. 



 

 

 

 

 

 

 

103 

kezelik egymás segítését, az Európai Unió alapjaihoz való hozzáférés területén, beleértve a 

közös pályázás lehetőségét További kiemelt területei az együttműködéseknek az egészségügy, 

a sport, illetve az ifjúsági programok.  

A testvérmegyei kapcsolatok megfelelő, egyre több területre kiterjedő működésének 

gátja a forráshiány, amelyet enyhíthetne, ha a kapcsolatok ápolásába minél több megyei 

szereplő vehetne részt. Továbbá, hátráltató tényezők még az eltérő önkormányzati 

viszonyrendszerek, az esetenként szűk apparátus, illetve a közös gazdaságfejlesztés területén 

mutatkozó érdektelenség. A kapcsolatok minőségi fejlesztésére is szükség lenne, minél több 

megyei szereplő bevonásával. (Kovács, 2009)  

Az alábbi diagram a testvérmegyei kapcsolatok országonkénti megoszlását szemlélteti. 

 

 

 

Összességében, mint látjuk, a legmagasabb a romániai testvérmegyékkel való 

kapcsolatok száma, mely nem csak a Romániával határos megyékre jellemző. A romániai 

testvérmegyékkel való együttműködés mellett a települési kapcsolatok egyre szélesebbé 

válnak, új kapcsolatok alakulnak, sokszor éppen a megyei önkormányzatok közvetítő 

szerepének köszönhetően. Az intézmények közti együttműködés különböző szakmai 

programokban jelenik meg.  
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A nagy földrajzi távolsághoz képest kiemelkedően magas a kínai testvérmegyékkel kötött 

együttműködési megállapodások száma is, kereskedelmi, turisztikai, és kulturális kapcsolatok 

kialakítására történtek kísérletek. Legtöbb esetben, éppen a nagy távolság, és a jelentős 

nagyságrendbeli eltérések miatt azonban nem bizonyultak hosszabb távon működőképesek 

ezek a kapcsolatok.  

Közös pályázatok 

Arra a kérdésre, hogy készültek-e közös pályázatok a testvérmegyei együttműködéseknek 

köszönhetően a 12 válaszadó megyei önkormányzat közül 8-an számoltak be arról, hogy 

sikerült közös pályázatot elkészíteni.
203

 

 

Pályázati együttműködések előnyei

nőtt a megye ismertsége

új gazdasági kapcsolatok

alakultak

új együttműködések az oktatás

terén 

javult a közlekedés a 2 pályázó 

megye között

 

 

A válaszadók egy esetben sem számoltak be gazdasági/pénzügyi előnyről. 6 önkormányzat 

számolt be arról, hogy a közös pályázat következtében nőtt a megye ismertsége. Csak két 

megyei önkormányzat esetében jöttek létre új gazdasági kapcsolatok valamely ágazatban. 

Négy megyei önkormányzat esetében új együttműködések jöttek létre az oktatás terültén a 

közös pályázat következtében. Egy önkormányzat pedig arról számolt be, hogy a közös 

pályázat eredményeként javult a pályázó megyék közötti közlekedés. 
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 4 önkormányzat esetében nem volt egyáltalán sikeres pályázat, 2-2 esetében mindösszesen 1 illetve 2 pályázat 

volt csak sikeres, egy megyei önkormányzat esetében a közösen benyújtott pályázatokból 3 pályázat zárult 

sikeresen, 2 megyei önkormányzat estében 4 pályázat mondható sikeresnek, és mindösszesen csak egy 

önkormányzat tud beszámolni 5 sikeres közös pályázatról. A sikeres pályázatok tekintetében 4 önkormányzat 

esetében 1 pályázat kapcsán kezdeményezett a külföldi partner, 2 önkormányzat esetében 2 pályázat kapcsán 

volt a külföldi fél a kezdeményező. 
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Nemzetközi szervezetekben, hálózatokban való részvétel 

 

A megyei önkormányzatok nemzetközi szervezetekben való részvétele sok esetben 

több évtizedes múltra tekint vissza. Számukra is ez az érdekérvényesítés nélkülözhetetlen 

terepe, éppen ezért igyekeznek a lehető legteljesebb mértékig kihasználni a nemzetközi 

szervezeti tagságaikból adódó előnyöket. Mindez többek között különböző témákban 

szervezett konferenciák, rendezvények szervezésén keresztül valósul meg. (Kovács, 2009)  

Kérdőívemben külön szakasz vonatkozott arra, hogy a vizsgált önkormányzatok mely 

önkormányzatok közti hálózatnak tagjai, milyen rendszerességgel tartják a kapcsolatot a 

hálózat többi önkormányzatával, milyen tevékenységi formák jellemzik az adott hálózaton 

belül az önkormányzatok együttműködését illetve, hogy önkormányzataink milyen témában 

fogalmaztak meg észrevételt, javaslatot a hálózatban történő együttműködés során.  

A válaszadók az alábbi szervezetekben vesznek részt.  

Megyei önkormányzatok részvétele nemzetközi 

szervezetekben

7

2
21

3

2

1
1

1 1 1

AER

CEPLI

Európai Bortermelők Gyűlése

Alpok-Adria Munkaközösség

Duna-menti Tartományok

Munkaközössége

Mura-Dráva Eurorégió

Centrope

CETC

Eurégió West-Nyugat Pannónia

 

 

Arra kértem válaszadóimat, hogy rangsorolják 1-5ig a megadott nemzetközi 

szervezetek
204 

megítélését, azaz értékeljék, hogy az adott szervezet tevékenysége mennyire 

hasznos saját munkájukhoz. A válaszadók a Régiók Bizottságának tevékenységét ítélték a 

leghasznosabbnak, ezt követte az Európai Régiók Gyűlése valamint az Európa Tanács Helyi 
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 CEMR, AER, CLRAE, CEPLI, AEBR, CTME, CoR 
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és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa. A többi szervezet nem tartották érdekesnek, 

fontosnak munkájuk szempontjából.  

 

A nemzetközi szervezetek és hálózatok keretében történő együttműködés területei. 

A válaszadóknak több tevékenységi terület közül kellett kiválasztani azokat, amelyek 

jellemzőek azokban a hálózatokban, nemzetközi szervezetekben, amelyeknek tagjai.  

Együttműködés területei a hálózatokban

6

5

6

224

5

4

1
4

2

kultúra

oktatás

gazdaságfejlesztés

szociális ellátás

településfejlesztés

környezetvédelem

fenntartható fejlődés

regionális politika 

EU-s kormányzás 

 

Láthatóan a legfontosabb területek, amelyeken együttműködés zajlik a tagok között a kultúra, 

a gazdaságfejlesztés, az oktatás valamint a fenntartható fejlődés.  
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Nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás okai 

A megyei önkormányzatok nemzetközi szervezetekhez, hálózathoz való 

csatlakozásának motivációit úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékletettem 

válaszadóimmal, hogy mennyire értenek egyet azokkal. Az egyes állításoknál a különböző 

osztályzatok a következő gyakorisággal fordulnak elő.  

 

 Válaszokra adott átlag pontszámok 

Pénzügyi támogatások elnyerésének  3, 63 

Más országok önkormányzataival való 

szakmai tapasztalatcsere 
4, 38 

Tanulás, jó gyakorlat átvétele 4, 25 

Helyi érdekek megjelenítése nemzetközi 

színtéren 
4, 13 

EU-s szakpolitikák befolyásolásának 

fontossága 
3, 5 

Információszerzés 4, 25 

 

A táblázat mutatja, hogy a válaszadók a más országok önkormányzataival való 

szakmai tapasztalatcserét illetve az egymástól való tanulást, jó gyakorlat átvételét értékelték 

egy hálózathoz való csatlakozás legfőbb motivációjaként.   
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A megyei önkormányzatok nemzetközi önkormányzati szervezetben, hálózatban végzett 

legjellemzőbb tevékenységei 

13

3

11

1

0

2

4

6

8

10

12

14

információsere képzések,

workshopok

konferenciák pályázatok

Legjellemzőbb tevékenységek a hálózatokban

 

 

A megkérdezett önkormányzatok összesen 13 esetben választották legjellemzőbb 

tevékenységként, az információcserét, ezt követi a konferenciákon való részvétel, melyet 11-

en választottak, 3 esetben választották a képzéseket és a workshopokat, és összesen csak egy 

esetben a pályázatokat
.205 

Együttműködési területek a nemzetközi szervezet többi tagönkormányzatával  
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 Az Európai Régiók Gyűlése: 1 önkormányzat a képzéseket tartja a legjellemzőbbnek, 2 önkormányzat a 

workshopokat, 5 a konferenciákat, 6 az információcserét tartja a legjellemzőbbnek (természetesen itt az 

önkormányzatok átfedésben vannak, hisz a több válsz is lehetséges típusú kérdések esetébe lehetséges, hogy egy 

önkormányzat többet is megjelölt egyszerre -  ez igaz az összes többi hálózati tevékenység esetén is) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderáció: 1 megyei önkormányzat a képzéseket, 1 a 

konferenciákat, 2 az információcserét tartja a legjellemzőbb tevékenységnek 

Az Európai Bortermelők Gyűlés: 2 megyei önkormányzat a konferenciákat, 1 önkormányzat az információcserét 

jelölte meg mint legjellemzőbb tevékenységi formát 

Az Alpok-Adria Munkaközösség: egyszer jelölték meg a következő tevékenységeket: képzések, worshop, 

konferenciák, információcsere  

A Duna-menti Tartományok Munkaközössége: egyszer jelölték meg a legjellemzőbb tevékenységnek a 

pályázatokat, kétszer a konferenciákat, valamit egyszer az információcserét 

A Kárpátok Eurorégió: egy önkormányzat jelölte meg az információcserét 

A Mura-Dráva Eurorégió: egy önkormányzat jelölte meg az információcserét mint legjellemzőbb 

tevékenységformát 
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Azt, hogy a hálózatban résztvevő önkormányzatok között mely területeken folyik 

együttműködés, szintén úgy vizsgáltam, hogy különböző állításokat értékletettem 

válaszadóimmal. A válaszadó önkormányzatok az együttműködés területeire vonatkozó 

gyakoriságot az alábbiak szerint értékelték:  

Szakmai anyagok előkészítése 2, 75 (nagyjából rendszeres tehát az 

együttműködés ezen a területen) 

 

Reagálás uniós anyagokra 2, 63 

Közös projektekről való egyeztetés 2, 25 

Tapasztalatcsere 3, 00 

Lobbytevékenység 2, 63 

Kulturális kapcsolat 2, 63 

Gazdasági együttműködés 2, 25 

Tagönkormányzatok együttműködése 1, 89 (akadozó) 

 

A hálózatban történő együttműködés összehangolását befolyásoló tényezők 

tekintetében a válaszadók értékelése alapján az anyagi források illetve a nyelvtudás hiányának 

viszonylag nagy szerepe van (3, 88 átlagérték) Az eltérő fejlettségi szinten lévő települések 

érdekeinek összehangolásának fontosságát alacsonyabb pontszámmal értékelték. (3,43 

átlagérték)  

A kérdőívet kitöltő megyei önkormányzatok képviselői ez idáig, legtöbbször az alábbi 

területeken fogalmaztak meg javaslatokat, észrevételeket egy-egy nemzetközi szervezet 

találkozóján.  
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Felszólalások területei

2 2
2

2

5

8
3

5

6
1 1

kultúra

szociális ellátás

gazdaságfejlesztés,

foglalkoztatás

oktatás

környezetvédelem

regionális politika

településfejlesztés

EU kormányzás

helyi érdekérvényesítés

 

 

A válaszadók legnagyobb arányban jelölték a regionális politika területét, majd ezt 

követi a településfejlesztéshez kapcsolódó javaslatok, továbbá a kultúra és a 

környezetvédelem kapcsán tett észrevételek gyakorisága.  
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Kértem a vizsgált önkormányzatokat, hogy eddigi tapasztalataik alapján rangsorolják 

1-5ig, hogy egy (bármely) önkormányzati hálózatban való részvétel során milyen mértékben 

jellemzőek az alábbi tényezők. 

 Válaszokra adott átlagpontszámok 

érdekkoalíciók alakulnak a hálózaton belül 3, 13 

az önkormányzat nyomon követi, hogy 

bizonyos szakpolitikai ágazatokhoz 

köthetően ki mit tesz a legjobban 

3, 00 

tanulás, jó gyakorlat átvétele 3, 75 

az új módszereket, ötleteket sikerül a 

gyakorlatba átültetni 

2, 75 

az uniós érdekérvényesítésre befolyással bíró 

ügyek feltérképezése, elemzése, kutatása 

3, 00 

konkrét ügyeknél állandó, konzultatív jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

3, 25 

konkrét ügyeknél tájékoztató jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

3, 25 

szakmai tapasztalatcsere 3, 50 

lobbytevékenység 3, 13 

láthatóvá válik a város uniós színtéren 2, 50 

uniós szakpolitikák befolyásolása 3, 13 

munkatársak személyes kapcsolatrendszere 4, 13 

 

A válaszadók legjellemzőbbnek egyértelműen a munkatársak személyes 

kapcsolatrendszerét értékelték. Ezt követte a szakmai tapasztalatcsere valamint az egymástól 

való tanulás jelentősége.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

112 

A megyei önkormányzatok viszonylatában stabilabb nemzetközi kapcsolatoknak a 

testvérmegyékhez fűződő viszony nevezhető, melyek többsége változatlanul az oktatás illetve 

a kultúra területére koncentrál. Sajnos azonban e kapcsolatok nagy része továbbra is formális, 

vagy legalább is kevés tényleges hatást tud elérni. A települési önkormányzatok esetében 

leírtakhoz hasonló problémák jellemzik a megyei önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatrendszerét is, amelyeket még tovább nehezít a megyék speciális helyzete. A már 

meglévő kapcsolatrendszerek erősítése, aktívabb együttműködés megvalósítása még számos 

lehetőséget hozhat a megyei önkormányzatok számára. A nemzetközi szervezetek 

munkájában való aktív részvétel pozitív hatással van a szakmai kapcsolatok kialakítása, 

információhoz való közvetlen hozzáférésre, az Európai Uniós folyamatokról való 

tájékozódásra. Továbbá, hozzájárulhat a megye, régió nemzetközi téren való ismertségének 

növeléséhez, a középszintű önkormányzatok érdekeinek megjelenítéséhez. Jelentős szerepet 

játszik az önkormányzatok egymástól való tanulásának folyamatában is.  
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Interjús vizsgálat 

A Magyar önkormányzatok nemzetközi hálózatokban való részvétele – 
önkormányzati szemszögből  

 

A magyar önkormányzatok európai hálózatokban való részvételéről az ilyen 

együttműködésekben részt vevő települési önkormányzatok illetve a fővárosi önkormányzat 

véleményét kértem ki. A kvalitatív kutatás részeként 9 interjú készült az önkormányzatok
206

 

illetékes szakembereivel. Az interjú alanyok többsége a kérdéseket írásban kérte, és a 

válaszokat is így adta meg rá. A válaszokat az interjúkérdésekben használt témakörök szerint 

csoportosítottam, összefoglalva a legfontosabb, legtöbbször említett gondolatokat. Az interjú 

során arra kértem a szakembereket, hogy fejtsék ki véleményüket az európai önkormányzati 

hálózatokkal kapcsolatos tapasztalataikról, pozitív és negatív benyomásaikról. Arra voltam 

kíváncsi, hogy a hazai önkormányzatok milyen intenzitással működnek közre az európai 

önkormányzatokat tömörítő szervezetekben, hogyan tartható fenn a sikeres együttműködés, 

milyen tényezők akadályozzák a sikeres részvételt ezekben a hálózatokban. Továbbá, 

érdekelt, hogy milyen háttérmunkát igényel egy ilyen fajta együttműködés az 

önkormányzatok részéről, milyen reális célokat lehet megvalósítani a hálózatokban való 

részvétel által, vagyis mi a konkrét haszna a hálózatosodásnak egy adott önkormányzat 

számára. 

Az interjúk vezérfonala:  

1. Hálózatokhoz való csatlakozás előfeltételei 

a. intézményi feltételek 

b. elvárások 

c. tudatosság/ stratégia 

2. Együttműködések jellemzői 

a. motivációk 

b. intenzitás 

c. előnyök, hátrányok 

                                                 
206

 Pécs, Szeged, Debrecen, Hódmezővásárhely, Szigetvár, Tatabánya, Budapest, Miskolc, Várpalota 
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3. Eredményesség 

a. konkrét haszon 

b. sikertényezők 

4. Jövő 

a. további együttműködések tervezése 

 

A megkérdezett városok többsége megyei jogú város, kiválasztásuk a kérdőívre visszaérkezett 

válaszok alapján történt. Általánosan elmondható, hogy hasonló motivációk és célok 

vezérelték őket a különböző európai hálózatokhoz történő csatlakozás során. Gyakran 

említették a tapasztalatszerzést, jó gyakorlatok átvételét, meghonosítását.  

 

Vélemények a hálózathoz való csatlakozás előfeltételeivel, hasznosságával kapcsolatban 

 

Számos tényező együttes megléte tesz alkalmassá egy önkormányzatot arra, hogy 

nemzetközi önkormányzati hálózatban vegyen részt. Az interjúk során többen kiemelték a 

vezetői elhivatottság, és a kellő motiváltság szükségességét. Továbbá, rendkívül fontos a 

megfelelő szakmai és humán erőforrás biztosítása, azaz, hogy legyen olyan apparátus vagy 

legalább egy munkatárs, aki érdekelt a hasonló együttműködésekben való aktív részvételben. 

E mellett széles körű ismeretekkel kell rendelkeznie az önkormányzatnak a működő, 

esetlegesen szóba jöhető nemzetközi együttműködésekkel, projektekkel kapcsolatban, azért, 

hogy találjon olyan jellegű/ témájú nemzetközi együttműködést, amely egybeesik az 

önkormányzat valamely fejlesztési céljával. Ismerni kell az EU által támogatott 

együttműködési formákat, hiszen az unió egyértelműen a nemzetközi hálózatosodás 

ösztönzője.  

Mindezekhez képest a hálózatokban részt vevő önkormányzatok illetékes szakemberei 

saját önkormányzatukat úgy értékelték, hogy birtokában vannak fenti tényezők közül legalább 

egynek vagy mindegyiknek. Kiemelték, hogy adott esetben a nehezebb gazdasági 

körülmények is alkalmassá tehetik az önkormányzatot más ország önkormányzataival történő 

együttműködés kialakítására.   
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Hálózatok hasznossága 

 

A hálózatok hasznosságának értékelésekor mindenki kiemelte a szakmai 

tapasztalatcsere fontosságát. Az önkormányzati hálózatokban való részvétel egyik legfőbb 

eredménye, hogy az önkormányzatok segítséget kaphatnak a külföldi partnerektől céljaik 

megvalósításához, hiszen más önkormányzatok bevált gyakorlatai alapján könnyebb 

megvalósítani a hazai elképzeléseket, vagy legalábbis elindítani egy olyan fajta 

gondolkodásmódot, amelynek segítségével a saját önkormányzatra adaptálható megoldás 

születik. Minderre, közös konferenciákon, különböző együttműködésekben való részvételen 

keresztül nyílik lehetőség. A különféle szakmai területek szakértőinek együttműködése során 

lehetővé válik a különböző módszerek, megoldások átadása, mellyel a lehetséges hibák 

elkerülése is együtt jár. Továbbá az önkormányzatok így társakat is találhatnak a közös 

elképzelések megvalósításához.   

E mellett megfogalmazódott, hogy a hazai önkormányzatok hálózatosodása hosszú 

távon segítheti a település fejlődését a különböző együttműködések, fejlesztések közös 

kivitelezésén keresztül. A főváros vonatkozásában, további előnyként jelent meg, hogy a 

hálózatosodás lehetőséget teremt a szakmai kompetenciák és színvonal folyamatos 

monitoringjára valamint az önkormányzati társaságok nemzetközi együttműködésekbe történő 

bevonására.  

Többen említették a lobbi erő növekedését előnyként, hiszen nagyobb hatékonysággal tudja 

érvényesíteni érdekeit egy hálózat, mint az egyes települések önkormányzatai külön-külön. 

Újfajta együttműködési kultúra megismerésének fontosságát is kiemelték a 

kérdezettek, hiszen ez a típusú együttműködés az önkormányzatok között már nem csak 

kölcsönös látogatásokról szól illetve egymás kultúrájának megismeréséről, ahogy korábban a 

testvérvárosi kapcsolatok.   

 

Elvárások  

 

Arra is kíváncsi voltam, hogy milyen elvárásokat támasztottak az önkormányzatok az 

önkormányzati hálózatok felé, tagságuk megkezdése előtt. Ebben a kérdésben voltak, akik 

úgy nyilatkoztak, hogy nem volt semmilyen különösebb előzetes elvárásuk, csatlakoztak, mert 

éppen lehetőség adódott rá. Még más önkormányzatok elvárásai között szerepelt az 
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információkhoz való hozzájutás, szakmai fejlődés. Várták továbbá a tagságtól az 

infrastrukturális és humán erőforrások fejlesztésének lehetőségét. Kiemelték a kapcsolati tőke 

erősítésének elvárását, amely nagy jelentőséggel bír a gazdasági fejlődés előmozdításának 

szempontjából.  E mellett nagyon fontos a nemzetközi kapcsolatok fejlesztése, és ezzel a 

város ismertségének növelése.  

Az önkormányzatok által támasztott elvárások mellett, fontos szempont ennek ellenkezője 

is, vagyis, hogy a magyar önkormányzatok mit tudnak hozzátenni az önkormányzati 

hálózatok keretein belül zajló együttműködéshez. Elsősorban szakmai tudást, minden tagot 

érintő, hasznos ötleteket, a meglévő cselekvési tervek, stratégiák bemutatásán keresztül 

adaptálási lehetőséget biztosítva a partner önkormányzatoknak. A hálózatban résztvevőknek, 

annak elvei mentén kell haladniuk, cselekvési terveket kidolgozniuk, programokat 

szervezniük. Mindez meghatároz egyfajta cselekvési irányt az önkormányzatok számára, 

számos további helyi partner bevonását teszi lehetővé és indokolttá. Egyes 

önkormányzatoknál kifejezetten nagy hangsúlyt helyeznek a helyi lakosság informálására az 

önkormányzati hálózatban végzett tevékenységükről, véleményük szerint így a lakosság is 

egyre inkább magáénak érzi majd ezeket az új irányvonalakat.  

 

Stratégia 

 

Arra a kérdésre, hogy van-e az önkormányzatnak kifejezetten az önkormányzati 

hálózatokhoz való csatlakozásra illetve az ezekben való részvételre vonatkozó stratégiája, a 

kérdezettek közül, a főváros illetékes szakembere kivételével
207

 mindenki nemleges választ 

adott. A csatlakozás mindig az adott téma és a lehetőségek függvényében történik. A 

válaszadók többsége szerint ez a stratégia korábban a testvérvárosi kapcsolatok építését 

jelentette, ami mára teljesen elveszítette a jelentőségét. Az önkormányzati hálózatokhoz 

történő csatlakozást esetlegesnek ítélték. Úgy gondolják, hogy a napi problémák miatt az erre 

a területre vonatkozó stratégiaalkotás háttérbe szorul. A válaszadók között akadt, aki szerint 

önkormányzatuk nemzetközi kapcsolatépítésében még mindig a testvérvárosi 

együttműködéseken van a hangsúly, és ezen belül is prioritást élveznek a határ-menti 
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 Kidolgozásra került Budapest Főváros Európai Uniós Stratégiája, amely azonban még nem került a közgyűlés 

elé.  
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kapcsolatok. Mindez pedig nagyrészt közös pályázatok benyújtására, uniós források 

lehívására irányul.  

 

 

Vélemények az önkormányzati hálózatokon belüli együttműködésről 

 

Csatlakozás indoka 

 

A kérdezettek, a hálózathoz történő csatlakozás motivációjaként, elsőként említették 

az adott hálózat célkitűzéseinek egybeesését az önkormányzati célokkal. Tematikus hálózatok 

esetében ez kiemelten fontos lehet a folyamatok lokális javítása érdekében. (pl. 

klímaváltozáshoz történő alkalmazkodás)  

E mellett motiváló tényező a csatlakozásra, hogy az adott önkormányzat ez által 

hatékonyabban tudja saját tapasztalatait, jó gyakorlatait átadni valamint a partnereknél 

megjelenő jó gyakorlatokat, lehetőségeihez mérten alkalmazni. Meglepő módon, egyes 

hálózatokban a tagok aláírásukkal több olyan kötelezettséget vállalnak, amelynek betartását 

minden városban és kontinensen egységes eljárással, időszakosan ellenőrzik. 

Többen említették motivációként az egyéni ambíciókat, amelyek személyes 

kapcsolatok eredményei.  Az így létrejövő együttműködések a későbbiekben természetesen 

már szakterületi motivációt tartalmaznak.  

 

Együttműködések kezdeményezése, intenzitása 

 

Az együttműködések kezdeményezésének tekintetében, a válaszok alapján három 

lehetséges irány rajzolódott ki. Egyrészt, történhet a kapcsolatfelvétel az adott önkormányzat 

(polgármester) kezdeményezésére, a tagjelölt benyújtott kérelme alapján. Másrészt, több 

esetben történt külső szakértő javaslatára a hálózatba történő belépés. Továbbá, meghívásos 

alapon is van mód csatlakozni egyes hálózatokhoz, ez esetben általános meghívót kapnak, 

akik illeszkednek a hálózat profiljához. 

A válaszadók szerint az együttműködések intenzitása projektfüggő illetve függ az 

együttműködés jellegétől
208

 Átlagosan heti-kétheti levélváltásról számoltak be, melynek során 
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 Nem mellékes, hogy vezető szerepet vállal-e az önkormányzat vagy sem 
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számos projektfelajánlást, konferencia meghívást kapnak. A rendezvényeken anyagi források 

függvényében tudnak részt venni, ezért ezek mindig mérlegelés tárgyát képezik. Az éves 

közgyűléseken való részvételt azonban fontosnak tartják. A kapcsolattartás tehát inkább e-

mailen keresztül történik, telefonos egyeztetés csak alkalmanként fordul elő.  

 

Anyagi ráfordítások  

 

Az önkormányzatok közt működő hálózatok többségében a tagság feltétele éves tagdíj 

fizetése. Ennek okán tettem fel a kérdést, hogy mennyire terheli meg az önkormányzatot a 

tagság. Ebben a kérdésben már megoszlott a kérdezettek véleménye, válaszaik az alábbiak 

szerint csoportosíthatók: 

Költséges, de megtérül 

A válaszadók szerint önkormányzatuk költségvetésének elenyésző részét teszi ki a tagsági 

díj, amelynek mértékét messze felülmúlják a tagsággal járó előnyök.
209

 Költséget jelent még 

olyan munkatárs alkalmazása, aki koordinálja az adott hálózatban való együttműködést és e 

mellett más munkafolyamatokban is részt vesz.
210

 Átlagosan maximum 1 főt foglalkoztatnak, 

aki napi munkavégzése keretében látja el a tagsághoz kapcsolódó feladatokat.  

Nem költséges 

Más önkormányzatoknál úgy nyilatkoztak a kérdésről, hogy időnként okoz kisebb 

problémát a finanszírozás, főleg több ilyen együttműködésben való párhuzamos részvétel 

esetén.  

Költséges 

A kérdezettek közül többek szerint az önkormányzati hálózati együttműködésben való 

részvétel költséges. A tagdíjat meg kell fizetni, függetlenül attól, hogy eredményes-e az adott 

együttműködés vagy sem. Mindez szükségessé teszi a tagsági szerepvállalás rendszeres 

értékelését. A passzív tagság nem pusztán kidobott pénzt jelent, hanem a város megítélése 

szempontjából is káros lehet.  Egyes önkormányzatoknál évente felülvizsgálják a tagságok 

eredményességét és döntenek a folytatásról vagy megszüntetéséről. Amennyiben továbbra is 

részt vesznek egy adott hálózatban, cselekvési tervet készítenek elő.  
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 Például a kapcsolati tőke, illetve a város és programjainak népszerűsítése 
210

 Városi fejlesztések kidolgozásában, véleményezésében, végrehajtásában, adott témához kapcsolódó 

pályázatok írásában, megvalósításában 
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Léteznek olyan önkormányzati hálózatok is, amelyekben a részvétel nem kötött tagsági 

díjhoz. Ezek esetében a közös fórumokra történő magas utazással járó költségeket említették a 

kérdezettek, amely meggondolandó, mert nem jár azonnali haszonnal.  

 

Önkormányzaton kívüli szereplők bevonása 

 

Arra a kérdésre, hogy az önkormányzatok mennyire nyitották ki a hálózati 

együttműködést az önkormányzaton kívüli szereplők számára a válaszok alapján általánosan 

elmondható, hogy alapvetően törekednek erre. Teret engednek – általában külső megkeresésre 

- a helyi civil szervezetek (pl. sportegyesületek, diákszervezetek) számára közös programok 

megvalósításával, lebonyolításával.  Az egyetemekkel is szoros együttműködésben állnak az 

önkormányzatok, egyetemi cserekapcsolatok is alakulhatnak a partner városok között.
211

 

Az a tapasztalat, hogy igazán szoros együttműködések akkor jönnek létre, ha nem csak az 

önkormányzatok vesznek benne részt, hanem más helyi szereplők is. A civilek által kialakított 

nemzetközi kapcsolatok ráerősíthetnek az adott hálózati együttműködésre.  

 

Nemzetközi partnerek közti különbözőségek 

 

A különböző országok önkormányzatai rendkívüli mértékben eltérnek egymástól. 

Ezért tettem fel azt a kérdést, hogy az együttműködések során miben nyilvánulnak meg, ezek 

a különbözőségek. A kérdezettek elsőként a gazdasági fejlettségbeli különbözőségeket 

említették, hiszen a gazdasági mutatók határozzák meg, hogy mely településnek milyen 

lehetőségei vannak a közös munkában. Az önkormányzatok különböző szervezeti 

struktúrájához kapcsolódóan különbség mutatkozik abban is, hogy egyes városok a 

városvezetői (legalább alpolgármesteri) szinthez kötik a nemzetközi képviseletet, még más 

városok az adott szakterületen tevékenykedő szakmai osztály (hivatalnoki) szintjén 

biztosítanak képviseletet.  
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 Pl.: Szeged részvételével, a Great Lakes Consortium, melynek keretében oktatói cserék bonyolítására van 

lehetőség. 
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Vélemények a hálózati tagsághoz kapcsolódó eredményekről, akadályokról 

 

Arra a kérdésre, hogy az együttműködések beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket 

két kategóriába sorolhatók a válaszok.  

Az első amikor, nem voltak különösebb elvárások a hálózati tagsággal kapcsolatban, 

pusztán ismerkedni akartak ezzel az együttműködési formával. Ez esetben mindenképp csak 

pozitívumot hozott a tagság.  

A második csoportba azok az önkormányzatok tartoznak, amelyek jó gyakorlatok 

átvételére számítottak. Számukra szintén hasznot hozott a tagság, azzal, hogy az 

együttműködés során megszerzett tudást alkalmazni tudták, stratégiaalkotásuknál figyelembe 

vették.  

Az eredményesség biztosítása érdekében átalakításra került a Budapest főváros 

nemzetközi szervezetekben való szerepvállalásához kapcsolódó struktúra.  A sok, gyakran 

nem kimutatható eredménnyel járó szervezeti tagság helyett kisebb számú, de kiemelt 

szervezetekben képviselteti magát Budapest. A szervezetek kiválasztása az uniós stratégiához 

kapcsolódó preferencia területek illetve az adott szervezet szakmai, képviseleti és 

szakpolitikai erőssége alapján történt. A főváros esetében mindenképpen szükséges 

megemlíteni a brüsszeli képviseletet, amely naprakész információval látja el a városvezetést. 

Egyes tematikus hálózatokban való részvétel során előfordul az is, hogy nem pusztán a 

stratégiaalkotás jobbá tétele az önkormányzat célja, hanem a helyi lakosság tájékoztatásán 

keresztül egyfajta szemléletmód váltás előidézése is. Úgy gondolják, hogy a tagságnak 

elsődlegesen a helyi lakosoknak és az ott élőknek kell előnyt nyújtania.
212

 A hálózati tagság 

előnyei közt említették a kérdeztettek, a lakosság egyre szélesebb körű tájékozottságát.  
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 Pl.: Hódmezővásárhely Cittaslow tagsága 

Interjúk: 

Budapest, Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Főpolgármester-

helyettesi Irodájának Nemzetközi és Európai Uniós ügyek referensével készített interjú időpontja 2013.09. 30 

Debrecen, 2013.03.05 

Hódmezővásárhely, 2012.12.21 

Szeged, 2013. 02.18 

Szigetvár, 2012.10.05 

Pécs, 2012.12.10 

Tatabánya, 2013.09.18 

Miskolc, 2014.02.28 

Várpalota, 2014. 01.30 
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 Ami a tagsággal kapott információk hasznosítását illeti, az önkormányzatok egyrészt 

törekszenek szakpolitikai dokumentumaikba integrálni a hálózat célkitűzéseit, azaz a 

tapasztalatok közvetlenül az adott szakterületen hasznosulnak. Másrészt, az e területen 

dolgozó munkatársak közvetlen kapcsolatot alakítanak ki más önkormányzatok hasonló 

területen dolgozó kollégáival, így az ezzel együtt járó személyes tapasztalatok mindenki 

számára hasznosak lehetnek.  

Az együttműködést akadályozó tényezők tekintetében a kérdezettek leggyakrabban az 

anyagi források szűkösségét valamint az elhivatottság, érdeklődés hiányát említették. A 

személyi feltételeket illetően a válaszadók többsége kiemelte, hogy elsősorban a megfelelő 

szakmai és nyelvtudással bírók hiánya okoz problémát. E mellett akadályként említették még 

a politikai helyzetet, azaz, hogy felesleges támadásoknak nem teszik ki magukat olyan 

együttműködések miatt, amelyek nem hoznak azonnali hasznot, inkább kevesebb figyelmet 

szentelnek ezeknek a lehetőségeknek. Azonban, ha az önkormányzati választások során 

változás történik a politikai vezetésben az hatással van a nemzetközi kapcsolatok 

prioritásainak alakulására. Felvetődött továbbá, az eltérő önkormányzati feladat-ellátási és 

finanszírozási rendszer, valamint a nemzetközi kapcsolatok eltérő módon és intenzitással 

történő kezelése.  

 

Vélemények az önkormányzati hálózatosodás jövőbeli tendenciáiról 

 

Jövőbeli terveiket illetően a válaszadók egyike sem tervez további hálózatokhoz való 

csatlakozást, mindegyikükre elegendő feladat hárul a jelenlegi tagság/ok irányításával, 

azonban ha olyan lehetőség adódik, mely megfontolásra érdemes a Közgyűlések biztosan nem 

zárkóznak el előle. 

Megítélésük szerint az önkormányzati reform a hálózatokhoz való csatlakozás 

tekintetében nem hozott változást.  Csak olyan hálózati tagságok szűntek meg, amelyek 

okafogyottá váltak. A nemzetközi hálózatokhoz való csatlakozás lehetősége pedig továbbra is 

nyitva áll az önkormányzatok számára. 
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A magyar önkormányzatok nemzetközi aktivitása a Települési 
Önkormányzatok Országos Szövetségének szemszögéből 

 

A TÖOSZ valamennyi önkormányzati típust (község, nagyközség, város, megyei jogú 

város, főváros és megye) magába foglaló,
213

 legrégebbi és legnagyobb taglétszámú 

önkormányzati érdekképviseleti szervezet. A Szövetség munkájában a települési 

önkormányzatok több mint fele (1700 település önkormányzata) vesz részt. A TÖOSZ a 

kormányzat stratégiai partnere, az önkormányzati törvény kiegészítése alapján országos 

érdekszövetség.  

A TÖOSZ maga is aktív tagja több európai önkormányzati érdekeket megjelenítő 

szervezetnek. A Szövetség alapszabályában
214

 is rögzítette, hogy nemzetközi kapcsolatainak 

és érdekérvényesítő képességének segítségével előmozdítja az önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatépítését. A TÖOSZ 1989 decemberében megfigyelői státuszt kapott az Európa 

Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) jogelődjében, 

képviselői jelenleg a magyar önkormányzatok kongresszusi delegációjának tagjaiként 

tevékenykednek. 1990 márciusa óta van kapcsolatban a Szövetség a Nemzetközi 

Önkormányzati Szövetséggel (IULA),1999-ben pedig teljes jogú tagként felvették a IULA 

európai kontinentális szervezetébe, az Európai Települések és Régiók Tanácsába (CEMR). Az 

Európai Unió Régiók Bizottságával való munkakapcsolat tekintetében fontos megjegyezni, 

hogy a Régiók Bizottságának 12 tagja közül kettőt a TÖOSZ delegált. Továbbá aktívan vett 

részt az Európai Unió tagjelölt országai önkormányzatainak, uniós tagságra való felkészülését 

elősegítő CEEC-LOGON nemzetközi önkormányzati hálózatban. A TÖOSZ jelenlegi 

tevékenységét illetően magyarországi partnere a Helyi Önkormányzatok Információs 

Hálózatának (LOGIN), képviselőt küld a CEMR női választott képviselőinek testületébe és ily 

módon részt vállal e testület programjaiban, projektjeiben, képviseli a magyar 

önkormányzatok érdekeit a CEMR testvérvárosi szekciójában, taggal rendelkezik a COPPEM 

mediterrán együttműködésben. Az Osztrák Községszövetség által vezetett, Nemzetközi 
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http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/homepage.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&me

n=BAAFKZNQ&fmn=BAAFKZOI  
214

 

http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/documents.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&fir

t=AAAEOZWM&men=BAAFKZVV&fmn=BAAFLQAQ  

http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/homepage.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&men=BAAFKZNQ&fmn=BAAFKZOI
http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/homepage.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&men=BAAFKZNQ&fmn=BAAFKZOI
http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/documents.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&firt=AAAEOZWM&men=BAAFKZVV&fmn=BAAFLQAQ
http://www.toosz.hu/digitalcity/projects/tooszproject/documents.jsp?dom=AAAAZJWX&prt=BAAFKZOG&firt=AAAEOZWM&men=BAAFKZVV&fmn=BAAFLQAQ
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Településhálózat (ICNW) elnevezésű Interreg III/C, valamint a cseh Vsetin város által 

vezetett C2ENET III/ B programokban a TÖOSZ partnerként vesz részt. A Szövetség a 

Norvég Alap támogatásával megvalósuló MANORKA projekt keretében segíti a norvég-

magyar önkormányzati kapcsolatok építését.
215

 2011 és 2013 között két
216

 szlovák-magyar 

együttműködési projektet hajtott végre a TÖOSZ, azóta aktívan közreműködik a 

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési program keretében zajló 

társadalmi egyeztetésben, szakmai hozzájárulást biztosít ahhoz, hogy az önkormányzatok 

igényeinek leginkább megfelelő fejlesztési célokat támogasson a program. 

Mindezek alapján témám szempontjából rendkívül fontosnak tartom a TÖOSZ 

nézőpontjának megismerését, melyre a Szövetség nemzetközi titkárával készített interjú adott 

lehetőséget.
217

 

Az interjú kérdései
218

 két témakört érintettek, az önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatépítését általánosságban valamint a hazai önkormányzatok európai hálózatokban 

való részvételét. A kirajzolódó álláspontot ugyanebben a felosztásban fogom ismertetni.  

Előbbi esetében arra kérdeztem rá, hogy melyek a magyar önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatépítésének főbb irányai, illetve hogy milyen segítségre lenne szüksége az 

önkormányzatoknak nemzetközi kapcsolataik aktivitásának növeléséhez.  A hálózatokat 

illetően a TÖOSZ szemszögéből nézve az érdekelt, hogy a hazai önkormányzatok milyen 

intenzitással működnek közre az európai önkormányzatokat tömörítő szervezetekben, hogyan 

tartható fenn sikeres együttműködés, mely tényezők akadályozzák azt. 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

A magyar önkormányzatok nemzetközi kapcsolatépítését illetően két fő irányvonal 

rajzolódik ki.  Az egyik a hagyományos, bilaterális testvér-települési kapcsolatok építése, 

amelyek legtöbb esetben kulturális, történelmi hagyományokon alapulnak. E kapcsolatok 

jelentősége a közösségformáló erejükben rejlik, hiszen lehetőséget teremtenek a helyi 

lakosság számára egymás kultúrájának, szokásainak megismerésére, ezáltal erősítve az 
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 www.manorka.net  
216

 www.mafis.eu, www.lg4cbc.eu  
217

 Az interjú során írásban elküldött kérdéseimre írásban kaptam választ. Interjú időpontja: 2014. 03.10  
218

 Az interjúkérdések a mellékletben megtalálhatók. 

http://www.manorka.net/
http://www.mafis.eu/
http://www.lg4cbc.eu/
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egymás iránti tolerancia érzését. Éppen ezért nyújt az Európai Unió is támogatást a testvér-

települési kapcsolatok építésére, ápolására például az Európa a polgárokért program keretein 

belül.  

A nemzetközi kapcsolatépítés másik irányának a gazdasági együttműködések 

különböző formái tekinthetők. Ez esetben különböző fejlesztési célok, gazdasági kapcsolat 

kiépítésének igénye motiválja az önkormányzatokat együttműködésre.
219

 Önkormányzataink 

nemzetközi együttműködésben való részvételének lendületet adnak a különböző közvetlen 

uniós források illetve a Norvég Alap. Kezdetben szinte mindig a gazdasági haszon reménye 

sarkallja az önkormányzatokat együttműködésre, később azonban már az egymástól való 

tanulás, „jó gyakorlat” átvétele szintén prioritássá válik.  

A magyar önkormányzatok erőssége a vendégszeretet. A TÖOSZ tapasztalatai alapján 

elmondható, hogy az önkormányzatok szívesen fogadnak külföldi delegációkat, pozitívan 

fogadják új nemzetközi kapcsolatok kialakításának lehetőségét. Nemzetközi 

tevékenységükben a legeredményesebbek azok az önkormányzatok, amelyek hivatalában saját 

„helyi projektcsapat” dolgozik.  

A külföldi kapcsolatépítést hátráltató tényezőket illetően első helyen említhető a 

nyelvtudás hiánya. E mellett akadályozó tényező a hazai kulturális, társadalmi helyzet. A 

lakosság nincs tisztában az önkormányzatok szerepével, általuk elért eredményekkel, már 

csak ennek okán sem a nemzetközi kapcsolatépítés kerül a kifelé történő kommunikáció 

középpontjába. E mellett az ilyen jellegű kapcsolatok konkrét haszna sok esetben csak 

áttételesen, nem azonnal érzékelhető. Szintén ezzel magyarázható az önkormányzati vezetők 

részéről tapasztalt túlzott „óvatoskodás” a külföldi utazásokat illetően, még a látszatát is 

szeretnék elkerülni annak, hogy esetlegesen saját célból utaznak.  Mindemellett, több példát is 

láthattunk már a média által eltúlzott esetekre, amelyek szintén elriasztják az önkormányzati 

vezetőket attól, hogy nagyobb energiát fordítsanak nemzetközi kapcsolatok ápolására.  

Elmondható tehát, hogy a fent vázolt jelenségek megoldására egyrészt nagy szükség 

lenne a nyelvtudás fejlesztésére, másrészt arra, hogy az önkormányzatiság hangsúlyosabb 

szerepet kapjon az oktatásban. Jó példa erre a brit önkormányzati szövetség által indított 

kampány az önkormányzatok szerepének felértékeléséről.
220
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 Természetesen ez is megvalósulhat testvér-települési együttműködés keretében. 
220

 https://www.youtube.com/watch?v=09SLw1rAUpo  

https://www.youtube.com/watch?v=09SLw1rAUpo
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Nemzetközi önkormányzati hálózatokban való részvétel  

 

Az önkormányzatok nemzetközi hálózatban való részvételét több tényező alakítja. 

Rendkívül fontos a vezetői elkötelezettség, a folyamatos fejlesztés igénye illetve a magas 

szintű szakmai hozzáértés. Mindemellett az adott önkormányzatnak, a településen élők valós 

igényeit tükröző, jól átgondolt stratégiával kell rendelkeznie. Ehhez képest a magyar 

önkormányzatok, egyfolytában változó szerepköreikkel és működési feltételeikkel, az 

egymást érő reformok miatt folyamatos átmeneti állapotban vannak. Nemzetközi partnereink, 

akik igazán eredményesek a hálózatokban
221

, e tekintetben előrébb járnak, hiszen megvannak 

a feltételeik ahhoz, hogy a településvezetők plusz tevékenységként vállalják a nemzetközi 

kapcsolatok ápolását, megfelelő nyelvtudással, sokszínű, befogadóbb társadalommal 

rendelkeznek. 

A hálózatokban való részvétel legfőbb előnye, hogy az együttműködés bármely 

szakaszában hozhat újabb előnyöket, tapasztalati tanulás útján elsajátított új megoldásokat, 

ötleteket, további különböző projektekbe való bekapcsolódás lehetőségét. Az 

önkormányzatok elsősorban gazdasági, technológiai, módszertani fejlődés reményében 

csatlakoznak hálózatokhoz. E mellett motiváló tényezőként jelenik meg a településmarketing, 

hiszen több hazai település professzionális módon, imázsának építésére használja a 

hálózatokat. 

Önkormányzataink hálózatokban való részvételének intenzitása kapcsán a TÖOSZ 

egyre hanyatló lelkesedést tapasztal a gazdasági feltételek alakulásának köszönhetően, hiszen 

amennyiben költségcsökkentésre van szükség, a nemzetközi tevékenység azon területek közé 

tartozik, amelyeket ez biztosan érint. Elmondható ugyanez a központi költségvetés 

vonatkozásában is, hiszen a Belügyminisztérium önkormányzati szövetségek nemzetközi 

tevékenységére nyújtott támogatása 12 millió forintról 9 millióra csökkent, amely a 

nemzetközi szervezeteknek fizetendő tagdíjat sem fedezi. A hálózati tagsággal járó külföldi 

fórumokon való rendszeres részvétel a hazai önkormányzatok számára sem a saját, sem a 

Szövetség költségvetéséből nem megoldható, így nem biztosítható a magyar önkormányzati 
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 Főként német, brit, önkormányzatok, északi országok önkormányzatai 
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képviselők folyamatos jelenléte.
222

 Az önkormányzaton kívüli szereplők (pl.: civil 

szervezetek, oktatási intézmények, stb.) önkormányzati hálózati együttműködésbe történő 

bevonásának szintén finanszírozási problémák szabnak gátat. A lehetőség mindig nyitott az 

önkormányzaton kívüli szereplők számára is a bekapcsolódásra, azonban a gyakorlatban erre 

kevés példát találunk.  

A TÖOSZ tapasztalatai alapján elmondható, hogy a jó hálózati együttműködések 

kialakításának legfőbb akadálya a hazai önkormányzatok számára a hosszútávra szóló 

stratégiai gondolkodás hiánya, melynek oka, hogy a mai hazai viszonyok között nem lehet 

hosszú távra tervezni az önkormányzati szektorban. A sikeres hálózati együttműködések 

kulcsa pedig az emberi tényező, azaz a résztvevők elhivatottsága, a pontosan megfogalmazott 

célok és jól megszervezett működés, valamint a folyamatos (akár apró) eredmények, sikerek.  

                                                 
222

 Előfordul, hogy még a fizetett kiutazási lehetőségeket sem tudja kihasználni a magyar delegáció. Pl.: Európa 

Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa 
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V. Esettanulmány-Várpalota 
 

Jelen fejezetben egy hazai város, Várpalota nemzetközi kapcsolatait mutatom be, a 

város nemzetközi kapcslatok területén illetékes szakreferensével készült interjú alapján.
223

 Az 

esettanulmány célja, hogy rávilágítson a nemzetközi hálózati együttműködésekben való 

részvétel pozitívumaira és nehézségeire. Várpalota olyan paraméterekkel rendelkezik, 

amelyek alkalmassá teszik arra, hogy mélyrehatóbb vizsgálat tárgyát képezze. Méretének 

köszönhetően nemzetközi kapcsolatai nyomon követhetők, intenzív testvérvárosi 

együttműködéseket ápol, egy európai önkormányzati hálózat aktív tagja volt, e mellett több 

uniós projektben is részt vesz. 

Várpalota a Közép-Dunántúli régió központjában található 20 307 fős
224

 város, mely 

Budapesttől 90 km-re, két megyeszékhely, Székesfehérvár és Veszprém között félúton 

helyezkedik el, a Balatontól alig 30 km-re. A város jelenleg két részből áll- Várpalota és 

Inota. Gazdasági életben ma már nem játszik szerepet a bánya, előtérbe került az Inotai 

Alumíniumkohó Kft, a Bakony Erőmű Rt, és más vállalkozások.
225

 Ma is kiemelt prioritás a 

turizmus fejlesztése, amely a nemzetközi kapcsolatok szorosabbra fűzésének is fontos eleme.  

 

Testvérvárosi kapcsolatok  

Várpalota jelenleg hat európai várossal áll testvérvárosi kapcsolatban: az olaszországi 

Grottazolina, a romániai Petrozsény, az ausztriai Wolfsberg, a lengyelországi Czeladz, a 

szlovákiai Körmöcbánya valamint az ukrán Kolomija. Az elmúlt évek sikeres pályázati 

együttműködéseinek köszönhetően a horvátországi Újlakkal és az olasz Porto San Giorgioval 

pedig partner városi kapcsolatot alakított ki.
226

 Az alábbiakban a három intenzíven működő 

testvérvárosi együttműködést mutatom be.  

 

                                                 
223

 Interjú időpontja: 2014. 01.30 
224

 KSH Magyarország Közigazgatási helynévkönyve, 2013 http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf  
225

 http://www.varpalotakisterseg.hu/?c=varpalota&p=1  
226

 Várpalota Város Turizmusfejlesztési Koncepciója, 2013 

http://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2013.pdf
http://www.varpalotakisterseg.hu/?c=varpalota&p=1
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Wolfsberg 

Az ausztriai Wolfsberg várossal történő kapcsolatfelvétel egy személyes kapcsolat 

eredménye, amelynek köszönhetően a Péti Sakk-szakosztály és Wolfsberg sakkozói között 

cserekapcsolat indult az 1980-as évek végén. 1988-ban már hivatalos városi delegáció utazott 

Wolfsbergbe, e mellett a Kertbarátok Egyesület, valamint a városi képzőművészek, kulturális 

csoportok is többször megfordultak az osztrák városban. Osztrák részről is sok támogatója 

volt a hivatalos kapcsolat kiépítésének, a testvérvárosi szerződés aláírására 1999. június 26-án 

került sor. Számos jelentős esemény zajlott a két város között, melyek keretében kölcsönös 

volt az egymás kulturális rendezvényein való részvétel.
227

 Példaértékű az iskolai 

cserekapcsolat, valamint a sportkapcsolatok a labdarúgó és kosárlabda csapattal. Várpalota és 

Wolfsberg kulturális együttesei – kórus, fúvószenekar, néptánccsoport rendszeresen vesznek 

részt egymás rendezvényein. A Wolfsberggel való kapcsolat lehetőséget biztosít egymás 

kultúrájának, szokásrendszerének megismerésére, e mellett utazási lehetőséget is jelent a 

város lakói számára. A Várpalotai Nemzetközi Várexpo Kiállításon és Vásáron, amely 1997 

és 2008 között évente került megrendezésre, Wolfsberg több alkalommal, nagy sikerrel vett 

részt. E mellett turisztikai kínálatok is folyamatosan érkeznek a térségből. Wolfsberg 

rendszeres adományokkal segíti Várpalota azon intézményeit, amelyek a szociálisan rászoruló 

rétegek megsegítését célozzák.
228

 Fenti sikerek nyomán Várpalota sport és turisztika területén 

kívánja továbbfejleszteni a testvérvárosi kapcsolatot.  

Körmöcbánya 

A kapcsolat a várpalotán élő Csiky Iván és a körmöcbányai Bedrich Gayer barátságának 

nyomán az 1960-as években kezdődött, amely először a Bányász Sportkör és a Banik 

Kremnica sportkörök közötti kapcsolatfelvételhez, majd az együttműködés hivatalos városi 

szintre emelkedéséhez vezetett. 1966-ban került aláírásra a két város közötti első partnerségi 

nyilatkozat, melyet 1998-ban megerősítettek. A sport területén történő együttműködés a 60-as 

évek óta folyamatos a két város között. E szálak erősítésében célkitűzés a sportkapcsolatok 

                                                 
227

 Pl.: várpalotai vállalkozók részvétele a Bauernmarkt parasztpiacon, illetve az adventi vásáron 
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 Családsegítő Szolgálat, Idősek Otthona, Ápolóotthon 
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intenzitásának növelése, az iskolák közötti cserekapcsolat megvalósítása. Prioritást élvez a 

civil szervezetek közötti kapcsolat felújítása a városi rendezvényeken történő részvételük 

láthatóbbá tétele, valamint közös nemzetközi pályázatok benyújtása.  

Petrozsény 

A kapcsolatfelvételt Petrozsény város kezdeményezte 1998 januárjában melynek 

eredményeként, 1998 augusztusában aláírásra került a Testvérvárosi szerződés. Az 

együttműködés kulturális és ifjúsági területen indult el, amely kölcsönös részvételt jelentett 

egymás néptánc fesztiváljain, emellett mindkét városban a gyermektáborok szervezése a 

kezdetek óta zajlik. Petrozsény több alkalommal, nagy sikerrel vett részt a Várexpón. 

Továbbá, rendszeresen megvalósult a Kiállítások cseréje a két város múzeumai között. 2009-

ben együttműködési szerződés került aláírásra a Petrozsényi Diáksport Klub és a Várpalotai 

Diáksportkör Egyesület között. 2011 óta a két város polgármestere minden évben 

együttműködési megállapodást ír alá Petrozsényban, a március 15-i ünnepség keretében. A 

megállapodásban konkrét együttműködési programok szerepelnek, melyben a diák és 

sportcserének kiemelt szerepe van. 

Testvérvárosokkal közös, sikeres pályázatok 

2009-ben az Európa a polgárokért 1. pályázati program 2. számú, Testvérvárosok 

hálózatos együttműködése kategóriában Várpalota Város Önkormányzata, gesztor 

pályázóként nemzetközi pályázatot nyert el a „Megváltozott munkaképességűek teljes körű 

társadalmi integrációja és rehabilitációja” címen. A nemzetközi pályázatot Várpalota 

önkormányzata 3 testvérvárosával – Petrozsény, Grottazzolina és Wolfsberg – együtt 

valósította meg.  A projekt keretében minden egyes testvérváros egy nagyszabású 

konferenciát szervezett. A nemzetközi konferenciasorozat fő célja az volt, hogy felhívja a 

figyelmet nemzeti szinten a megváltozott munkaképességű emberekre, nehézségeikre, 

valamint, hogy megtalálják azokat a külföldi mintaértékű modelleket, amelyeket a hazai 

környezethez adaptálni lehet. A rendezvények négy országban zajlottak. A konferenciasorozat 

alatt a partnerek bemutatták nemzeti sajátosságaikat, működő intézményeiket, lehetőséget 

kaptak szakmai ismereteik bővítésére. A rendezvénysorozatnak köszönhetően a partnerek 
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elkezdték a közös gondolkodást és a jövőre vonatkozó együttműködési, pályázati lehetőségek 

kialakítását.  

2010-ben Várpalota Önkormányzata az Európa a polgárokért 1.1. Testvárosok 

találkozója nemzetközi pályázati alapra sikeres pályázatot nyújtott be, melynek során 2011. 

március 18-20 között Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált rendezett a testvérvárosok 

kórusainak részvételével.  

2011-ben Petrozsény testvérváros önkormányzata, mint gesztor pályázó nyújtott be 

pályázatot, és nyert el támogatást az Európa a polgárokért 1.2. Testvérvárosok hálózatos 

együttműködése pályázati típus keretében Testvériség – Önkéntesség – Együttműködés 

címmel, amelyben Várpalota Város Önkormányzata partnerként vett részt. A testvérvárosi 

kapcsolatok tekintetében kiemelendő, hogy az Európa a polgárokért 1. 2. Önkéntesség - 

Testvériség – Kooperáció a testvérvárosok közötti hálózatosodás jó példája. A pályázatban 

résztvevő városok: Wolfsberg és Petrozsény, mint Várpalota testvérvárosai, valamint Bansko 

(Bulgária) Ponte nelle Alpi (Olaszország) Petrozsény testvérvárosa. Hosszútávon érdekes, 

izgalmas feladat a testvérvárosok testvérvárosaival való hálózatos együttműködés. Az Európa 

a polgárokért uniós programot koordináló Tempus Közalapítvány legjobb gyakorlatokat 

bemutató országos terjesztésű Disszeminációs füzetében Várpalota három nemzetközi 

pályázatának bemutatása is, mint példa értékű projekt, helyet kapott. 

A nemzetközi konferenciasorozat részeként valósult meg Petrozsény Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának és Várpalota Város Önkormányzatának együttes testületi ülése abból a 

célból, hogy a két város közötti kapcsolatot szorosabbra fűzzék. A megállapodás keretében a 

két város képviselő-testületi tagjainak részvételével nemzetközi Együttműködési 

Bizottságot
229

 hoztak létre, melynek feladata az alábbiak voltak: 

 a kölcsönös és előnyös együttműködés lehetséges irányainak meghatározása, 

feltérképezése; 

 javaslatok megfogalmazása, közös együttműködési program elkészítése, melyben 

megfogalmazódnak a két város gazdasági, kulturális és szellemi erősségei, értékei 

                                                 
229

 Az együttműködési Bizottság minden évben egyszer összeül. Egyik évben Petrozsényben, másik évben 

Várpalotán. 
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 a helyi költségvetésekből és az Európai Uniós támogatási alapokból történő pénzügyi 

források azonosítása 

 közös Európai Uniós pályázatok megfogalmazása és benyújtásuk érdekében szoros 

együttműködés kialakítás a két önkormányzat Polgármesteri Hivatalának nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozó irodáinak munkatársaival. 

Az együttműködés szorosabbá tételét szolgálta a két város polgárai közötti tapasztalatcsere 

kiszélesítése. Így az együttműködést a két önkormányzat kiterjesztette a két város 

Polgármesteri Hivatalában tevékenykedő köztisztviselők, valamint az önkormányzatok 

fenntartásában működő intézmények, gazdasági társaságok munkavállalói (pl.: egészségügyi, 

oktatási és szociális intézmények, polgárőrség, önkormányzati alapítású közművelődési és 

közszolgáltató gazdasági társaságok dolgozói) közötti tapasztalatcserére is. A tapasztalatcsere 

programját az Együttműködési Bizottság koordinálta, amely program a 2012-es évtől 

kezdődően szerves részét képezi a két önkormányzat közös éves együttműködési 

programjának. A két város polgárainak együttműködéséhez hozzájárul, az egyházak és civil 

szervezetek közötti együttműködés, amely szintén az Együttműködési Bizottság előkészítő és 

koordináló munkája nyomán valósult meg. 

 Várpalota a Gál Gyula Sportközponttal együttműködve pályázatot nyújtott be az 

Európa a Polgárokért program testvérvárosi találkozók alprogramjára is. A pályázaton 11 000 

eurót nyert, melyet a Cell-kupához
230

 kapcsolódó nemzetközi sporttalálkozó szervezésére 

fordítottak. A 2012 augusztus 13-19 között megrendezett találkozóra Várpalota testvérvárosai 

kaptak meghívást.  

Várpalota a fent említett 3 városon kívül 2011-ben, több éves partnerkapcsolat után 

egy közép-olaszországi településsel Grottazzolinával írt alá testvérvárosi szerződést. Az olasz 

várossal több nemzetközi pályázatban működnek együtt, a sportkapcsolatok közel 20 éves 

múltra tekintenek vissza, emellett internetes iskolai diák-kapcsolat építése is elindult már a két 

város között. Partnerkapcsolatot ápol a város továbbá a lengyel Czeladz városával, illetve 

térségével, melynek keretében éves szinten 1-2 csereprogram valósul meg. Czeladz egy közeli 

településével Psaryval közös Európai Uniós pályázatot is sikerült benyújtani. Várpalota az 

Európa a polgárokért pályázati alapban 3 nyertes pályázatot valósított meg az utóbbi 4 
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 Celldömörk városából elindult nemzetközi kézilabda fesztivál 
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évben.
231

 eddig összesen 3 nemzetközi pályázatot valósított meg testvérvárosaival, jelenleg is 

több beadott nemzetközi pályázatunk van testvérvárosaik partnerségével. 
232

 

A nemzetközi kapcsolatok szakfeladat évek óta 4-5 millió Ft-tal szerepel a város 

költségvetésében a bővülő kapcsolatrendszertől, illetve az egy- egy évben felmerülő kiemelt 

eseményektől függetlenül. A költségevetés kiegészítésére, pótlására; a rendezvények 

költségeit az önkormányzat az EU-hoz történő pályázatok benyújtásával igyekszik 

csökkenteni. Problémát jelent azonban, hogy nem minden esemény megvalósításához sikerül 

megfelelő pályázatot találni, illetve az Európai Unió Testvérvárosi programjában egy adott 

pályázótól egy évben csak egy pályázat támogatható, ráadásul a projektek nagy része 

utófinanszírozott. Fontos az önkormányzat számára, hogy minél több nemzetközi pályázatot 

nyújtson be, minél több pályázatban vegyen részt partnerként, mert csak így van lehetőség 

nemzetközi ismeretségeket kötni, a nemzetközi konferenciák keretében zajló személyes 

beszélgetéseknek köszönhetően számos más területen indulhat el szakmai kapcsolat. Ezen 

kívül, prioritás, a meglevő és működő testvérvárosi kapcsolatokkal nemzetközi pályázatot 

előkészítő megbeszélések tartása, egymás kapcsolatrendszerének feltérképezése, egymás 

testvérvárosainak megismerése a hálózatépítés és az esetleges együttműködés érdekében. Az 

egyeztetésekhez fontos, hogy kialakításra kerüljön az internetes kapcsolattartás azokkal a 

kontaktszemélyekkel, akikhez mindig lehet fordulni. 

A kapcsolatok intenzitását nagymértékben befolyásolják az önkormányzati 

választások, az, hogy mennyire tartja fontosnak az adott önkormányzati testület a 

testvérvárosi kapcsolatok ápolását, mindez azonban kapcsolat megszűnését még nem vonta 

maga után. A testvérvárosi együttműködések színesítik a város életét, új szemléletmódot 

nyújtanak az itt élőknek. A nemzetközi együttműködés minősége országonként, városonként 

eltérő, a külföldi partnerekkel való együttműködés azonban csak úgy lehetséges, ha mindkét 

fél hasonló igényekkel rendelkezik, illetve mindegyik fél konkrét célok elérésére kívánja 

használni a kapcsolatot. A „nyugati” partnerekkel történő együttműködések esetében a 

                                                 
231

  „Megváltozott munkaképességűek teljes körű társadalmi integrációja és rehabilitációja” testvérvárosok 

hálózatos együttműködése keretében, valamint a testvérvárosi találkozók alapból TEMA nemzetközi 

kórusfesztivál, 2012-ben a Sport ohne Grenzen pályázat, amely a testvérvárosok nemzetközi sporttalálkozója 

volt. 2013-ban nem volt nyerte pályázat.  
232

 Például: Technical Assistance for Building Capacity for EU Affairs in the Governorates Project: 

http://www.vabpro.org/en-us/home/towntwinning.aspx  

http://www.vabpro.org/en-us/home/towntwinning.aspx
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turizmus fejlesztése lehetne a kitűzött cél, amelynek kapcsán közös uniós pályázat 

benyújtására is lehetőség lenne. A kapcsolatok aktivitása azon múlik, hogy van- e olyan 

személy az önkormányzat hivatalában, akinek fontos a kapcsolat fenntartása és továbbvitele. 

A képviselő-testület egyik elvárása lenne a gazdasági kapcsolatok élénkítése. Civil 

szervezetek és vállalkozások is fordulhatnak az önkormányzathoz nemzetközi ambícióikkal 

kapcsolatban, a meglévő kapcsolatrendszer felhasználására alapozva. Az önkormányzat 

igyekszik segíteni, azonban a gazdasági szereplők aktivitásának hiánya miatt ritkán adódik 

erre lehetőség. A nyelvtudás hiánya, illetve az import- exportra vonatkozó szigorú 

szabályozások is hátráltatják a kis vállalkozók üzletkötését.
233

 

T.E.M.A
234

 –Önkormányzatok Szövetsége Európában Nemzetközi Társulás 

A TEMA Nemzetközi Szervezet egyedülálló volt Európában, hiszen nem városok, 

hanem kistérségek multilaterális egyezményén alapult,
235

 amely több mint 70 európai 

településnek biztosított lehetőséget kapcsolattartásra.  

E szervezet jelenleg nem aktív, utolsó rendezvényét 2011-ben tartották, de korábbi 

működése fontos tanulságokkal szolgálhat, e mellett a kapcsolat újjáélesztésének lehetősége 

nem szűnt meg. Az aktivitás szünetelésének okán a szervezet belső struktúrájának, 

működésének ismertetése helyett arra helyezem a hangsúlyt, hogy mely területeken érezteti 

máig a hatását a nemzetközi hálózat keretében zajlott együttműködés.  

A közép- olaszországi Marche tartomány néhány településének 
236

városi vezetői 

kezdeményezték Várpalota és térsége településeivel történő kistérségi szintű 

kapcsolatfelvételt 2000-ben, amikor kiállítóként mutatkoztak be a Vár- Expon.
237
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 Egy vállalkozót először önkormányzati felkérésre, majd saját kérésre sikerült kijuttatni külföldre 

(Olaszországba a Pro Locora és Ausztriába az adventi vásárra). Eredményként könyvelhető el, hogy e vállalkozó 

külföldön üzletnyitási szándékkal is megjelent. Mindkét országban maximális támogatást élvezett a 

vendéglátóknak köszönhetően. 
234

 Trans European Municipality Association 
235

 Austria – Lavant –völgye, Olaszország Fermoi kistérség, Romania Zsil –völgye, Slovenia Koroska kistérség, 

Magyarország Várpalotai kistérség. 
236

 Fermo, Monte Urano, Porto San Giorgio és Porto San’t Elpidio 
237

 http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-

association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas  

http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas
http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas
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A T.E.M.A alapszerződését 4 ország kistérségei
238

 írták alá 2001. október 13-án a 

Régiók útja elnevezésű rendezvény keretében. Az alapító szerződés szerint a nemzetközi 

társulás célja, hogy „támogasson és előmozdítson minden olyan együttműködésen alapuló, 

megfelelő anyagi háttérrel rendelkező és szakértelemmel bíró tevékenységet, amely a kultúra 

és a sport, az ifjúságvédelem, a munkahelyteremtés, az oktatás és a szakmai szerveződések, 

valamint a gazdasági fejlesztés (ipari-, közlekedési- és társadalmi szolgáltatások, turizmus) 

területére irányul.”
239

 Magyar részről Leszkovszki Tibor polgármester, illetve a Várpalotai 

Kistérség akkori polgármesterei írták alá a szerződést. A várpalotai szerződés biztosította az 

együttműködés keretét. Később Petrozsény, Várpalota egyik testvérvárosa is felvételét kérte a 

nemzetközi társulásba, amelyhez kistérségi társulás létrehozására volt szükség, így 2003. 

március 3-án megalakult a Zsil-völgyi Közösségek Kisrégiós Társulása,
240

 amely 

2004.márciusától a szervezet teljes jogú tagjává vált. A T.E.M.A hozzájárult a társadalmi és 

kulturális fejlődéshez, melynek keretében a különböző szervezetek és a civil társadalom 

tematikus módon kapcsolatba kerülhet egymással. 

Ami a szervezet belső működését illeti, más nemzetközi önkormányzati hálózathoz 

hasonlóan, legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés volt, amely a csatlakozó települések 

polgármestereiből állt, hatáskörébe tartozott a TEMA stratégiai kérdéseinek megtárgyalása. 

Az irányító funkciót egy kistérségenként 2-2 főből álló Irányítótanács töltötte be, amely 

évente több alkalommal különböző helyszíneken ülésezett. A tagoknak nem volt tagdíjfizetési 

kötelezettsége, a szervezet nem rendelkezett központi apparátussal, az adminisztrációs 

feladatokat a résztvevő önkormányzatok hivatala végezte.
241

 (Gergó, 2006) 
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 Ausztria: Lavant-völgy, Olaszország: Marche, Szlovénia: Koroska és Magyarország: Várpalota 
239

http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-

association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas  
240

 tagjai Petrozsény, Petrilla, Vulcan, Lupeni és Banyica 
241

 http://www.socio.mta.hu/dynamic/1_eu_regiok.pdf  

http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas
http://varpalota.hu/index.php/hu/varosunk/nemzetkozi-kapcsolatok/52-t-e-m-a-trans-european-municipality-association-onkormanyzatok-szovetsege-europaban-nemzetkozi-tarsulas
http://www.socio.mta.hu/dynamic/1_eu_regiok.pdf
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A TEMA tevékenységéhez az alábbi programok köthetők: 

 

 „Négy város hidakat épít” –„Build Bridges” című közös képzőművészeti 

vándorkiállítás  

o slovenj gradeci kézműves Kiállítás és Vásár (2004, 2006) 

o a Wolfsbergben szervezett Künstlerpfad (Művészösvény) elnevezésű 

képzőművészeti kiállítás (2005)  

o Nemzetközi Fúvószenekari- és Néptáncfesztivál 

 Oktatási programok - általános és középiskolás gyerekek találkozói, angol nyelvi 

táborok, nyári táborok, kórustalálkozók, gyermekrajz versenyek, pedagógusok 

projektkonferenciája 

 „Az emlékezet ösvényein” vándortábor, csereprogram 

 Sport együttműködések  

 Turisztikai együttműködések – TEMA térség saját turisztikai kínálatának elkészítése 

 Gazdasági rendezvények- egymás rendezvényein való megjelenés, kiállítás. 

(Wolfsbergi vásár, VÁR-EXPO, Pro Loco in Festa Porto San Giorgio nemzetközi 

gasztronómiai fesztivál) környezetvédelmi konferencia, mezőgazdasági 

együttműködés kezdeményezése pl. Borgo San Lorenzoval 

A Nemzetközi Hálózat aktivitása 2006-tól kezdett csökkenni. A TEMA Nemzetközi 

szervezet második, 2006-2010 között kijelölt elnöke nem tartotta szívügyének az 

együttműködést, amely rányomta a bélyegét a szervezet aktivitására. Emellett, a partner 

országokban bekövetkezett önkormányzati választások kapcsán, a polgármesterek 

személyének változásával, a képviselőtestületek átalakulásával is indokolható az 

együttműködés intenzitásának visszaesése. E folyamatban, a hálózatban résztvevő partnerek 

közötti kapcsolatok fejlesztésének finanszírozási korlátai is közrejátszottak.  

A nemzetközi hálózat bizonyos rendezvényei nem szűntek meg, mint például a 

Grottazzolinai –Várpalotai maratoni futás, illetve a Pro Loco In Festa rendezvény, amelyen 

Várpalota továbbra is képviselteti magát. Olaszország, Románia és Magyarország részéről 

történt kezdeményezés a hálózati együttműködés újjáélesztésére, mindhárom ország 
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megalapította a TEMA ITALIA, TEMA ROMANIA, TEMA HUNGARIA nevű szervezetét, 

de a 2002-2006-os időszakra jellemző intenzitás, jelenleg nem tapasztalható. 

A városvezetésnek több kezdeményezése is volt a kistérségek vállalkozói között 

gazdasági együttműködés megteremtésére T.E.M.A keretén belül.
242

 E gondolat folytatására 

hozták létre a T.E.M.A-n belül a Gazdasági Kerekasztalt, melynek kezdeményezője Simon 

Péter Pétfürdői alpolgármester volt azonban e kezdeményezések meghiúsultak. A gazdasági 

jellegű együttműködések kialakítását hátráltatta a különböző önkormányzatok eltérő 

mozgástere. E mellett egymás településeinek ilyen szintű megismeréséhez komoly nyelvi 

felkészültség is szükséges.  

Az esettanulmányban tárgyalt Várpalotai önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak 

ápolása során felmerülő nehézségek jól tükrözik az előző fejezetekben tárgyalt kutatási 

eredményeket, amely szerint a nemzetközi kapcsolattartás folyamatossága, elmélyítése függ 

az együttműködésekben résztvevő partner városok vezetőinek hozzáállásától, anyagi 

feltételek meglététől, egymás mozgásterének, lehetőségeinek pontos ismeretétől, valamint a 

nemzetközi kapcsolattartást bonyolító hivatali dolgozók közötti személyes, bizalmi kapcsolat 

kialakításától. Az esettanulmány a tekintetben is alátámasztja a korábbi fejezetekben 

bemutatott empirikus kutatás eredményeit, hogy a hazai önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatépítésében még mindig a hagyományos testvérvárosi kapcsolatokra helyeződik a 

hangsúly, amely együttműködések főként kulturális területre korlátozódnak. Az 

együttműködések fókusza nehezen mozdítható el a gazdasági együttműködések irányába, még 

úgy is, ha a képviselőtestület részéről megfogalmazódik az igény erre.  

Várpalota példája azonban jól szemlélteti azt is, hogy az önkormányzati hálózatban 

való részvétel számos pozitívummal jár egy város számára. A TEMA keretében számos 

rendezvényt és nemzetközi projektet valósított meg az önkormányzat. Annak ellenére, hogy a 

hálózat jelenleg nem aktív,  a korábbi tagok között azóta is több közös projekt 

megvalósítására került sor. Az itt szövődött kapcsolatokra jövőbeli együttműködéseket lehet 

alapozni. E mellett az önkormányzati hálózatban történő részvétel során új szemléletmód 

elsajátítására nyílik lehetőség, az önkormányzat újfajta együttműködési kultúra gyakorlásában 

szerezhet tapasztalatot, amely eltér a hagyományos bilaterális testvérvárosi kapcsolatoktól, és 
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 Ilyen volt például a 2002. június 7-én megrendezésre került Meeting in Business elnevezésű  nemzetközi 

üzletember találkozó, melyre a T.E.M.A – kistérségek üzletemberei, lehetséges befektetői kaptak meghívást. 
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amelynek köszönhetően lehetőségei bővülnek a nemzetközi kapcsolatépítés terén. Várpalota 

esetében a TEMA és a testvérvárosi kapcsolatok összemosódtak, oly módon, hogy a korábbi 

testvérvárosok köréből kerültek ki a hálózatban résztvevő partnerek. Az önkormányzat 

fontosnak tartja, hogy nemzetközi kapcsolatok építésének céljából ne csak városi vezetők, 

hanem civilek is részt vegyenek a cserelátogatásokon, lehetőséget teremtve ezzel a jól 

működő együttműködések fenntartásához. Várpalota távlati célja, hogy ismét valódi élettel 

töltse meg a TEMA hálózatot illetve, hogy a résztvevő kistérségek számára megtalálja a 

legkedvezőbb együttműködési formát.  
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VI. Konklúzió   
 

 Disszertációmban a magyar önkormányzatok európai önkormányzati hálózatokban 

való részvételének vizsgálatára vállalkoztam. A kutatást egyrészt elméleti, másrészt empirikus 

szempontból végeztem. A dolgozat Magyarországon először tett kísérletet, az önkormányzati 

hálózatokban való részvétel országos átfogó vizsgálatára, a hálózati együttműködések 

számának feltérképezésére, az együttműködések eredményeinek, nehézségeinek értékelése.  

Bemutattam az önkormányzatok európai hálózatosodásával foglalkozó legjelentősebb szerzők 

gondolatait, és a többszintű kormányzás valamint az europaizáció azon dimenzióit, amelyek 

mentén az önkormányzatok e tevékenysége értelmezhető. A dolgozat ismerteti a hálózatok 

különböző nemzetközi szervezetek általi támogatottságát, bemutatja a válaszadó hazai 

önkormányzatok nemzetközi kapcsolatainak irányait, hálózati együttműködéseik jellemzőit, 

választ keres arra, hogy „hálózatosodnak”-e a magyar önkormányzatok és ha igen, milyen 

feltételek mellett és milyen eredménnyel teszik azt. Az elvégzett empirikus kutatások 

eredményei egymást erősítve igazolták vissza hipotéziseimet, azaz, hogy a vizsgált 

önkormányzatok számára nincs különösebb jelentősége az önkormányzati hálózatok 

munkájába történő bekapcsolódásnak. Egyértelműen látszik az is, hogy a hálózatok 

tevékenysége, a résztvevő önkormányzatok különbözősége okán legtöbb esetben 

tapasztalatcserére korlátozódik.  

Hazánk nemzetközi kapcsolatainak fő irányvonalát még mindig a kulturális 

együttműködéseken alapuló testvér-települési kapcsolatok jelentik.  A sikeres 

együttműködések többsége kulturális és sport tevékenységgel összefüggő, „csak” 

testvérvárosi kapcsolat. Intenzívek még a projektek keretén belüli, a civil szervezetek 

bevonásával megvalósuló, a határon túli magyarsághoz kötődő, valamint oktatási 

intézmények közötti együttműködési típusok. Önkormányzati hálózati együttműködésekben 

jellemzően a megyei jogú városok önkormányzatai vesznek részt. Látható, hogy az egyes 

önkormányzatok esetében a nemzetközi kapcsolatok prioritásának szintje eltérő. Természetes, 

hogy a hálózatokban való részvétel a főváros illetve a nagyvárosok esetében nagyobb 

hangsúlyt kap, még a kisebb települések nemzetközi tevékenysége legtöbbször kimerül a 
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testvérvárosi kapcsolatokban. Ennek fényében nem meglepő, hogy egyedül a főváros esetében 

jelent meg az uniós döntéshozatalba való bekapcsolódás lehetősége a hálózatosodás 

célkitűzésként.  

Az önkormányzati érdekszövetségeken keresztüli részvételhez kötött nemzetközi 

szervezetekben való együttműködések kapcsán a kérdőívet kitöltő önkormányzati 

szakemberek többségében semleges válaszokat adtak, nem tartják különösebben érdekesnek, 

fontosnak munkájukhoz az e szervezetekben való közreműködést.  

A válaszadó önkormányzatok hálózatosodásáról elmondható, hogy többségük nem 

akar, vagy nem tud nemzetközi hálózathoz csatlakozni, mert nincsenek meg a megfelelő 

kapacitásaik. Általános még, hogy, időpazarlásnak tartják, mivel ez a tevékenység nem 

eredményez azonnali hasznot. E mellett az önkormányzati vezetők a napi gondokkal vannak 

elfoglalva. Hazánkban egyelőre még nincs meg a kultúrája ennek a fajta együttműködési 

formának. 

Az önkormányzatok „hálózatosodása” fontos az európai integráció szempontjából, és jó 

eszköz arra, hogy a különböző országok önkormányzatai elkezdjenek együtt gondolkodni, 

tisztában legyenek egymás erősségeivel, amelyekre építeni érdemes. Ebből adódóan, a 

hálózati együttműködések egyik legfőbb előnye az egymástól való tanulás, új ismeretek 

elsajátítása, és ezzel együtt bizonyos közös problémák megoldására kidolgozott „jó 

gyakorlatok” hazai viszonyokhoz történő adaptálásának lehetősége. Kiemelendő továbbá a 

kapcsolati tőke kiépítése, és a forrásszerzési lehetőségek növelése hálózati együttműködések 

segítségével.  A hálózati részvétel emellett együtt jár az adott város nemzetközi szinten való 

népszerűsítésével, hangsúlyosabb megjelenésével, amely pozitív hatással lehet a helyi 

gazdaság élénkítésére, gazdasági versenyképesség növelésére. Az önkormányzatok európai 

hálózatai Régiók Bizottságához való kötődésük okán alkalmasak az önkormányzati érdekek, 

vélemények uniós döntéshozatalba történő becsatornázására is. Mindezek alapján, a hazai 

önkormányzatok szakmai fejlődéséhez, „europaizálódásához” nagymértékben 

hozzájárulhatnak ezek az együttműködések.  
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A kutatás alapján az önkormányzati hálózatokban való eredményes részvétel kulcsa a hosszú 

távú stratégiai gondolkodás, vezetői elkötelezettség, megfelelő humánerőforrás és a megfelelő 

mennyiségű információ. Mindezek figyelembevételével az alábbi következtetések 

fogalmazhatók meg:  

 Nem szükséges feltétlenül nagy forrásigényű együttműködésekben gondolkodni, 

hiszen az on-line konferenciák, véleményezések, különböző szakmai rendezvények 

minden önkormányzat számára nyitottak. Továbbá számos lehetőség adódik közvetlen 

brüsszeli elérésű szakmai pályázatban való részvételre, amely a hálózatosodás terén is 

új lehetőségeket nyithat.  

 Kommunikáció szükséges a lakosság felé arról, hogy a nemzetközi önkormányzati 

hálózatokban való részvétel miért pozitív az önkormányzat számára. Célszerű lenne a 

hálózati együttműködésekkel kapcsolatos információk növelése az intézményi 

honlapon és a tájékoztató anyagokban. 

 Érdemes megfontolni a szubnacionális szintek és nemzetközi kapcsolataik oktatásban 

történő hangsúlyosabb megjelenítését. 

 Kommunikáció szükséges a szolgáltatási szektor és a hatóságok irányába az 

önkormányzatok hálózatokban való részvételével esetlegesen megnyíló gazdasági 

együttműködési lehetőségekről. 

 Rendszeres kapcsolattartás javasolt a civil szervezetekkel, nemzetközi kapcsolataikra 

nagyobb mértékben lehetne építeni. 

 Hálózati tagsággal kapcsolatos általános célok helyett konkrétumok 

megfogalmazására, stratégiára lenne szükség, amelyek összhangban állnak a 

városfejlesztési célokkal. Pontosan meg kell határozni, hogy az adott önkormányzat 

mit kíván elérni egy hálózathoz történő csatlakozás által. A stratégiaalkotás folyamatát 

érdemes lenne megnyitni az egyetemi, kutatói szféra szakemberei számára is.  

 Szükség lenne legalább egy olyan munkatársra az önkormányzat hivatalában, aki az 

önkormányzat kapacitásait jól ismerve a nemzetközi együttműködési lehetőségek, 

pályázatok, önkormányzati hálózatok feltérképezésével foglalkozik.  

 Előnyösebb helyzetet teremtene olyan fórumok létrehozása és rendszeresítése, 

amelyek az európai hálózatokban résztvevő hazai önkormányzatok egymástól való 
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tanulását segítik elő. Így lehetőség nyílna arra is, hogy az önkormányzatok 

megismerhessék a jó példákat, információt szerezhessenek a lehetőségekről.   

 

Ami a magyar önkormányzatok európai hálózatokba történő bekapcsolódásának 

jövőjét illeti fenti tendenciák alapján gyors változás nem várható, hiszen mind az ehhez 

szükséges financiális háttér mind az önkormányzatok működési feltétételeinek stabilizálása 

időigényes folyamat.  A változás emellett szemléletváltás függvénye is a tekintetben, hogy 

ami nem hoz azonnali hasznot az felesleges, hiszen a kapcsolatépítés is előny, e mellett a 

hálózati együttműködés bármely szakaszában nem várt előnyöket hozhat. Véleményem 

szerint a válaszadó önkormányzatok az európai önkormányzati hálózatosodás folyamatának, 

együttműködési kultúrájának tanulási szakaszában vannak ezért első lépésként nem a 

kapcsolatrendszerek bővítése, hanem a meglévő együttműködések valódi tartalommal történő 

feltöltése lehet reális cél.  
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Mellékletek 

1. sz. melléklet: Interjúkérdések 

Interjúkérdések a „magyar önkormányzatok részvétele európai önkormányzati 

hálózatokban” című kutatáshoz 

 

 

 

 

Témakörök 

 

1. Hálózatokhoz való csatlakozás előfeltételei  

1. Milyen tényezők teszik alkalmassá az önkormányzatot nemzetközi szakmai 

hálózatban való részvételre? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

2. Ehhez képest milyen tulajdonságokkal bír az önkormányzatuk?  

 

3. Miért jó a hazai önkormányzatoknak a „hálózatosodás”?  Kérem, fejtse ki részletesen 

véleményét! 

 

4. Mit vár az önkormányzat az ilyen típusú együttműködésektől?  Kérem, fejtse ki 

részletesen véleményét! 

 

5. Mit tud az önkormányzatuk ehhez hozzátenni? Kérem, fejtse ki részletesen 

véleményét! 

 

6. Van-e valamilyen stratégiája önkormányzatuknak külön erre vonatkozóan?  

 

2. Együttműködés(ek) jellemzői  

1. Mi volt a hálózat(ok)hoz való csatlakozás motivációja? Kérem, fejtse ki részletesen 

véleményét! 
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2. Ki kezdeményezte?  

 

3. Mennyire intenzív az együttműködés?  

4. Mennyire terheli meg az önkormányzatot a tagság? (anyagi ráfordítás, személyi 

feltételek) Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

5. A hálózati tagsággal járó előnyök-hátrányok mennyire vannak szinkronban? Kérem, 

fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

6. Mennyire nyitották ki az együttműködést az önkormányzaton kívüli szereplők 

számára? (pl. civil szervezeteknek, stb..)  

 

 

7. Hogy látják az adott hálózatban résztvevő nemzetközi partnereket, azok miben 

különböznek önkormányzatuktól? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

3. Eredményesség  

1. Beváltották-e az együttműködések a hozzájuk fűzött reményeket? Kérem, fejtse ki 

részletesen véleményét! 

 

 

 

2. Hogyan hasznosítják a tagságnak köszönhetően kapott információkat? Kérem, fejtse ki 

részletesen véleményét! 

 

3. Milyen előnyöket tapasztal? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 
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4. Milyen akadályai vannak a jó együttműködésnek? Milyen tényezők tesznek sikeressé 

egy ilyen jellegű együttműködést? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

4. Jövő  

1. Tervezik-e a közeljövőben a csatlakozást valamely nemzetközi önkormányzati 

hálózathoz? Miért/ miért nem? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

2. Véleménye szerint az önkormányzati reform hozott-e változást e téren? (pl. 

több/kevesebb önkormányzat lesz képes ilyen jellegű együttműködések fenntartására 

stb..) Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

Válaszadók 
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 Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinetjének külkapcsolati munkatársa. 

Időpont: 2013. 02.18 

 Szigetvár Polgármesteri Hivatala, Polgármesteri Kabinet vezetője. Időpont: 

2012.10.05 

 Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának nemzetközi referense. Időpont: 

2012.12.10 

 Tatabánya Megyei Jogú Város Polgármesteri Kabinet, pályázati és klímavédeli 

referense. Időpont: 2013.09.18 

 Miskolc Megyei Jogú Város, Építési és Környezetvédelmi Osztályának vezetője. 

Időpont: 2014.02.28 

 Várpalota Város Polgármesteri Hivatalának pályázati és nemzetközi refrense. Időpont: 

2014. 01.30 

 Települési Önkormányzatok Országos Szövetsésének nemzetközi titkára. Időpont: 

2014.03.10 

 



 

 

 

 

 

 

 

155 

2. sz. melléklet: Interjúkérdések – TÖOSZ 

 

Interjúkérdések a „magyar önkormányzatok részvétele európai önkormányzati 

hálózatokban” című kutatáshoz 

 

TÖOSZ 

 

 

 

Témakörök 

 

Nemzetközi kapcsolatok 

 

1 Mi a véleménye a magyar önkormányzatok nemzetközi kapcsolatépítéséről, 

melyek a főbb irányok, együttműködési területek? Kérem, fejtse ki részletesen 

véleményét! 

 

 

2 Milyen módon tudja ösztönözni/segíteni a TÖOSZ az önkormányzatok nemzetközi 

kapcsolatépítését Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! Kérem, fejtse ki 

részletesen véleményét! 

 

 

3 Mi a hazai önkormányzatok erőssége a nemzetközi kapcsolatépítés terén? Kérem, 

fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

4 Mi a hazai önkormányzatok gyengesége a nemzetközi kapcsolatépítés terén? 

Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

5 Milyen segítségre lenne szüksége a magyar önkormányzatoknak az intenzívebb 

nemzetközi kapcsolatépítéshez? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 
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Hálózatok 

 

 

1. Hálózatokhoz való csatlakozás előfeltételei  

7. Milyen tényezők teszik alkalmassá az önkormányzatokat nemzetközi szakmai 

hálózatban való részvételre? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

8. Ehhez képest milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a hazai önkormányzatok? Kérem, 

fejtse ki részletesen véleményét! 

 

9. Miért jó a hazai önkormányzatoknak a „hálózatosodás”?  Kérem, fejtse ki részletesen 

véleményét! 

 

2. Együttműködések jellemzői  

 

8. Jellemzően melyek a hálózatokhoz való csatlakozás főbb motivációi? Kérem, fejtse ki 

részletesen véleményét! 

 

9. Önkormányzataink milyen intenzitással működnek közre az európai önkormányzati 

szervezetekben/hálózatokban? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét 

 

10. Mennyire nyitottak ezek az együttműködések az önkormányzaton kívüli szereplők 

számára? (pl. civil szervezeteknek, oktatási intézmények, stb..)  

 

11. A hálózatokban résztvevő nemzetközi partnerek miben különböznek a hazai 

önkormányzatoktól?  (mi az, amit jobban, hatékonyabban/ másképp csinálnak a 

nemzetközi kapcsolatépítés terén) Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

 

 

3. Eredményesség  
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5. Melyek a jó hálózati együttműködések kialakításának legfőbb akadályai a hazai 

önkormányzatok számára? Kérem, fejtse ki részletesen véleményét! 

 

6. Milyen tényezők tesznek sikeressé az ilyen jellegű együttműködéseket? Kérem, fejtse 

ki részletesen véleményét! 
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3. sz. melléklet: Kérdőív települési önkormányzatok számára 

 

 

 

Általános Információk 

1. Település neve: 

 

2. Település jogállása 

 

3. Népességszáma 

 

4. Ha a kérdőívben szereplő témával kapcsolatban még felmerülne a jövőben bármilyen 

kérdés kit kereshetünk a hivatalban? 

 

 

Nemzetközi Kapcsolatok 

 

5. Az önkormányzat költségvetése tartalmaze forrásokat a nemzetközi kapcsolatok 

ápolására? 

  

Igen 

 

Nem  

 

6. Ennek aránya a költségvetés 

 

  

1%nál kisebb 

  

13 % 

 

  

3%nál nagyobb 

 

7. Az önkormányzat hivatalában vane olyan munkatárs, aki kizárólag a nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozik? 

 

 Van 

  

Nincs 
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8. Kérem, válassza ki, hogy településük milyen típusú nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik 

az alábbiak közül. A kérdésre több válasz is lehetséges! 

 

 

Testvérváros  

Határ menti együttműködés 

Nemzetközi szervezetben való tagság  

euroregionális együttműködés részesei 

Projektek keretein belül megvalósuló együttműködés  

Egyéb, éspedig: 

 

 

9. Mely országok településeivel alakítottak ki testvér települési kapcsolatokat? 

1.ország/ település 

2.ország/ település 

3.ország/ település 

4.ország/ település 

5.ország/ település 

6.ország/ település 

7.ország/ település 

8.ország/ település 

9.ország/ település 

10.ország/ település 

11.ország/ település 

12.ország/ település 

13.ország/ település 

14.ország/ település 

15.ország/ település 

 

10. Kérem, jelölje az előző kérdésben megjelölt települések sorrendjének megfelelően, hogy milyen 

gyakorisággal tartják a kapcsolatot az adott testvértelepüléssel? 

 rendszeres esetleges nincs együttműködés 

1.település    

2.település    

3.település    

4.település    

5.település    
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6.település    

7.település    

8.település    

9.település    

10.település    

11.település    

12.település    

13.település    

14.település    

15.település    

 

 

11. Melyek az együttműködés főbb területei a fenti településekkel? Több válasz is lehetséges! 

  

 

Kultúra  

Oktatás 

Gazdaságfejlesztés  

Szociális ellátás  

Településfejlesztés 

Környezetvédelem 

 

Egyéb, éspedig: 

 

12. A meglévő testvér települési kapcsolatok számából mennyi az, amelyet a külföldi 

partner önkormányzat kezdeményezett? 

 

 

13. Az testvér települési együttműködések segítségével sikerülte közös 

pályázatot/pályázatokat készíteniük?  

  

Igen 

  

Nem 

 

14. Melyik évben és milyen témában? (Év/Téma) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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15. Kérem, jelölje, az előző kérdésben megadott sorrendnek megfelelően, hogy az adott 

témában sikeres volte a pályázat? 

 
 Igen Nem 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

16. A sikeres pályázatok számából mennyi az, amelyet a külföldi partner önkormányzat 

kezdeményezett? 

 

17. Kérem, válassza ki, hogy a sikeres pályázatok esetén milyen előnyhöz jutott az 

önkormányzat. Több válasz is lehetséges!  

 

Pénzügyi támogatás  

Nőtt a település ismertsége 

Valamely gazdasági ágazatban új kapcsolat kiépítése 

Új együttműködés az oktatás területén 

 

Egyéb, éspedig: 

 

 

18. Településük nemzetközi kapcsolatai közül melyeket tartja a legsikeresebbnek? Mi ennek 

az oka? 

 

 

19. A képviselőtestület szoktae tárgyalni a nemzetközi kapcsolatok alakulását? 

  

Igen  

Nem 

  

 

 

20. Ki képviseli az önkormányzatot a külföldi partnerekkel tartott üléseken? Több válasz is 

lehetséges! 

 

Polgármester 

Alpolgármester 

képviselőtestület tagja 

Nemzetközi referens 
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Egyéb, éspedig: 

 
21. Kérem, jelölje számokkal (15ig, ahol 1=nem ért egyet, 5=teljes mértékben egyetért), hogy 

milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal. (A kérdés nem csak a testvérvárosi kapcsolatokra 

vonatkozik, hanem bármilyen típusú önkormányzatok közti nemzetközi együttműködésre) 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatására: 

 1 2 3 4 5 

Önkormányzatuk      

hatékonyabban tudja      
érdekeit megjeleníteni      
nemzetközi színtéren      
Új együttműködés/ek      

jött/ek létre Uniós      
tagállam      
önkormányzatával      
Új együttműködés/ek      

jött/ek létre valamely      
szintén 2004ben      
csatlakozó tagállam      
önkormányzatával      
Szorosabbá vált az      

együttműködés a korábbi      
partnerekkel (több közös      
projekt)      
Az együttműködés      

területei bővültek      
Gazdasági      

együttműködésekre      
helyeződött a hangsúly      
Nem történt változás az      

önkormányzat 

nemzetközi 

     
kapcsolataiban      

 

22. Önkormányzatuk tagjae nemzetközi önkormányzati hálózatnak? 

  

  

Igen 

Nem 

  

 

 

23. Véleménye szerint milyen segítségre lenne szüksége az önkormányzatnak a nagyobb 

nemzetközi aktivitáshoz? 
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Nemzetközi Önkormányzati Hálózatok 

 

 

24. Önkormányzatuk az alább felsoroltak közül melyik hálózat tagja? Több válasz is 

lehetséges! 

 

EUROCITIES 

Eurotown 

Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (ICLEI) 

C40 városok 

Energia Városok Szövetsége (Energy Cities) 

Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus ellen (European Coalition of Cities agains Racism) 

Cities of Change 

WHO European Healthy Cities Network 

POLIS (European Cities and Regions networking for innovative transport solutions) 

  

Egyéb, éspedig: 

 

25. Kérem, írja be, hogy melyik évben jött létre az együttműködés. 

 

EUROCITIES 

Eurotown 

Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (ICLEI) 

C40 városok 

Energia Városok 

Szövetsége (Energy Cities) 

Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus ellen (European Coalition of Cities agains Racism) 

Cities of Change 

WHO European Healthy 

Cities Network 

POLIS (European Cities and Regions networking for innovative transport solutions) 

Egyéb 
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26. Milyen gyakori a partnerekkel fenntartott kapcsolat azokban a hálózatokban amelynek tagja az 

önkormányzat? 

Kérem, jelölje számokkal (1től 5ig) a fenntartott kapcsolat gyakoriságát! ( 1= nincs kapcsolat, 

2=alkalomszerű (11 speciális projekt kapcsán) 3=rendszeres (évente néhányszor) 4=gyakori 

(havonta) 5=folyamatos (napi, állandó képviseleti iroda) 

 1 2 3 4 5 

EUROCITIES      

Eurotown      

Helyi Környezetvédelmi 

Kezdeményezések 

Nemzetközi Tanácsa 

(ICLEI) 

     

C40 városok      

Energia Városok 

Szövetsége (Energy Cities) 

     

Európai Városok 

Koalíciója a Rasszizmus 

ellen (European Coalition 

of Cities agains Racism) 

     

Cities of Change      

WHO European Healthy 

Cities Network 

     

POLIS (European Cities 

and Regions networking 

for innovative transport 

solutions) 

     

Egyéb      
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27. Kérem, jelölje, hogy milyen tevékenységi területen működnek közre a 

hálózatban/hálózatokban, amelynek tagja az önkormányzat. Több válasz is lehetséges!  

 

Kultúra 

Oktatás 

Kutatás 

Szociális ellátás 

Településfejlesztés 

Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás 

Környezetvédelem 

Fenntartható fejlődés 

Közszolgáltatások 

Regionális politika 

Európai Uniós „kormányzás” 

Helyi érdekérvényesítés az EUban 

Esélyegyenlőség 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 
28. Melyek voltak az önkormányzat (bármely) nemzetközi önkormányzati hálózathoz való 

csatlakozásának főbb indokai? Kérem, rangsorolja az alábbi tényezőket 15ig, ahol 1= nem volt 

fontos 

5= legfőbb indok 

 1 2 3 4 5 

pénzügyi támogatások 

elnyerése 

     

más országok 

önkormányzataival való 

szakmai tapasztalatcsere 

     

Tanulás, jó gyakorlat 

átvétele 

     

helyi érdekek 

megjelenítése nemzetközi 

színtéren 

     

Európai uniós 

szakpolitikák 

befolyásolása 

     

információszerzés      

Egyéb, éspedig:      
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29. Kérem, jelölje azt a tevékenységi formát, amelyet a legjellemzőbbnek tart azokban a 

hálózatokban végzett tevékenységük során melyeknek tagja az önkormányzat! Több válasz is 

lehetséges! 

 pályázatok képzések "workshopok" konferenciák információcsere 

EUROCITIES      

Eurotown      

Helyi Környezetvédelmi 

Kezdeményezések 

Nemzetközi Tanácsa 

(ICLEI) 

     

C40 városok      

Energia Városok 

Szövetsége (Energy 

Cities) 

     

Európai Városok 

Koalíciója a Rasszizmus 

ellen (European 

Coalition of Cities agains 

Racism) 

     

Cities of Change      

WHO European Healthy 

Cities Network 

     

POLIS (European Cities 

and Regions networking 

for innovative transport 

solutions) 

     

Egyéb, éspedig:      
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30. Általánosságban, mely területeken folyik szoros együttműködés egy hálózatban a tag 

önkormányzatok között? 

Értékelje ezeket a tényezőket 15ig terjedő skálán, ahol 1= nincs együttműködés ezen a területen, 2= 

alkalomszerű, 3=rendszeres, 4=gyakori, 5= folyamatos 

 1 2 3 4 5 

szakmai anyagok 

előkészítése 

     

reagálás uniós anyagokra      

közös projektekről való 

egyeztetés 

     

tapasztalatcsere      

lobbytevékenység      

kulturális kapcsolat      

gazdasági együttműködés      

Egyéb, éspedig:      

 

 

 

31. Az eddigi tapasztalatok alapján, általánosságban, hogyan értékeli egy (bármely) hálózaton 

belül, a különböző országok önkormányzatainak együttműködését? 

 

 

Gördülékeny 

Akadozó 

Nehezen összehangolható 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 
32. Kérem, rangsorolja 15ig, hogy a nehezen összehangolható együttműködésben mekkora szerepe 

van az alábbi tényezőnek? 

 1 2 3 4 5 

anyagi források hiánya      

nyelvtudás hiánya      

eltérő fejlettségi szinten 

lévő települések 

érdekeinek 

összehangolása 
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Egyéb, éspedig:      

33. Általánosságban, milyen tényezők segítik, illetve milyen tényezők akadályozzák egy (bármely) 

hálózatban a tag önkormányzatok együttműködését? Értékelje ezeket a tényezőket 15ig terjedő 

skálán, ahol 1=nagyban akadályozza, 2= kismértékben akadályozza, 3=nincs különösebb hatása, 

4=kismértékben segíti, 5=nagyban segíti 

 1 2 3 4 5 

Az EU támogató politikája      

A felek eltérő 

kompetenciái 

     

A felek eltérő érdekei      

A szervezethez 

kapcsolódó felek száma, 

aktivitása 

     

A hálózat szervezeti 

felépítése 

     

Közös tervek 

megvalósításához 

szükséges források hiánya 

     

Egyéb, éspedig:      
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34. Kérem, az eddigi tapasztalatok alapján rangsorolja 15ig, (ahol 1=egyáltalán nem jellemző, 5= 

leginkább jellemző) hogy egy (bármely) önkormányzati hálózatban való részvétel során milyen 

mértékben jellemzőek az alábbi tényezők. 

 1 2 3 4 5 

Érdekkoalíciók alakulnak 

(hálózaton belül) 

     

Az önkormányzat 

nyomon követi, hogy 

bizonyos szakpolitikai 

ágazatokhoz köthetően ki 

mit (és hogyan) csinál a 

legjobban 

     

tanulás, jó gyakorlatok 

átvétele 

     

Az új ötleteket, 

módszereket sikerül a 

gyakorlatba átültetni 

     

Az uniós 

érdekérvényesítésre 

befolyással bíró ügyek 

feltérképezése, elemzése, 

kutatás 

     

konkrét ügyeknél állandó 

konzultatív jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

     

konkrét ügyeknél 

tájékoztató jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

     

Szakmai tapasztalatcsere      

Lobbi tevékenység      

Láthatóvá válik a város 

uniós színtéren 

     

Uniós szakpolitikák 

befolyásolása 

(információszolgáltatás a 

Bizottságnak) 

     

Munkatársak személyes 

kapcsolatrendszere 

     

Egyéb, éspedig:      
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35. Fentiekben tárgyalt bármely hálózatban (amelynek tagjai) résztvevő önkormányzatok 

valamelyikével készítette az önkormányzat közösen pályázatot? 

  

Igen 

Nem 

 

36. Melyik évben? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 
37. Kérem, jelölje, az előző kérdésben megadott sorrendnek megfelelően, hogy az adott témában 

sikeres volte a pályázat? 

 Igen Nem 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

38. A sikeres pályázatok számából mennyi az, amelyet a külföldi partner önkormányzat 

kezdeményezett? 

 

39. Kérem, jelölje, hogy a sikeres pályázatok esetén milyen előnyhöz jutott az önkormányzat. 

Több válasz is lehetséges! 

  

Pénzügyi támogatás 

Nőtt a település ismertsége 

Valamely gazdasági ágazatban új kapcsolat kiépítése 

Új együttműködés az oktatás területén 

  

Egyéb, éspedig: 
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40. Ki képviseli az önkormányzatot egy (bármely) nemzetközi önkormányzati hálózat 

ülésein? Több válasz is lehetséges! 

  

Polgármester 

Alpolgármester 

képviselőtestület tagja 

Nemzetközi referens 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 

41. Az önkormányzatot képviselő munkatárs milyen előkészületeket tesz a részvétel előtt? 

 

 

42. Kérem, jelölje, hogy abban a hálózatban, amelynek tagjai, mely témákban volt az 

önkormányzatnak javaslata, észrevétele egyegy konkrét ügy kapcsán? Több válasz is 

lehetséges! 
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EUROCITIES          

Eurotown          

Helyi 

Környezetvédelmi 

Kezdeményezések 

Nemzetközi 

Tanácsa (ICLEI) 

         

C40 városok          

Energia Városok 

Szövetsége 

(Energy Cities) 

         

Európai Városok 

Koalíciója a 

Rasszizmus ellen 

(European 

Coalition of Cities 

agains Racism) 

         

Cities of Change          

WHO European 

Healthy Cities 

Network 

         

POLIS (European 

Cities and 
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Regions 

networking for 

innovative 

transport 

solutions) 

Egyéb, éspedig:          

 

 

43. Melyik az a hálózat, melynek tagjaként az önkormányzat a legtöbb előnyhöz jutott? 

 

 

EUROCITIES 

Eurotown 

Helyi Környezetvédelmi Kezdeményezések Nemzetközi Tanácsa (ICLEI) 

C40 városok 

Energia Városok Szövetsége (Energy Cities) 

Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus ellen (European Coalition of Cities agains Racism) 

Cities of Change 

WHO European Healthy Cities Network 

POLIS (European Cities and Regions networking for innovative transport solutions) 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 

44. Véleménye szerint, hogyan segítheti elő a fent megnevezett hálózatban való részvétel 

településük fejlődését? 

 

 

45. Véleménye szerint milyen célokat lehet megvalósítani a fent megnevezett hálózatban való 

együttműködésnek köszönhetően a következő néhány évben? 
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Nemzetközi Szervezetek 

 

46. Kérem, jelölje, hogy részt vette bármely nemzetközi szervezet munkájában, projektjében 

az alább felsoroltak közül. Több válasz is lehetséges! 

 

  

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

Európai Régiók Gyűlése (AER) 

Európai Határrégiók Egyesülete (AEBR) 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) 

Európai Kisvárosok Szövetsége (CTME) 

EU Régiók Bizottsága (CoR) 

 

 

 

47. Mely területen, és mikor? (Terület/Év) 

 

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

Európai Régiók Gyűlése 

(AER) 

Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR) 

Az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) 

Európai Kisvárosok Szövetsége (CTME) 

EU Régiók Bizottsága (CoR) 

 

 

48. Kérem, rangsorolja (1től 5ig) az alábbi szervezetek tevékenységének megítélését: 

mennyire hasznos az Ön munkájához! (1= egyáltalán nem érdekes, nem fontos, 2=kevéssé 

érdekes és fontos 3=érdekes, de nem fontos 4=érdekes és fontos is 5=nagyon érdekes és 

nagyon fontos is 

 1 2 3 4 5 

CEMR      

AER      

CLRAE      

CEPLI      

AEBR      

CTME      
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CoR      

 

Nemzetközi Fejlesztési Tevékenység 

 

49. Volte az önkormányzatnak olyan tevékenysége 2011ben, amely fejlődő országok 

megsegítésére szolgált? 

 

Igen 

Nem 

  

 

50. Kérem, jelölje, hogy az alább felsoroltak közül mely területen. Több válasz is lehetséges! 

 

Fejlesztési (pl. infrastrukturális) projektek (iskolák, kórházak fejlesztése, vízellátás) 

Technikai együttműködési (TC) projektek/programok (szakértői konzultáció, szakértőcsere, 

képzések, tapasztalatátadás) 

Társadalmi rendezvények, kulturális programok a donor ország lakosai számára más 

országban 

Menekültek befogadásával összefüggő kiadások 

Humanitárius segély (természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén, humanitárius vagy 

fejlesztési jellegű élelmiszersegély) 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 

51. Mely ország megsegítésére szolgált? 

 

 

52. Mekkora költségként jelentkezett ez az önkormányzat és/vagy együttműködő szervezetek, 

cégek számára? 
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4. sz. melléklet: Kérdőív megyei önkormányzatok számára 

 

 

Általános Információk 

 

 

1. Megyei Önkormányzat neve 

 

 

 

2. Ha a kérdőívben szereplő témával kapcsolatban még felmerülne a jövőben bármilyen 

kérdés kit kereshetünk a hivatalban? 
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Nemzetközi Kapcsolatok 

 

 

3. Az önkormányzat költségvetése tartalmaze forrásokat a nemzetközi kapcsolatok 

ápolására? 

 

Igen 

Nem 

  

 

 

4. Ennek aránya a költségvetés 

 

 

1%nál kisebb 

13 % 

3%nál nagyobb 

  

 

 

5. Az önkormányzat hivatalában vane olyan munkatárs, aki kizárólag a nemzetközi 

kapcsolatokkal foglalkozik? 

 

Van 

Nincs 

  

6. Kérem, válassza ki, hogy önkormányzatuk milyen típusú nemzetközi kapcsolatokkal 

rendelkezik az alábbiak közül. A kérdésre több válasz is lehetséges! 

 

 

Testvérmegye 

Határ menti együttműködés 

Nemzetközi szervezetben való tagság 

euroregionális együttműködés részesei 

Projektek keretein belül megvalósuló együttműködés 

  

Egyéb, éspedig: 

 

7. Mely országok településeivel alakítottak ki testvérmegyei kapcsolatokat? 

 

1.ország/ megye 

2.ország/ megye 

3.ország/ megye 

4.ország/ megye 

5.ország/ megye 

6.ország/ megye 
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7.ország/ megye 

8.ország/ megye 

9.ország/ megye 

10.ország/ megye 

11.ország/ megye 

12.ország/ megye 

13.ország/ megye 

14.ország/ megye 

15.ország/ megye 

 
8. Kérem jelölje az előző kérdésben megjelölt települések sorrendjének megfelelően, hogy milyen 

gyakorisággal tartják a kapcsolatot az adott testvérmegyével? 

 rendszeres esetleges nincs együttműködés 

1.megye    

2.megye    

3.megye    

4.megye    

5.megye    

6.megye    

7.megye    

8.megye    

9.megye    

10.megye    

11.megye    

12.megye    

13.megye    

14.megye    

15.megye    
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9. Melyek az együttműködés főbb területei a fenti megyékkel? Több válasz is lehetséges! 

  

Kultúra 

Oktatás 

Gazdaságfejlesztés 

Szociális ellátás 

Településfejlesztés 

Környezetvédelem 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 

 

10. A meglévő testvérmegyei kapcsolatok számából mennyi az, amelyet a külföldi partner 

önkormányzat kezdeményezett? 

 

 

11. Az testvérmegyei együttműködések segítségével sikerülte közös pályázatot/pályázatokat 

készíteniük? 

  

Igen 

Nem 

 

12. Melyik évben és milyen témában? (Év/Téma) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
13. Kérem, jelölje az előző kérdésben megadott sorrendnek megfelelően, hogy az adott témában 

sikeres volte a pályázat? 

 Igen Nem 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

14. A sikeres pályázatok számából mennyi az, amelyet a külföldi partner önkormányzat 

kezdeményezett? 
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15. Kérem, válassza ki, hogy a sikeres pályázatok esetén milyen előnyhöz jutott az 

önkormányzat. Több válasz is lehetséges! 

  

Pénzügyi támogatás 

Nőtt a megye (régió) ismertsége 

Valamely gazdasági ágazatban új kapcsolat kiépítése 

Új együttműködés az oktatás területén 

  

Egyéb, éspedig: 

 

 

 

16. Önkormányzatuk nemzetközi kapcsolatai közül melyeket tartja a legsikeresebbnek? 

Mi ennek az oka? 

 

 

17. A képviselőtestület szoktae tárgyalni a nemzetközi kapcsolatok alakulását? 

 

Igen 

Nem 

  

18. Ki képviseli az önkormányzatot a külföldi partnerekkel tartott üléseken? Több válasz is 

lehetséges! 

 

Megyei közgyűlés elnöke 

Képviselőtestület tagja 

Nemzetközi referens 

  

Egyéb, éspedig: 
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19. Kérem, jelölje számokkal (15ig, ahol 1=nem ért egyet, 5=teljes mértékben egyetért), 

hogy milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal. (A kérdés nem csak a testvérmegyei 

kapcsolatokra vonatkozik, hanem bármilyen típusú önkormányzatok közti nemzetközi 

együttműködésre) 

Az Európai Unióhoz történő csatlakozás hatására: 

 1 2 3 4 5 

Önkormányzatuk      

hatékonyabban tudja      
érdekeit megjeleníteni      
nemzetközi színtéren      
Új együttműködés/ek      

jött/ek létre Uniós      
tagállam      
önkormányzatával      
Új együttműködés/ek      

jött/ek létre valamely      
szintén 2004ben      
csatlakozó tagállam      
önkormányzatával      
Szorosabbá vált az      

együttműködés a korábbi      
partnerekkel (több közös      
projekt)      
Az együttműködés      

területei bővültek      
Gazdasági      

együttműködésekre      
helyeződött a hangsúly      
Nem történt változás az      

önkormányzat 

nemzetközi 

     
kapcsolataiban      

 

20. Véleménye szerint milyen segítségre lenne szüksége az önkormányzatnak a nagyobb 

nemzetközi aktivitáshoz? 
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Nemzetközi Önkormányzati Hálózatok, Nemzetközi szervezetek 

 

21. Önkormányzatuk az alább felsoroltak közül melyik hálózat tagja? Több válasz is 

lehetséges! 

 

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

Európai Régiók Gyűlése (AER) 

Európai Határrégiók Egyesülete (AEBR) 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) 

Európai Kisvárosok Szövetsége (CTME) 

CEECLOGON Önkormányzati hálózat 

Európai Bortermelő Régiók Gyűlése 

Európai Bányászati Régiók Hálózata 

AlpokAdria Munkaközösség 

DunaKörösMarosTisza Regionális Együttműködés 

Duna menti Tartományok Munkaközössége 

Kárpátok Eurorégió 

Mura – Dráva Eurorégió 

 Egyéb, éspedig: 

 

22. Kérem, írja be, hogy melyik évben jött létre az együttműködés. 

 

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

Európai Régiók Gyűlése 

(AER) 

Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR) 

Az Európa Tanács Helyi és 

Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) 

Európai Kisvárosok 

Szövetsége (CTME) 

CEECLOGON Önkormányzati hálózat 

Európai Bortermelő Régiók 

Gyűlése 

Európai Bányászati Régiók 

Hálózata 

AlpokAdria Munkaközösség 

DunaKörösMarosTisza 

Regionális Együttműködés 

Duna menti Tartományok 

Munkaközössége 

Kárpátok Eurorégió 

Mura – Dráva Eurorégió 

Egyéb: 
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23. Milyen gyakori a partnerekkel fenntartott kapcsolat azokban a hálózatokban, amelynek 

tagja az önkormányzat? 

Kérem, jelölje számokkal (1től 5ig) a fenntartott kapcsolat gyakoriságát! ( 1= nincs 

kapcsolat, 2=alkalomszerű (11 speciális projekt kapcsán) 3=rendszeres (évente néhányszor) 

4=gyakori (havonta) 5=folyamatos (napi, állandó képviseleti iroda) 

 1 2 3 4 5 

Európai Önkormányzatok 

és Régiók Tanácsa (CEMR) 

     

Európai Régiók Gyűlése 

(AER) 

     

Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR) 

     

Az Európa Tanács Helyi és 

Regionális 

Önkormányzatok 

Kongresszusa (CLRAE) 

     

Középszintű Hatóságok / 

Önkormányzatok Európai 

Konföderációja (CEPLI) 

     

Európai Kisvárosok 

Szövetsége (CTME) 

     

CEECLOGON 

Önkormányzati hálózat 

     

Európai Bortermelő 

Régiók Gyűlése 

     

Európai Bányászati 

Régiók Hálózata 

     

AlpokAdria 

Munkaközösség 

     

DunaKörösMarosTisza 

Regionális 

Együttműködés 

     

Duna menti 

Tartományok 

Munkaközössége 

     

Kárpátok Eurorégió      

Mura – Dráva Eurorégió      

Egyéb:      
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24. Kérem, jelölje, hogy milyen tevékenységi területen működnek közre a 

hálózatban/hálózatokban, amelynek tagja az önkormányzat. Több válasz is lehetséges! 

  

Kultúra 

Oktatás 

Kutatás 

Szociális ellátás 

Településfejlesztés 

Gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás 

Környezetvédelem 

Fenntartható fejlődés 

Közszolgáltatások 

Regionális politika 

Európai Uniós „kormányzás” 

Helyi érdekérvényesítés az EUban 

Esélyegyenlőség 

  

Egyéb, éspedig: 

 
25. Melyek voltak az önkormányzat (bármely) nemzetközi önkormányzati hálózathoz való 

csatlakozásának főbb indokai? 

Kérem, rangsorolja az alábbi tényezőket 15ig, ahol 1= nem volt fontos 

5= legfőbb indok 

 1 2 3 4 5 

pénzügyi támogatások 

elnyerése 

     

más országok 

önkormányzataival való 

szakmai tapasztalatcsere 

     

Tanulás, jó gyakorlat 

átvétele 

     

helyi érdekek 

megjelenítése nemzetközi 

színtéren 

     

Európai uniós 

szakpolitikák 

befolyásolása 

     

információszerzés      

Egyéb, éspedig:      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

184 

26. Kérem, jelölje azt a tevékenységi formát, amelyet a legjellemzőbbnek tart azokban a 

hálózatokban végzett tevékenységük során melyeknek tagja az önkormányzat! Több válasz is 

lehetséges! 

 pályázatok képzések "workshopok" konferenciák információcsere 

Európai 

Önkormányzatok és 

Régiók Tanácsa (CEMR) 

     

Európai Régiók Gyűlése 

(AER) 

     

Európai Határrégiók 

Egyesülete (AEBR) 

     

Az Európa Tanács Helyi 

és Regionális 

Önkormányzatok 

Kongresszusa (CLRAE) 

     

Középszintű Hatóságok 

/ Önkormányzatok 

Európai Konföderációja 

(CEPLI) 

     

Európai Kisvárosok 

Szövetsége (CTME) 

     

CEECLOGON 

Önkormányzati hálózat 

     

Európai Bortermelő 

Régiók Gyűlése 

     

Európai Bányászati 

Régiók Hálózata 

     

AlpokAdria 

Munkaközösség 

     

DunaKörösMarosTisz

a 

Regionális 

Együttműködés 

     

Duna menti 

Tartományok 

Munkaközössége 

     

Kárpátok Eurorégió      

Mura – Dráva Eurorégió      

Egyéb, éspedig:      
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27. Általánosságban, mely területeken folyik szoros együttműködés egy hálózatban a tag 

önkormányzatok között? 

Értékelje ezeket a tényezőket 15ig terjedő skálán, ahol 1= nincs együttműködés ezen a 

területen, 2= alkalomszerű, 3=rendszeres, 4=gyakori, 5= folyamatos 

 1 2 3 4 5 

szakmai anyagok 

előkészítése 

     

reagálás uniós anyagokra      

közös projektekről való 

egyeztetés 

     

tapasztalatcsere      

lobbytevékenység      

kulturális kapcsolat      

gazdasági együttműködés      

Egyéb, éspedig:      

 

28. Az eddigi tapasztalatok alapján, általánosságban, hogyan értékeli egy (bármely) hálózaton 

belül, a különböző országok önkormányzatainak együttműködését? 

 

Gördülékeny 

Akadozó 

Nehezen összehangolható 

  

Egyéb, éspedig: 

 

29. Kérem, rangsorolja 15ig, hogy a nehezen összehangolható együttműködésben mekkora 

szerepe van az alábbi tényezőnek? 

 1 2 3 4 5 

anyagi források hiánya  

 

 

 

 

 

 

 

    

nyelvtudás hiánya      

eltérő fejlettségi szinten 

lévő települések 

érdekeinek 

összehangolása 

     

Egyéb, éspedig:      
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30. Általánosságban, milyen tényezők segítik, illetve milyen tényezők akadályozzák egy 

(bármely) hálózatban a tag önkormányzatok együttműködését? Értékelje ezeket a tényezőket 

15ig terjedő skálán, ahol 1=nagyban akadályozza, 2= kismértékben akadályozza, 3=nincs 

különösebb hatása, 4=kismértékben segíti, 5=nagyban segíti 

 1 2 3 4 5 

Az EU támogató politikája      

A felek eltérő 

kompetenciái 

     

A felek eltérő érdekei      

A szervezethez 

kapcsolódó felek száma, 

aktivitása 

     

A hálózat szervezeti 

felépítése 

     

Közös tervek 

megvalósításához 

szükséges források hiánya 

     

Egyéb, éspedig:      
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31. Kérem, az eddigi tapasztalatok alapján rangsorolja 15ig, (ahol 1=egyáltalán nem 

jellemző, 5= leginkább jellemző) hogy egy (bármely) önkormányzati hálózatban való 

részvétel során milyen mértékben jellemzőek az alábbi tényezők. 

 1 2 3 4 5 

Érdekkoalíciók alakulnak 

(hálózaton belül) 

     

Az önkormányzat 

nyomon követi, hogy 

bizonyos szakpolitikai 

ágazatokhoz köthetően ki 

mit (és hogyan) csinál a 

legjobban 

     

tanulás, jó gyakorlatok 

átvétele 

     

Az új ötleteket, 

módszereket sikerül a 

gyakorlatba átültetni 

     

Az uniós 

érdekérvényesítésre 

befolyással bíró ügyek 

feltérképezése, elemzése, 

kutatás 

     

konkrét ügyeknél állandó 

konzultatív jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

     

konkrét ügyeknél 

tájékoztató jellegű 

kapcsolat az érintettekkel 

     

Szakmai tapasztalatcsere      

Lobbi tevékenység      

Láthatóvá válik a város 

uniós színtéren 

     

Uniós szakpolitikák 

befolyásolása 

(információszolgáltatás a 

Bizottságnak) 

     

Munkatársak személyes 

kapcsolatrendszere 

     

Egyéb, éspedig:      
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32. Fentiekben tárgyalt bármely hálózatban (amelynek tagjai) résztvevő önkormányzatok 

valamelyikével készítette az önkormányzat közösen pályázatot? 

  

Igen 

Nem 

  

33. Melyik évben és milyen témában? (Év /téma) 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 
34. Kérem, jelölje, az előző kérdésben megadott sorrendnek megfelelően, hogy az adott témában 

sikeres volte a pályázat? 

 Igen Nem 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

35. A sikeres pályázatok számából mennyi az, amelyet a külföldi partner önkormányzat 

kezdeményezett? 

 

 

36. Kérem, jelölje, hogy a sikeres pályázatok esetén milyen előnyhöz jutott az önkormányzat. 

Több válasz is lehetséges! 

 

Pénzügyi támogatás 

Nőtt a megye (régió) ismertsége 

Valamely gazdasági ágazatban új kapcsolat kiépítése 

Új együttműködés az oktatás területén 

 

Egyéb, éspedig: 
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37. Ki képviseli az önkormányzatot egy (bármely) nemzetközi önkormányzati hálózat 

ülésein? Több válasz is lehetséges! 

 

Megyei közgyűlés elnöke 

képviselőtestület tagja 

Nemzetközi referens 

  

Egyéb, éspedig: 

 

38. Az önkormányzatot képviselő munkatárs milyen előkészületeket tesz a részvétel előtt? 

 

39. Kérem, jelölje, hogy abban a hálózatban, amelynek tagjai, mely témákban volt az 

önkormányzatnak javaslata, észrevétele egyegy konkrét ügy kapcsán? Több válasz is 

lehetséges! 
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Európai 

Önkormányzatok 

és Régiók 

Tanácsa 

(CEMR) 

         

Európai Régiók 

Gyűlése (AER) 

         

Európai 

Határrégiók 

Egyesülete 

(AEBR) 

         

Az Európa Tanács 

Helyi és 

Regionális 

Önkormányzatok 

Kongresszusa 

(CLRAE) 

         

Középszintű 

Hatóságok / 

Önkormányzatok 

Európai 

Konföderációja 

(CEPLI) 

         

Európai 

Kisvárosok 
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Szövetsége 

(CTME 

CEECLOGON 

Önkormányzati 

hálózat 

         

Európai 

Bortermelő 

Régiók Gyűlése 

         

Európai 

Bányászati 

Régiók Hálózata 

         

AlpokAdria 

Munkaközösség 

         

DunaKörös 

MarosTisza 

Regionális 

Együttműködés 

         

Duna menti 

Tartományok 

Munkaközössége 

         

Kárpátok  

Eurorégió 

         

Mura – Dráva 

Eurorégió 

         

Egyéb, éspedig:          

 

 

40. Melyik az a hálózat, melynek tagjaként az önkormányzat a legtöbb előnyhöz jutott? 

 

Európai Önkormányzatok és Régiók Tanácsa (CEMR) 

Európai Régiók Gyűlése (AER) 

Európai Határrégiók Egyesülete (AEBR) 

Az Európa Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa (CLRAE) 

Középszintű Hatóságok / Önkormányzatok Európai Konföderációja (CEPLI) 

Európai Kisvárosok Szövetsége (CTME) CEECLOGON Önkormányzati hálózat Európai 

Bortermelő Régiók Gyűlése 

Európai Bányászati Régiók Hálózata 

AlpokAdria Munkaközösség 

DunaKörösMarosTisza Regionális Együttműködés 
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41. Kérem, rangsorolja (1től 5ig) az alábbi szervezetek tevékenységének megítélését: 

Mennyire hasznos az Ön munkájához! (1= egyáltalán nem érdekes, nem fontos, 2=kevéssé 

érdekes és fontos 3=érdekes, de nem fontos 4=érdekes és fontos is 5=nagyon érdekes és 

nagyon fontos is 

 1 2 3 4 5 

CEMR      

AER      

CLRAE      

CEPLI      

AEBR      

CTME      

CoR      

 

 

 

42. Véleménye szerint, hogyan segítheti elő a fent megnevezett hálózatban való részvétel 

településük fejlődését? 

 

 

 

43. Véleménye szerint milyen célokat lehet megvalósítani a fent megnevezett hálózatban való 

együttműködésnek köszönhetően a következő néhány évben? 
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Nemzetközi Fejlesztési Tevékenység 

 

 

44. Volte az önkormányzatnak olyan tevékenysége 2011ben, amely fejlődő országok 

megsegítésére szolgált? 

 

Igen 

Nem 

  

 

 

45. Kérem, jelölje, hogy az alább felsoroltak közül mely területen. Több válasz is lehetséges! 

 

Fejlesztési (pl. infrastrukturális) projektek (iskolák, kórházak fejlesztése, vízellátás) 

Technikai együttműködési (TC) projektek/programok (szakértői konzultáció, szakértőcsere, 

képzések, tapasztalatátadás) 

Társadalmi rendezvények, kulturális programok a donor ország lakosai számára más 

országban 

Menekültek befogadásával összefüggő kiadások 

Humanitárius segély (természeti vagy ember okozta katasztrófa esetén, humanitárius vagy 

fejlesztési jellegű élelmiszersegély) 

  

Egyéb, éspedig: 

 

46. Mely ország megsegítésére szolgált? 

 

 

 

47. Mekkora költségként jelentkezett ez az önkormányzat és/vagy együttműködő szervezetek, 

cégek számára? 


